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

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

B6

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

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

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

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

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

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

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

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

FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MG4A
MG4F
MK4A
MK4F

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

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

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

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

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

TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE4F
TF4F
TG4F
TH4F
TK4F

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

Zverejnené patentové prihlášky

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

5022-2011
84-2012
95-2012
96-2012
99-2012

C25B 1/00
E04C 2/00
B27B 17/00
A61K 47/00
A61K 9/00

100-2012
102-2012
103-2012
104-2012
105-2012

G01B 5/00
H02K 21/00
F26B 5/00
A23L 2/00
H01L 21/00

5033-2012
5035-2012
50056-2012
50057-2012
50059-2012

G06T 15/00
B22F 3/00
B27N 3/00
D04H 13/00
C02F 1/00

50060-2012 E04C 1/00
50062-2012 C04B 7/00
5019-2013 B22D 21/00

A23L 2/00, A61K 36/00
104-2012
28.12.2012
MEDICPRODUCT, a.s., Lipany, SK;
Tomasch Ján, PharmDr., Banská Bystrica, SK; Fejér Jozef, Ing., PhD., Kapušany pri Prešove, SK;
Mariychuk Ruslan, doc. RNDr., PhD., Užhorod, UA;
Šalamon Ivan, doc. RNDr., CSc,, Prešov, SK; Šimko Vladimír, Krivany, SK;
(54) Spôsob lyofilizácie antokyánov z extraktov drobných plodov liečivých rastlín
(57) Opísaný je spôsob lyofilizácie antokyánov z extraktov drobných plodov liečivých rastlín, ktorý
spočíva v extrakcii čerstvých a/alebo mrazených,
a/alebo lyofilizovaných plodov etanolom alebo acetónom, purifikácii a odparení rezíduí rozpúšťadiel
z extraktu a päťstupňového lyofilizačného programu.

(51) A61K 9/00, A61K 33/00, A61K 35/00,
A61K 36/00, A61K 47/00, A23L 1/00,
A61P 19/00, C12G 3/00
(21) 99-2012
(22) 19.12.2012
(71) Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
(72) Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
(54) Liečivé tonikum na kosti a kĺby
(57) Opísaný je liečivý výrobok pozostávajúci z týchto zložiek: čerstvé vajcia bez škrupín, uhličitan
vápenatý CaCO3, citrónová šťava, tekutý kvetový
med a 40 % bylinný Fernet Stock.
A61K 47/00
96-2012
6.12.2012
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Nové
Zámky, SK;
(72) Veverka Miroslav, Ing., CSc., Bratislava, SK; Veverková Eva, Ing., CSc., Bratislava, SK; Vodný
Štefan, Ing. CSc., Lozorno, SK; Gallovič Ján, Ing.,
Bratislava, SK;
(54) Komplexy ß–glukánu a spôsob ich prípravy
a ich použitie
(57) Vynález sa týka komplexov ß-glukánu s minimálne jednou komplex formujúcou látkou vybranou
z: kvercetín, taxifolín, naringín, silibín, silibinín,
kyselina gálová, kyselina chlorogenová, kyselina
salicylová, kyselina acetylsalicylová, taurín, nikotínamid, kyselina izonikotínová, pyridoxin, diosmín, hesperidín, escín, troxuretín, kyselina askorbová, kyselina izoaskorbová, kyselina citrónová,

(51)

kyselina hydroxycitrónová, kyselina vínna, boswellové kyseliny, kyselina rozmarínová, kyselina
glykolová, kyselina eikosapentaenová, kyselina dokosahexaenová, kyselina asparágová, kyselina
trieslová, kyselina chinová, L-lyzín, kyselina p-aminobenzoová, kyselina listová, kyselina pantoténová, cholín chlorid, kyselina glutarová, kofeín,
kyselina L- glutámová, kyselina N-acetyl-L-glutámová, L-kamitín, kyselina mliečna, kyselina kávová, kyselina ferulová, kyselina 3,3'-tiodipropiónová, koenzým Q10, kyselina algínová, arginín, asparagín, cysteín, metionín, tiamín, L-kamitín, skopoletín, kurkumín, polykosanol, teanín,
teobromín, leucín, lykopén, resveratrol, pterostilben, glutatión, melatonin, chondroitín, glukozamín, donepezil, hydroxymočovina, 4- acetamidofenol, kyselina 4-aminosalicylová, hydrochlorotiazid, telmisartan, agomelatín, tenofovir, emtricitabin, tamsolusin, desloratadín, metoprolol, carbamazepin, giklazid, amiloride, quinacrine, karsalam, duloxetin, ibuprofen, naproxen, diklofenak,
piroxikam, furosemid, allopurinol, silodosin, rivoroxaban, acetazolamid, diltiazem, prasugrel, cloroxin, prednison, methotrexat, merkaptopurín, almorexant, laropiprant, sitagliptín, rivaroxaban, vildagliptin, solifenacín, silodosin, galantamín, trimetazín, amlopidín, nifedipín, risperidon, alprazolam,
entakapon, leukovorín, dakarbazín, 5-fluorouracil, oxaliplatina, paclitaxel, docetaxel, imatinib, sunitinib, ibandronát, zolendronát, glipizid, metformin, kyselina valpróová. Vynález sa tiež týka spôsobu prípravy týchto komplexov a aj ich použitia
na liečebné účely a prípravu liečivých prípravkov.

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

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

B22D 21/00, B62D 25/00
5019-2013
19.12.2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Bratislava, SK;
Šooš Ľubomír, prof. Ing. PhD., Bratislava, SK;
Matúš Miloš, Ing., Dunajská Lužná, SK; Urban
František, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Karoséria automobilu a spôsob jej výroby
Spôsob výroby karosérie automobilu je založený
na tom, že v prvom kroku sa pod tlakom do kovových foriem odlieva samostatne celá predná,
stredná a zadná časť karosérie alebo len skelet
prednej, strednej a zadnej časti karosérie. Materiálom na odlievanie je hliník alebo kompozitné
materiály ľahkých zliatin. V druhom kroku sa so
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strednou časťou karosérie alebo jej skeletom pevne spája predná časť karosérie alebo jej skelet
a zadná časť karosérie alebo jej skelet. Karoséria
automobilu pozostáva z odlievanej samostatnej
celej prednej, strednej a zadnej časti karosérie
alebo len skeletu prednej, strednej a zadnej časti
karosérie obmeniteľných alebo vymeniteľných modulov z hliníka alebo penového hliníka, alebo kompozitného materiálu z ľahkých zliatin.

k objímke (3). K upevňovacej časti (2) je pripevnený suchý zips (7), ktorý spája celé zariadenie
s rúčkou ručnej reťazovej píly.

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

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

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

B22F 3/00, C22C 1/00, C04B 35/00
5035-2012
13.12.2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Bratislava, SK;
Gondár Ernest, Prof. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Staš Ondrej, Ing., PhD., Bratislava, SK; Urban
František, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Spôsob výroby dielov z kompozitných materiálov
Spôsob výroby dielov z kompozitných materiálov je založený na tom, že vo fázach vrstvenia sa
na seba vrstvia vrstvy zmesí kompozitných materiálov. Jednou zložkou kompozitného materiálu
je plastový prášok a druhou zložkou kompozitného materiálu je vystužujúci kovový alebo nekovový materiál. Vo fázach spekania sú jedinečné naprogramované kontúry a/alebo plochy na
každej vrstve vystavené smerovanému pôsobeniu
plastifikačnej teploty plastu. Teplonosným médiom
je ohriaty dusík vytvárajúci súčasne aj ochrannú
atmosféru alebo ohriaty vzduch.

B27B 17/00, B27B 21/00
95-2012
4.12.2012
Voronič Maroš, Michalovce, SK;
Voronič Maroš, Michalovce, SK;
Šablóna ručných reťazových píl
Šablóna ručných reťazových píl pozostáva z vodiacej časti (1) a upevňovacej časti (2), ktoré tvoria jeden celok. Na vodiacu časť (1) je nasunutá
objímka (3), ku ktorej je pohyblivým spojom pripevnený držiak (4) dorazu. Doraz (5) je pripevnený k držiaku(4) dorazu. Pero (6) je pripevnené

B27N 3/00, B32B 1/00, D21J 3/00
50056-2012
5.12.2012
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava, SK;
(72) Boháček Štefan, Ing., PhD., Bratislava, SK; Lübke Henrich, Mgr., Bratislava, SK; Schwartz Jiří,
Ing., Bratislava, SK; Pažitný Andrej, Ing., Bratislava, SK; Ihnát Vladimír, Ing. PhD., Bratislava,
SK; Černá Katarína, Ing., Bratislava, SK;
(54) Technológia výroby ekologickej izolačnej dosky v zvrstvenej vlnitej lepenky
(57) Ekologická izolačná doska sa pripraví technológiou plošného zlepovania vrstvenej lepenky s nánosom ekologického lepidla, ako je škrob, polyvinylacetátové lepidlo alebo vodné sklo. Izolačná
doska môže obsahovať aj laminovanú alebo tenkú kovovú vrstvu, napr. z hliníka. Využíva sa na
exteriérové aj interiérové zateplenie domov a na
izoláciu v stavebníctve.
(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

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

C02F 1/00
50059-2012
19.12.2012
CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B. V., Curacao, CL;
Fischmann Fernardo Benjamin, Vitacura, Santiago, CL;
Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
Lokalizovaný dezinfekčný systém pre veľké
vodné útvary
Predkladaný opis sa týka spôsobu regulovania
mikrobiologických vlastností časti vodného útvaru vo veľkých vodných útvaroch opracovaním
takýchto častí chemickými činidlami, v závislosti
od teploty vody, jej salinity, jej riediacej kapacity
a difúzie chemikálií v rámci veľkého vodného
útvaru.

C04B 7/00, C04B 40/00
50062-2012
27.12.2012
Považská cementáreň, a.s., Ladce, SK;
Sobolev Konstantin, Prof., Milwaukee, WI, US;
Martauz Pavel, Ing., Ladce, SK; Tiso Ivan, Ing.,
Nová Dubnica - Veľký Kolačín, SK; Gach Ferdinand, Ing., Ladce, SK;
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
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(54) Spôsob výroby cementu a cementová a betónová zmes vyrobená týmto spôsobom
(57) Spôsob výroby komplexnej prímesi a cementovej
zmesi, kde minerálna zložka je kombinovaná
s vodným roztokom povrchovo aktívnej zložky
(povrchového činidla), pričom takto vytvorená komplexná prímes sa kombinuje so zložkami portlandského cementu v pomere cementová zložka
ku komplexnej prímesi približne 10000 : 1 až 1 : 10.
(51) C25B 1/00, C25B 9/00, C25B 11/00,
H01M 8/00
(21) 5022-2011
(22) 21.4.2011
(71) Progressive Solutions & Upgrades s.r.o., Bratislava, SK;
(72) Maštena Michal, Mgr., Bratislava, SK; Petrovič
Pavol, Mgr., Malacky, SK;
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(54) Kombinovaný magnetohydrodynamický a elektrochemický spôsob výroby, najmä elektrickej
energie a zariadenie
(57) V kombinovanom magnetohydrodynamickom
a elektrochemickom spôsobe výroby, najmä elektrickej energie vodíkovo-kyslíkovou fúziou vo
vodíkovom palivovom článku sa uskutočňuje
elektrolytický proces dekompozície vody na vodík a kyslík v špirálovom magnetickom elektrolyzéri pod hladinou vodného prostredia, kde dynamizácia vodného prostredia v sústave prívodu
vody do špirálového magnetického elektrolyzéra
je vyvolaná podtlakom z dekompozície vody na
výstupe špirálového magnetického elektrolyzéra.
V zariadení pozostávajúcom z vodíkového palivového článku je aspoň jeden špirálový magnetický elektrolyzér (1) so svojím vstupom (2) ponorený pod hladinou vodného prostredia (3). Na
výstup (4) takto umiestneného špirálového magnetického elektrolyzéra (1) nadväzuje separátor
plynov (5), ktorý oddeľuje vzniknutý vodík od
kyslíka, a aspoň jeden vodíkový palivový článok
(6) s výstupom pre vodu (7).

(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(54) Chumáčovina ako konštrukčný materiál, najmä pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a zariadenie na jej výrobu
(57) Chumáčovina (41) je konštrukčným materiálom,
najmä pre stavebníctvo. Pozostáva zo zhluku
chumáčov (13), zložených najmä z netextilných
častíc (131) prepletených textilnými vláknami
(132) alebo kombinovaného textilno-netextilného
materiálu a tvrdenej textílie z opotrebovaných
alebo zvyškových častí výrobkov používaných
v dopravných prostriedkoch. Chumáčovacie zariadenie (2) pozostáva zo skrine (22), v ktorej je
uložený rotujúci bubon (21) kužeľovitého tvaru,
na ktorom sú umiestnené nástroje na drvenie,
členenie a rozvlákňovanie vstupného materiálu.

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

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

(51) D04H 13/00, D01G 1/00, D01G 25/00,
B02C 17/00
(21) 50057-2012
(22) 14.12.2012
(71) Plesník Juraj, Ing., Myjava, SK;
(72) Plesník Juraj, Ing., Myjava, SK; Zlámala Jozef,
Bratislava, SK;
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E04C 1/00, B82Y 30/00, C09D 5/00
50060-2012
20.12.2012
Mikuška Peter, Ing., Bratislava, SK;
Mikuška Peter, Ing., Bratislava, SK;
Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
Stavebný prvok
Stavebný prvok so zlepšenými tepelnotechnickými vlastnosťami je na svojom povrchu a/alebo
vnútri vybavený najmenej jednou vrstvou zabraňujúcou tepelným stratám/ziskom sálaním, výhodne je vybavený vrstvou zabraňujúcou tepelným stratám/ziskom sálaním na svojich dvoch
protiľahlých povrchoch a táto vrstva je vytvorená
z nanomateriálu s požadovanými vlastnosťami.

E04C 2/00, E04F 13/00
84-2012
26.10.2012
AVG group, a. s., Vlkanová, SK;
Krajčovic Vladimír, Banská Bystrica, SK;
Ukončenie rezov a hrán hliníkových kompozitných panelov zahnutím pohľadového plechu
(57) Ukončenie rezov a hrán hliníkových kompozitných panelov je realizované zahnutím pohľadového plechu smerom cez jednu alebo obidve hrany panelov, pričom je súčasne chránený aj rez
panelu. Ukončenie rezov a hrán hliníkových kompozitných panelov zahnutím pohľadového plechu
cez jednu alebo obidve hrany panelov znižuje riziko vzniku rezných rán pri manipulácii, spracovaní a aplikácii tohto materiálu.
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

F26B 5/00, C08J 9/00
103-2012
27.12.2012
VIPO, a.s., Partizánske, SK;
Dvořák Zdeněk, doc. Ing., CSc., Zlín, CZ; Maňas
Miroslav, Doc. Ing., CSc., Zlín, CZ; Oravec Ján, Ing.,
CSc., Partizánske, SK;
(54) Optimalizovaný spôsob ohrevu a/alebo sušenia
polymérnych surovín a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu
(57) Optimalizovaný spôsob ohrevu a/alebo sušenia
polymérnych surovín spočíva v tom, že polymérnym surovinám sa najprv v prvej fáze dodá ¼ až
½ celkového množstva potrebného tepla dielektrickým ohrevom a až potom nasleduje druhá fáza sušenia a/alebo ohrevu, pri ktorej sa dodáva
zostávajúce množstvo tepla pôvodným spôsobom,
najmä vedením, prúdením alebo disipáciou. Podstata zariadenia na uskutočnenie energeticky úsporného spôsobu prípravy polymérnych surovín
podľa vynálezu spočíva v tom, že má vo svojej
výrobnej linke na sušenie a/alebo ohrev vradený
mikrovlnný zdroj (3a).

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

G01B 5/00
100-2012
20.12.2012
TU Košice, Košice, SK;
Panda Anton, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Zajac
Jozef, prof. Ing., CSc, Prešov, SK; Novák-Marcinčin Jozef, prof. Ing., PhD., Prešov, SK; Jurko
Jozef, doc. Ing., PhD., Kendice, SK;
(54) Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov
(57) Je opísaný spôsob merania geometrických parametrov vnútorných ložiskových krúžkov pomocou dielenského meradla. Meradlo tvorí základová doska (1), na ktorej sú osadené pevné dotyky
(2) a meracie dotyky (3) a (4). Poloha meraného
vnútorného ložiskového krúžku (5) je na základovej doske (1) zaisťovaná obidvoma pevnými
dotykmi (2) a meracími dotykmi (3) a (4). Merané hodnoty odčítavame na analógových číselníkových odchýlkomeroch alebo digitálnych meradlách, ktoré sú prevodovým mechanizmom
spriahnuté s meracími dotykmi (3) a (4).

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

G06T 15/00
5033-2012
30.11.2012
VIS GRAVIS, s. r. o., Bratislava, SK;
Novotný Matej, Mgr., PhD., Súľov, SK; Lacko
Ján, RNDr., PhD., Most pri Bratislave, SK; Samuelčík Martin, RNDr., PhD., Bratislava, SK;
(54) Systém zobrazovania zmiešanej reality pomocou dvoch zobrazovacích zariadení s multidotykvou interakciou a snímaním kamerou spoza používateľa
(57) Vynález sa týka systému zobrazovania zmiešanej
reality pomocou dvoch zobrazovacích zariadení
s multidotykovou interakciou a snímania kamerou spoza používateľa, pomocou ktorého môže
používateľ interagovať so scénou v jednom kontexte pomocou gest na horizontálne umiestnenom
multidotykovom zobrazovacom zariadení a na
vertikálne umiestnenom zobrazovacom zariadení
bude zobrazený iný kontext, získaný po snímaní
používateľa a multidotykového zobrazovacieho
zariadenia staticky umiestnenou kamerou za používateľom, doplnený o 3D objekty alebo 3D
scény, s využitím rovnakej orientácie súradnicových systémov na obidvoch zobrazovacích zariadeniach. Pomocou kalibrácie systému nie je potrebné určenie polohy 3D objektu zobrazeného
pomocou zmiešanej reality v obraze kamery zobrazeného na vertikálnom zobrazovacom zariadení
využívať techniky počítačového videnia spočívajúce v rozpoznávaní obrazu danej scény.

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

H01L 21/00
105-2012
31.12.2012
POWERTEC s.r.o., Bratislava, SK; Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;
(72) Weis Martin, Ing. PhD., Bratislava, SK; Jakabovič Ján, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Donoval
Martin, Ing., PhD., Bratislava, SK; Kuzma Anton,
Ing., Brezno, SK; Uhrék Ján, Ing., Martin, SK;
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Daříček Martin, Ing., PhD., Bratislava, SK; Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
(54) Spôsob depozície organických polovodičov z roztoku naklonením
(57) Na vodorovne uložený substrát je nanesený roztok organického polovodiča v rozpúšťadle tak,
aby pokryl celý substrát. Následne vykonaný náklon substrátu odstráni prebytočné množstvo roztoku a substrát sa vráti späť do vodorovnej polohy a ponechá sa v nej do odparenia rozpúšťadla.
Optimálny uhol náklonu substrátu sa pohybuje
v rozmedzí 50° – 90° od vodorovnej roviny. Hrúbka vytvorenej organickej vrstvy je závislá od viskozity roztoku organického polovodiča a od uhla
náklonu substrátu.

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

H02K 21/00, H02K 16/00, H02K 29/00
102-2012
20.12.2012
Červenka Vladimír, Sereď, SK;
Červenka Vladimír, Sereď, SK;
Elektromotor s vyššou účinnosťou
Elektromotor s 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)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

A23L 2/00
A61K 9/00
A61K 47/00
B22D 21/00
B22F 3/00

104-2012
99-2012
96-2012
5019-2013
5035-2012

B27B 17/00
B27N 3/00
C02F 1/00
C04B 7/00
C25B 1/00

95-2012
50056-2012
50059-2012
50062-2012
5022-2011

D04H 13/00
E04C 1/00
E04C 2/00
F26B 5/00
G01B 5/00

50057-2012
50060-2012
84-2012
103-2012
100-2012

G06T 15/00
H01L 21/00
H02K 21/00

5033-2012
105-2012
102-2012
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FG4A
(11)

Udelené patenty
(51)

288202 G05D 13/00
288203 A61K 38/00
288204 G06F 15/00
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

(11)

(51)

288205 H02M 3/00
288206 B30B 11/00
288207 A61K 39/00

A23C 19/00, A23C 20/00
288210
40-2004
25.6.2002
09/888 720, 10/183 859
25.6.2001, 25.6.2002
US, US
7.7.2004
AFP ADVANCED FOOD PRODUCTS LLC,
New Holland, PA, US;
Jacobson Michael R., Spring Valley, WI, US; Schalow Stephan M., Leola, PA, US;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
PCT/US02/20384
WO03/000062
Imitácia syrovej zmesi na použitie vo výrobe
syrových bochníkov, plátkov a ďalších typov
a spôsob výroby týchto zmesí

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

A61B 5/00, G01B 11/00, H04N 13/00
288211
66-2012
12.9.2012
2.12.2013
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom
v Trnave, STU Bratislava, Trnava, SK;
(72) Ondriga Martin, Ing., Leopoldov, SK; Božek Pavol, doc. Ing., CSc., Voderady, SK; Hatiar Karol,
doc., RNDr., CSc., Trenčín, SK; Ondriga Ľuboš,
Ing., Leopoldov, SK;
(54) Automatické bezkontaktné meranie polohy antropometrických bodov

(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A61K 38/00, A61K 9/00, A61K 47/00
288203
1532-2000
8.12.1998
60/069 075
9.12.1997
US
10.5.2001
ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN,
US;
Chang Chin-Ming, Fishers, IN, US; Havel Henry
A., Indianapolis, IN, US;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
PCT/US98/26043
WO99/29337
Farmaceutické kompozície obsahujúce ľudský
paratyroidný hormón (1-34) a spôsob ich prípravy a nádoby obsahujúce kompozície a spôsob ich prípravy

(11)

(51)

288208 B23K 37/00
288209 C07K 16/00

(11)

(51)

288210 A23C 19/00
288211 A61B 5/00

(51) A61K 39/00, G01N 33/00, A61K 48/00,
A61P 25/00, C07K 16/00, C12N 15/00
(11) 288207
(21) 1718-2001
(22) 1.6.2000
(31) 60/137 010
(32) 1.6.1999
(33) US
(40) 10.9.2002
(73) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY,
Dublin 24, IE;
(72) Schenk Dale B., Burlingame, CA, US;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
(86) PCT/US00/15239
(87) WO00/72876
(54) Spôsob na určenie prognózy pacienta podrobujúceho sa liečbe Alzheimerovej choroby
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)
(72)
(74)
(54)

B23K 37/00
288208
50053-2011
14.12.2011
2.8.2013
KOVACO spol. s r.o., Veľká Lehota, SK;
Kovačič Juraj, Ing., Veľká Lehota, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Spôsob presného vzájomného polohovania
zvarencov pri alebo pred procesom zvárania

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

B30B 11/00
288206
5043-2011
29.6.2011
2.1.2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Bratislava, SK;
(72) Ondruška Juraj, Ing., Bratislava, SK; Šooš Ľubomír, Prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Križan
Peter, Ing., Veľké Uľany, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Závitovka strojových zariadení
(51) C07K 16/00, A61K 39/00, A61P 25/00,
C12N 15/00, C12N 5/00
(11) 288209
(21) 850-2003
(22) 6.12.2001
(31) 60/251 892
(32) 6.12.2000
(33) US
(40) 2.3.2004
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(73) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY,
Dublin 24, IE; WYETH LLC, Madison, NJ, US;
(72) Basi Guriq, Palo Alto, CA, US; Saldanha Jose,
Enfield, Middlesex, GB;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(86) PCT/US01/46587
(87) WO02/46237
(54) Humanizované protilátky, ktoré spoznajú beta - amyloidový peptid, izolovaná nukleová
kyselina, ktorá ich kóduje, vektor, izolovaná
hostiteľská bunka, farmaceutická kompozícia
s ich obsahom a spôsob ich prípravy
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)
(72)
(54)

G05D 13/00, F16D 3/00
288202
120-2011
2.11.2011
3.6.2013
Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
Homišin Jaroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK;
Zabezpečenie plynulého ladenia mechanických
sústav aplikáciou regulačného systému

(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)
(72)
(74)
(54)

G06F 15/00, G06Q 50/00
288204
5010-2011
1.3.2011
3.9.2012
Dobrodenka Martin, Dulov, SK;
Dobrodenka Martin, Dulov, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Modulárne systémové zapojenie pre účastníkov on-line hudobnej siete a spôsob jej prevádzkovania

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

H02M 3/00, H02M 1/00
288205
107-2010
23.9.2010
3.4.2012
EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, SK;
Buday Jozef, doc. Ing., CSc., Nová Dubnica, SK;
Havrila Rastislav, Ing., PhD., Strážske, SK;
(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(54) Zdroj napájania budiacich obvodov výkonných
tranzistorov

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A23C 19/00
A61B 5/00
A61K 38/00

288210
288211
288203

A61K 39/00
B23K 37/00
B30B 11/00

288207
288208
288206

C07K 16/00
G05D 13/00

288209
288202

G06F 15/00
H02M 3/00

288204
288205
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FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa
(21)
26-2014

FB9A

Zastavené konania o patentových prihláškach

(21)

(21)

(21)

(21)

485-2003
4-2004
50001-2009
127-2010

149-2010
171-2010
5037-2010

5045-2010
50048-2010
28-2011

50005-2011
50006-2011
50011-2011

FC9A

Zamietnuté patentové prihlášky

(21)

(21)

1294-2002
833-2003
5110-2005
33-2009

76-2009
17-2010
142-2010
5015-2010

FD9A
(21)
806-2003
50013-2008
50003-2010

Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku
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GB9A
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Prevody a prechody práv na patentové prihlášky

(21) 743-2002
(71) SANDOZ AG, Basel, CH;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
NOVARTIS AG, Basel, CH;
Dátum uzavretia zmluvy: 23.9.2013
Dátum zápisu do registra: 23.6.2014

(21) 121-2010
(71) Alpha Omega Consulting s.r.o., Bratislava, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
ALLVIT s. r. o., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.3.2014
Dátum zápisu do registra: 27.5.2014

(21) 12-2010
(71) Alpha Omega Consulting s.r.o., Bratislava, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
ALLVIT s. r. o., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.3.2014
Dátum zápisu do registra: 27.5.2014

(21) 122-2010
(71) Alpha Omega Consulting s.r.o., Bratislava, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
ALLVIT s. r. o., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.3.2014
Dátum zápisu do registra: 27.5.2014

(21) 13-2010
(71) Alpha Omega Consulting s.r.o., Bratislava, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
ALLVIT s. r. o., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.3.2014
Dátum zápisu do registra: 27.5.2014

(21) 166-2010
(71) Alpha Omega Consulting s.r.o., Bratislava, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
ALLVIT s.r.o., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.3.2014
Dátum zápisu do registra: 26.5.2014

PC4A

Prevody a prechody práv na patenty

(11) 283156
(21) 1307-99
(73) BEMER International AG, Triesen, LI;
Predchádzajúci majiteľ:
Gleim Peter, Triesen, LI;
Dátum uzavretia zmluvy: 8.4.2014
Dátum zápisu do registra: 19.6.2014

MK4A
(11)

(11) 287948
(21) 1264-2003
(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, JP;
Predchádzajúci majiteľ:
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Princeton, NJ, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.3.2014
Dátum zápisu do registra: 19.6.2014

Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti
Dátum zániku

278971 20.05.2014
279971 10.05.2014
280958 04.05.2014

(11)

Dátum zániku

281257 07.05.2014
281268 09.05.2014
281392 19.05.2014

(11)

Dátum zániku

282354 06.05.2014
282524 27.05.2014
282543 09.05.2014

(11)

Dátum zániku

283143 10.05.2014
284344 11.05.2014

18

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (oznámenia - patenty)

MM4A

Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

280580
281306
282435
282504
282651
283222
283653
284526

07.10.2013
25.10.2013
07.10.2013
23.10.2013
21.10.2013
15.10.2013
30.10.2013
12.10.2013

284601
284752
284949
285250
285271
285340
286224
286733

23.10.2013
14.10.2013
18.10.2013
01.10.2013
29.10.2013
01.10.2013
19.10.2013
17.10.2013

286856
286863
287047
287119
287227
287406
287479
287523

21.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
10.10.2013
27.10.2013
11.10.2013
31.10.2013
03.10.2013

287774
287784
287915
287992
288047
288104
288111

25.10.2013
04.10.2013
19.10.2013
23.10.2013
28.10.2013
04.06.2013
19.06.2013

TC4A

Zmeny mien

(11) 285187
(21) 792-2000
(73) Biogen Idec International GmbH, Zug, CH;
Dátum zápisu do registra: 23.6.2014

(11) 286191
(21) 539-2001
(73) Biogen Idec International GmbH, Zug, CH;
Dátum zápisu do registra: 23.6.2014

(11) 285601
(21) 576-2001
(73) Biogen Idec International GmbH, Zug, CH;
Dátum zápisu do registra: 23.6.2014

(11) 286719
(21) 652-2002
(73) Biogen Idec International GmbH, Zug, CH;
Dátum zápisu do registra: 23.6.2014

(11) 285897
(21) 415-99
(73) Biogen Idec International GmbH, Zug, CH;
Dátum zápisu do registra: 23.6.2014

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

Preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky

T2

Opravený preklad patentových nárokov európskej
patentovej prihlášky

T3

Preklad európskeho patentového spisu

T4

Opravený preklad európskeho patentového spisu

T5

Preklad zmeneného európskeho patentového spisu

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

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

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

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

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

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

FA9A
GA9A
GB9A
PD9A
PD9A
QA9A
QA9A
QB9A
QC9A

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

MA4A
MC4A

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

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

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

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

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

Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

E 15999
E 16000
E 16001
E 16002
E 16003
E 16004
E 16005
E 16006
E 16007
E 16008
E 16009
E 16010
E 16011
E 16012
E 16013
E 16014
E 16015
E 16016
E 16017
E 16018
E 16019
E 16020
E 16021
E 16022
E 16023
E 16024
E 16025
E 16026
E 16027
E 16028
E 16029
E 16030
E 16031
E 16032
E 16033
E 16034
E 16035
E 16036
E 16037
E 16038
E 16039
E 16040
E 16041
E 16042
E 16043
E 16044
E 16045
E 16046
E 16047
E 16048
E 16049
E 16050

C07D 487/00
B29C 45/00
F16L 25/00
C08J 3/00
G01R 15/00
A61P 1/00
A61K 31/00
A61K 31/00
C12N 15/00
F01C 1/00
C07D 213/00
B61D 3/00
C07D 498/00
A61K 9/00
A61K 9/00
B65D 83/00
H05H 1/00
A47K 10/00
A61B 17/00
G02B 1/00
A61L 2/00
C07D 495/00
F03B 3/00
H03M 13/00
G01N 33/00
E06B 9/00
C07K 14/00
E05B 19/00
E04B 7/00
A61M 11/00
C07D 471/00
B62B 1/00
C07C 233/00
G06F 19/00
H04L 1/00
B29B 17/00
C07K 14/00
C07C 229/00
B41J 2/00
B41J 2/00
C08C 19/00
B60C 19/00
B01D 46/00
F01K 3/00
B66B 5/00
C12N 15/00
B01D 3/00
C07H 19/00
B23K 35/00
A61K 47/00
B23K 35/00
B65D 41/00

E 16051
E 16052
E 16053
E 16054
E 16055
E 16056
E 16057
E 16058
E 16059
E 16060
E 16061
E 16062
E 16063
E 16064
E 16065
E 16066
E 16067
E 16068
E 16069
E 16070
E 16071
E 16072
E 16073
E 16074
E 16075
E 16076
E 16077
E 16078
E 16079
E 16080
E 16081
E 16082
E 16083
E 16084
E 16085
E 16086
E 16087
E 16088
E 16089
E 16090
E 16091
E 16092
E 16093
E 16094
E 16095
E 16096
E 16097
E 16098
E 16099
E 16100
E 16101
E 16102

C07K 14/00
A61C 15/00
E01C 23/00
C07K 14/00
B41M 3/00
A61K 39/00
C07D 403/00
C07D 211/00
C08G 8/00
A63G 7/00
B29D 30/00
C12N 9/00
C07K 19/00
C07D 498/00
C12N 15/00
A61F 2/00
B25B 27/00
A47C 27/00
E05B 3/00
E02D 17/00
A61K 39/00
G01N 15/00
C07K 16/00
A61K 38/00
A63F 5/00
A47K 10/00
B01D 53/00
C07D 213/00
B32B 41/00
C08G 69/00
G07B 15/00
H01M 10/00
A61K 31/00
H01M 2/00
F23N 5/00
C12N 15/00
C22C 38/00
B65D 85/00
C07K 16/00
G06K 19/00
C07K 1/00
C07D 239/00
C07C 29/00
B32B 17/00
A61K 45/00
A61K 38/00
A61N 1/00
A61K 36/00
A61K 31/00
C22C 19/00
E05D 11/00
E05D 11/00

E 16103
E 16104
E 16105
E 16106
E 16107
E 16108
E 16109
E 16110
E 16111
E 16112
E 16113
E 16114
E 16115
E 16116
E 16117
E 16118
E 16119
E 16120
E 16121
E 16122
E 16123
E 16124
E 16125
E 16126
E 16127
E 16128
E 16129
E 16130
E 16131
E 16132
E 16133
E 16134
E 16135
E 16136
E 16137
E 16138
E 16139
E 16140
E 16141
E 16142
E 16143
E 16144
E 16145
E 16146
E 16147
E 16148
E 16149
E 16150
E 16151
E 16152
E 16153
E 16154

H04N 5/00
A61B 5/00
C07D 215/00
A61K 39/00
C07D 473/00
A61K 31/00
A61M 25/00
B60K 20/00
A61K 31/00
A61K 9/00
B03B 9/00
C07D 401/00
B60R 13/00
B32B 15/00
A61K 9/00
C09C 1/00
C07C 231/00
A61K 39/00
C07D 239/00
A61K 31/00
C07D 487/00
B21K 1/00
A61K 9/00
A61K 31/00
A61K 31/00
B29C 49/00
C23C 4/00
F03D 1/00
A24F 47/00
B41M 3/00
A61K 31/00
C12N 5/00
B65D 41/00
B32B 37/00
A61K 51/00
B24B 53/00
C07D 401/00
A61M 15/00
B42D 13/00
B01D 35/00
C07D 213/00
C07D 277/00
E04B 9/00
B23K 26/00
F16B 13/00
H02K 3/00
B65G 53/00
A61K 31/00
B60R 21/00
B02C 15/00
B02C 23/00
C07D 401/00

E 16155
E 16156
E 16157
E 16158
E 16159
E 16160
E 16161
E 16162
E 16163
E 16164
E 16165
E 16166
E 16167
E 16168
E 16169
E 16170
E 16171
E 16172
E 16173
E 16174
E 16175
E 16176
E 16177
E 16178
E 16179
E 16180
E 16181
E 16182
E 16183
E 16184
E 16185
E 16186
E 16187
E 16188
E 16189
E 16190
E 16191
E 16192
E 16193
E 16194
E 16195
E 16196
E 16197
E 16198
E 16199
E 16200
E 16201
E 16202
E 16203

B27N 3/00
H04W 68/00
B30B 5/00
F27B 9/00
A61K 47/00
B01J 29/00
C07D 403/00
A61K 38/00
B07B 4/00
C07K 16/00
G01N 33/00
G02B 5/00
C07D 213/00
F21V 21/00
A61K 39/00
C07K 7/00
A61K 31/00
C07H 7/00
A61L 29/00
B60J 7/00
F16D 69/00
F03D 11/00
A61K 36/00
A47J 31/00
A47J 31/00
C07C 231/00
B60S 1/00
C08F 110/00
C07D 401/00
G11B 20/00
B32B 9/00
C04B 18/00
B05B 15/00
C07D 471/00
A43B 7/00
A61K 31/00
E04B 9/00
A61P 27/00
B01J 20/00
A61K 47/00
A61K 36/00
C07D 401/00
A61K 47/00
C07C 271/00
C07D 217/00
A61K 31/00
C08K 5/00
B01J 19/00
C07K 16/00

23

24
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

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

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

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
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A24F 47/00
E 16131
09737837.6, 22.4.2009
2282649, 8.1.2014
08251579
30.4.2008
EP
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH;
THORENS Michel, Moudon, CH; FLICK Jean-Marc, Savagnier, CH; COCHAND Olivier Yves,
Boudry, CH;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
PCT/EP2009/002923
WO 2009/132793
Elektricky vyhrievaný systém fajčenia s časťou pre zásobnú kvapalinu
A43B 7/00, B29C 44/00, B29D 35/00
E 16189
10711389.6, 26.3.2010
2416675, 15.1.2014
MC20090077
8.4.2009
IT
Gruppo Meccaniche Luciani S.R.L., Corridonia
(MC), IT;
GRAZIANI Giordano, Corridonia (mc), IT; PAGLIARI Augusto, Corridonia (mc), IT;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
PCT/EP2010/054040
WO 2010/10115737
Obuv s ventilačným systémom získaná priamou metódou vstrekovania na zvršok a forma
na tento účel
A47C 27/00
E 16068
10755498.2, 23.3.2010
2410892, 6.11.2013
0900179
26.3.2009
HU
Kovács Attila, Budapest, HU; Kovács Krisztián,
Budapest, HU;
Kovács Attila, Budapest, HU; Kovács Krisztián,
Budapest, HU;
Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/HU2010/000031
WO 2010/109254
Univerzálna posteľná vložka tvorená nafukovacím matracom v kombinácii so vzduchotesnými ventilmi a spôsob jej výroby
A47J 31/00
E 16178
10715771.1, 8.4.2010
2416683, 5.3.2014
09157751
9.4.2009
EP
Nestec S.A., Vevey, CH;

(72) DENISART Jean-Luc, Cully, CH; AZOUZ Ahmed, Prilly, CH; BAUDET Larry Sacha, Préverenges, CH; SPIEGEL Akos, Chavannes-pres-Renens, CH;
(74) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP2010/054621
(87) WO 2010/115946
(54) Zariadenie na prípravu nápojov s uzatváracím
mechanizmom s prostriedkom redukcie sily
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A47J 31/00, B65D 85/00, G06K 19/00
E 16179
11701040.5, 12.1.2011
2525692, 5.3.2014
10151020
19.1.2010
EP
Nestec S.A., Vevey, CH;
ROGNON Vincent, Essertines-sur-Yverdon, CH;
EPARS Yann, Penthalaz, CH; DENISART Jean-Luc, Cully, CH;
Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;
PCT/EP2011/050323
WO 2011/089049
Spôsob poskytovania informácií používateľovi
z kapsuly na prípravu nápoja použitím kódu

(51)
(11)
(96)
(97)
(62)
(73)
(72)

A47K 10/00
E 16016
10179323.0, 30.9.2005
2305087, 8.1.2014
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AMGEN INC., Thousand Oaks, CA, US; Medarex, Inc., Princeton, NJ, US;
Dátum zápisu do registra: 5.6.2014

(11) E 13058
(97) 2235372, 1.8.2012
(73) Secop Austria GmbH, Fürstenfeld, AT;
Predchádzajúci majiteľ:
ACC Austria GmbH, Fürstenfeld, AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.12.2013
Dátum zápisu do registra: 23.6.2014

(11) E 11120
(97) 1766093, 15.6.2011
(73) University of Massachusetts, Boston, MA, US;
Medarex, L.L.C., Princeton, New Jersey, US;
Predchádzajúci majiteľ:
University of Massachusetts, Boston, MA, US;
Medarex, Inc., Princeton, NJ, US;
Dátum zápisu do registra: 5.6.2014

(11) E 13367
(97) 1648509, 12.9.2012
(73) Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, US; Medarex,
L.L.C., Princeton, New Jersey, US;
Predchádzajúci majiteľ:
Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, US; Medarex,
Inc., Princeton, NJ, US;
Dátum zápisu do registra: 5.6.2014

(11) E 11827
(97) 1853308, 29.2.2012
(73) Riemser Pharma GmbH, Greifswald - Insel Riems,
DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Riemser Arzneimittel AG, Greifswald - Insel Riems,
DE;
Dátum zápisu do registra: 5.6.2014

(11) E 13813
(97) 2280173, 16.1.2013
(73) Secop Austria GmbH, Fürstenfeld, AT;
Predchádzajúci majiteľ:
ACC Austria GmbH, Fürstenfeld, AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.12.2013
Dátum zápisu do registra: 23.6.2014
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(11) E 13998
(97) 1723128, 7.11.2012
(73) TransTech Pharma, LLC, High Point, NC, US;
Predchádzajúci majiteľ:
TransTech Pharma, Inc, High Point, NC, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.4.2014
Dátum zápisu do registra: 4.6.2014

(11) E 15261
(97) 2161336, 31.7.2013
(73) ONO Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka-shi, Osaka, JP; Medarex, L.L.C., Princeton, New Jersey,
US;
Predchádzajúci majiteľ:
ONO Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka-shi, Osaka, JP; Medarex, Inc., Princeton, NJ, US;
Dátum zápisu do registra: 5.6.2014

(11) E 14929
(97) 1687390, 10.7.2013
(73) Warwick Energy IP Limited, Wellesbourne, Warwickshire, GB;
Predchádzajúci majiteľ:
ITI Energy Limited, Rotherham, GB;
Dátum zápisu do registra: 20.6.2014

TB4A

Opravy mien

(11) E 10168
(73) Linde AG, München, DE; ThyssenKrupp Steel AG,
Duisburg, DE;
Vestník č. 12/2011 - SC4A, str. 48

TC4A
(11) E 5246
(73) Medigene AG, Planegg/Martinsried, DE;
Dátum zápisu do registra: 18.6.2014

Zmeny mien
(11) E 11448
(73) Demon GmbH, Gommiswald, CH;
Dátum zápisu do registra: 20.6.2014
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TE4A

Zmeny adries

(11) E 14459
(97) 2356996, 26.6.2013
(73) Araclón Biotech, S. L., Zaragoza (Zaragoza), ES;
Dátum zápisu do registra: 28.5.2014

TH4A

61

(11) E 14490
(97) 2075007, 22.5.2013
(73) Araclón Biotech, S. L., Zaragoza (Zaragoza), ES;
Dátum zápisu do registra: 28.5.2014

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne

(11) E 15935
(31) 102005058638, 102005060826
Vestník č. 6/2014 - SC4A, str. 36

(11) E 15976
(54) Elektronický injektor
Vestník č. 6/2014 - SC4A, str. 35
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)

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

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

(92)
(93)
(94)

(95)

Číslo a dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej
republike
Číslo, dátum a štát prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti osvedčenia/Predpokladaný dátum uplynutia predĺženej
doby platnosti osvedčenia/Opravený predpokladaný
dátum uplynutia doby platnosti osvedčenia/Opravený predpokladaný dátum uplynutia predĺženej
doby platnosti osvedčenia
Názov liečiva/výrobku na ochranu rastlín
Typ: (liečivo/výrobok na ochranu rastlín)
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Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
(21)
(22)
(68)
(54)
(71)
(74)
(92)
(93)
(95)

1-2014
9.5.2014
EP 1 651 658
Nové zlúčeniny majúce inhibičné účinky proti
prenášaču závislého od sodíka
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka, JP;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
EU/1/13/884, 15.11.2013
EU/1/13/884, 15.11.2013, EU
Kanagliflozín
Typ: liečivo

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

50002-2014
7.4.2014
EP 1 980 149
Synergicky pôsobiace herbicídne zmesi
BASF Agrochemicals Products B.V., Arnhem, NL;
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
ORP/111/2014, 16.1.2014
ZA1 007021-00/00, 19.3.2012, DE
Imazamox, metazachlor a chinmerak
Typ: výrobok na ochranu rastlín

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

145
1-2013
7.2.2013
EP 1 966 202
Heteroaryl substituované pyrrolo [2,3-b] pyridíny
a pyrrolo [2,3-b] pyrimidíny ako inhibítory Janus
kinázy
Incyte Corporation, Wilmington, DE, US;
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
EU/1/12/773/001, EU/1/12/773/002,
EU/1/12/773/003, 23.8.2012
EU/1/12/773/001, EU/1/12/773/002,
EU/1/12/773/003, 23.8.2012, EU
Ruxolitinib
Typ: liečivo
23.8.2027

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

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

146
5020-2013
4.7.2013
EP 1 553 952
Použitie dihydroimidazolónov pri liečení epilepsie u psov
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim am Rhein, DE;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
EU/2/12/147/001, EU/2/12/147/002,
EU/2/12/147/003, EU/2/12/147/004, 25.2.2013
EU/2/12/147/001, EU/2/12/147/002,
EU/2/12/147/003, EU/2/12/147/004, 25.2.2013,
EU
Imepitoin
Typ: liečivo
25.2.2028

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

147
7-2013
12.7.2013
EP 1 423 419
Hybridná a tandemová expresia neisseriových proteínov
Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l., Siena
(SI), IT;
Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
EU/1/12/812/001, EU/1/12/812/002,
EU/1/12/812/003, EU/1/12/812/004, 14.1.2013
EU/1/12/812/001, EU/1/12/812/002,
EU/1/12/812/003, EU/1/12/812/004, 14.1.2013,
EU
Rekombinantný fúzny proteín fHbp Neisserie
meningitidis skupiny B
Typ: liečivo
7.9.2027
148
11-2013
3.10.2013
288089
IL-1ß väzbová molekula, expresný vektor, spôsob
prípravy IL-1ß väzbovej molekuly, použitie protilátky a farmaceutická kompozícia
NOVARTIS AG, Basel, CH;
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Bratislava, SK;
EU/1/09/564/001, EU/1/09/564/002, 23.10.2009
EU/1/09/564/001, EU/1/09/564/002, 23.10.2009,
EU
Kanakinumab
Typ: liečivo
23.10.2024

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (oznámenia - dodat. ochr. osvedčenia) 67

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne v žiadostiach
o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
(21) 4-2013
(95) Aflibercept, 5-fluóruracil
Vestník č. 7/2013 - str. 68

Zmeny mien majiteľov
dodatkových ochranných osvedčení
(11) 140
(21) 5025-2012
(73) Medigene AG, Planegg/Martinsried, DE;
Dátum zápisu do registra: 18.6.2014
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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

73

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)

(21)

(51)

28-2013
29-2013
81-2013
82-2013
83-2013
84-2013
109-2013
117-2013

B24B 11/00
B24B 11/00
B23K 15/00
B23K 15/00
B23K 15/00
B23K 15/00
A01K 31/00
E04B 1/00

171-2013
173-2013
211-2013
5024-2013
5032-2013
5049-2013
50096-2013
50097-2013

G06F 3/00
B25J 7/00
B25J 7/00
E04F 13/00
E04B 1/00
A01K 17/00
C10L 5/00
G06F 19/00

50110-2013
50115-2013
50121-2013
50127-2013
50129-2013
50130-2013
50144-2013
50149-2013

F21S 10/00
G01R 11/00
E05F 15/00
E01D 19/00
B29C 43/00
B29C 33/00
B29C 47/00
G06Q 99/00

1-2014
15-2014
20-2014
29-2014
33-2014
44-2014
5013-2014
5021-2014

A01B 49/00
F03D 9/00
A47G 33/00
B64B 1/00
F03D 9/00
F02B 47/00
B32B 21/00
A62C 37/00

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

A01B 49/00, A01B 29/00
1-2014
2.1.2014
Zhang Xuanli, Humenné, SK;
Zhang Xuanli, Humenné, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
Spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy
a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu
(57) Zariadenie je tvorené ťažnou závesovou prípojkou (1) s dvomi rámovými nosníkmi (2), na ktoré
je pripevnená lišta (3) s najmenej jednou otočnou
kypriacou nožovou radlicou (31), v zadnej časti
sú pripevnené najmenej dva kultivačné valce (4)
s delenými závitovkovými zubami (41) a/alebo
s nedelenými závitovkovými zubami (42). Opísaný je tiež spôsob kultivácie pôdy.

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

A01K 17/00, B26F 1/00, B26F 3/00
5049-2013
13.12.2013
AQUACLEAN, spol. s r.o., Bratislava, SK;
Krajný Zdenko, Ing., Bratislava, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(54) Spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania
kopytníkov a veterinárna rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom
(57) V opisovanom spôsobe sa paznecht od kopyta
a/alebo roh sa od lôžka rohu odreže kvapalinovým lúčom. Veterinárna rezacia zostava pozostáva zo zdroja (1) tlakovej kvapaliny s aplikátorom
(2) ukončeným dýzou (3), pričom aplikátor (2) je
pohyblivo uložený vo vodiacom zariadení (4).
Vodiace zariadenie (4) je prestaviteľne uložené
proti fixačnému zariadeniu (5) alebo klietke a môže byť vybavené ochranným štítom.

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

A01K 31/00, A01K 1/00
109-2013
12.6.2013
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta, Nitra, SK;
(72) Boďo Štefan, Ing., PhD., Nitra, SK; Gálik Roman,
doc. Ing., PhD., Nitra, SK; Mihina Štefan, prof.
Ing., PhD., Nitra, SK;
(54) Spôsob výmeny vzduchu v hale nosníc, zameraný na odsávanie vzduchu z podroštového priestoru
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(57) Odsávanie škodlivých látok pomocou navrhnutého riešenia využíva možnosť odsávať znečistený
vzduch predovšetkým z miesta, kde sa vyskytuje
jeho najvyššia koncentrácia. Pri klietkovom chove nosníc sa najvyššia koncentrácia škodlivých
látok vytvára na trusnom páse, preto sa pod klietkovú batériu umiestni potrubie s navŕtanými otvormi. Vysoká rýchlosť prúdenia vzduchu nad
trusným pásom spôsobuje zníženie teploty trusu
a zasušenie jeho povrchu, čím sa zamedzí uvoľňovaniu amoniaku a skleníkových plynov.

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

A47G 33/00
20-2014
13.2.2014
Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK;
Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK;
Košíkový vianočný stromček
Stromček pozostáva z vodorovného štvorcového
platňového rámu (1) a zo štyroch rovnakých zostáv (2), upevnených odhora k vlastnej strane platňového rámu (1), a z vrcholca (3). Zostava (2) je
tvorená komplexom (4), dodatkom (5), prídavkom (6) a doplnkom (7), ktoré sú upevnené za
sebou s medzerami postupne od stredovej osi.
Komplex (4) pozostáva z konštrukcie (8) a nosníka (9), z dvoch rovnakých ušiek (10) a krídiel
(11). Dodatok (5) pozostáva z košíkovej dvojice
(12), nadstavca (13) a z ďalších krídiel (11). Prídavok (6) pozostáva z trojice (14) a držiaka (15)
a z krídiel (11). Doplnok (7) pozostáva z košíkovej štvorice (16), ktorá je z prednej strany upevnená o stojan (17).

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

A62C 37/00, A62C 99/00
5021-2014
28.12.2011
PV 2011-883
27.12.2011
CZ
K.B.K. fire s.r.o., Ostrava-Přívoz, CZ;
Bebčák Petr, Ing., PhD., Frýdlant nad Ostravicí,
CZ;
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Metóda overovania funkčnosti požiarneho vetrania a zariadenie na uskutočnenie metódy
(57) Do testovaného priestoru sa umiestni generátor
netoxického aerosólu z tuhej a plynnej fázy simulujúceho dymové splodiny horenia, ktorého
zlože (2) sa aktivujú, potom sa sleduje a zaznamenáva šírenie aerosólového oblaku a vyhodnocuje funkčnosť požiarneho vetrania. Aerosól tvorí zmes na báze uhličitanu draselného, hydrogenuhličitanu draselného, uhlíka, oxidu uhličitého,
vodných pár, nitróznych plynov, dusíka a amoniaku, vyvíjaná pri teplote 600 až 1300 °C
v množstve 3 až 100 m3/s, pričom sú v prevádzke
testované zariadenia na odvod tepla a dymu. Zariadenie zahŕňa generátor s nádobami (1) obsahujúcimi zlož (2) a odpaľovacie zariadenie (3), uloženými po 4 až 10 v lôžku (5) stojanov, upevnených po 1 až 20 vo vani (11) a prikrytých perforovanými vekami (9). Vaňa (11) je výhodne upevnená na nosnej konštrukcii (14) vozidla.

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

B23K 15/00
81-2013
16.5.2013
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK;
Kolenič František, Ing., PhD., Bratislava, SK; Fodrek Peter, Ing., PhD., Bratislava, SK;
(54) Elektrónolúčový kanón pre prácu vo vákuu
(57) Teleso kanóna (1) s rozdelením na priestory anódy (5) a katódy (4) čerpané na dve úrovne vákua,
s jednoúčelovým riešením jeho vnútorného príslušenstva, integrácia s vývevou (9) a systém prírubového spojenia (10) s polohovacím systémom
vytvárajú podmienky pre prácu kanóna (1) vo
vákuu pri zmene polohy v osiach X, Y, Z.
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chanike prestavovania je umožnené cestou elektronických väzieb vykonávať on-line zmeny polohy vonkajšieho elektrónolúčového kanóna (6)
a prípadne ich kombinovať s riadeným vychyľovaním lúča.

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

B23K 15/00
82-2013
16.5.2013
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK;
Kolenič František, Ing., PhD., Bratislava, SK; Fodrek Peter, Ing., PhD., Bratislava, SK;
(54) Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu
(57) Sústava na sledovanie procesov montovaná na
elektrónolúčový kanón (10), obsahujúca osvetľovacie telesá (3), kameru (5), ktorej objektív chráni fólia (6) prevíjaná v samostatnom module (4),
vytvára podmienky na on-line sledovanie procesu bez potreby servisných alebo dodatočných
montážnych úkonov.

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

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

B23K 15/00
83-2013
16.5.2013
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK;
Kolenič František, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Fodrek Peter, Ing., PhD., Bratislava, SK;
(54) Chladič katódovej časti elektrónolúčového kanóna vo vákuu
(57) Riešenie je charakterizované integrovanou nadstavbou kanóna (1), obsahujúcou chladiaci had
(4) a membránou (3) vybavený olejový priestor
chladiča, ktorý vytvára podmienky efektívneho
chladenia katódovej časti kanóna (1) umiestneného vo vákuu, eliminuje zmenu objemu olejového priestoru chladiča a umožňuje servisné zásahy
na príslušenstve elektrónolúčového kanóna (1).

B24B 11/00
29-2013
20.2.2013
TU - Košice, Košice, SK;
Panda Anton, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Zajac
Jozef, prof. Ing., CSc., Prešov, SK; Jurko Jozef,
doc. Ing., PhD., Kendice, SK; Pandová Iveta, RNDr.,
PhD., Prešov, SK;
(54) Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení
(57) Operné čelá vnútorných krúžkov kuželíkových
ložísk sú brúsené na brúskach obvodom brúsneho
kotúča so zrnitosťou superfinišovacích kameňov.
(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

B24B 11/00, F16C 33/00
28-2013
20.2.2013
TU - Košice, Košice, SK;
Panda Anton, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Jurko
Jozef, doc. Ing., PhD., Kendice, SK; Pandová
Iveta, RNDr., PhD., Prešov, SK;
(54) Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkových
ložísk do náročných uložení
(57) Guľové čelá kuželíkových ložísk sú brúsené na
brúskach vnútornou plochou hrncového brúsneho
kotúča so zrnitosťou superfinišovacích kameňov.

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

B23K 15/00
84-2013
16.5.2013
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK;
Kolenič František, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Fodrek Peter, Ing., PhD., Bratislava, SK;
(54) Polohovanie elektrónolúčového kanóna umiestneného zvonka vákuovej komory
(57) Na realizáciu zmeny polohy lúča sa použije elektromechanická zmena polohy elektrónolúčového
kanóna (6) umiestneného zvonka vákuovej komory (2), pričom pomocou tesniacich elementov
(3) sa zachová tesnosť napojenia kanóna (6) na
komoru. Využitím servopohonov (9) a (10) v me-

B25J 7/00, H02N 15/00
211-2013
6.12.2013
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Šuriansky Jozef, prof. Ing., CSc., Žarnovica, SK;
Naščák Ľubomír, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK;
Koleda Peter, Ing., PhD., Banská Štiavnica, SK;
(54) Rezonančný systém riadenia mikrorobota
(57) Navrhnutý systém riadenia mikrorobota využíva
na reguláciu prúdu cez polohovacie a levitačné
cievky (6) frekvenčnú závislosť impedancie rezonančného obvodu (4). Mikropočítač (2) ovláda
cez svorku (8) digitálne riadený generátor (3),
ktorého výstup, svorka (9) je pripojený na rezonančný obvod (4). Jeho výstup, svorka (10) rezonančného obvodu (4) je usmerňovaný usmerňovačom (5) a jeho výstup, svorka (11) budí polohové a levitačné cievky (6). Interakcia magnetického poľa budeného polohovanými a levitačnými
cievkami (6) a magnetického poľa mikrorobota
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vytvára potrebné silové pôsobenie, ktoré má za
následok polohovanie mikrorobota. Poloha mikrorobota je detegovaná kamerou (1) a jej výstup,
svorka (7) je pripojená do mikropočítača (2). Požadovaná trajektória zmeny polohy je vykonávaná rezonančným prúdovým budením polohových
a levitačných cievok (6).

B25J 7/00, H02N 15/00, G05B 19/00
173-2013
2.10.2013
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Šuriansky Jozef, prof. Ing., CSc., Žarnovica, SK;
Naščák Ľubomír, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK;
Hrčková Mária, Ing., PhD., Zvolen, SK;
(54) Kombinovaný riadiaci systém mikrorobota
(57) Systém navrhnutého riadenia mikrorobota vychádza z relativistického efektu umožňujúceho
ovládanie magnetického spinu kvantovým generátorom (3). Mikropočítače (1) riadi cez svorku
(6) polohové a levitačné cievky (4), čím dochádza k zmene tvaru magnetického poľa, v ktorom
je umiestnený mikrorobot tvorený feromagnetickým materiálom. Interakcia magnetického poľa
budeného polohovanými a levitačnými cievkami
(4) a magnetického poľa mikrorobota má za následok jeho polohovanie. Charakteristiky pohybu
mikrorobota sú dané okrem tvaru poľa vytváraného polohovými a levitačnými cievkami (4) aj
magnetickým momentom mikrorobota, ktorý je
riadený osvetlením prostredníctvom kvantového
generátora (3) riadeného cez svorku (7) z mikropočítača (1). Poloha mikrorobota je detekovaná
kamerou (2) a jej výstup, svorka (5) je pripojená
na mikropočítač (1).

(71)
(72)
(74)
(54)

PNEUFORM Hulín, a.s., Hulín, CZ;
Bambuch Jan, Kroměříž, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
Kontajner segmentových vulkanizačných foriem s pružinovým mechanizmom
(57) Kontajner obsahuje dištančný kruh (11) priradený k hornej vonkajšej doske horného barana lisu,
ku ktorému je priradený kónický kruh (12) s vodidlom (13). Obidva kruhy (11, 12) sú pohyblivo
spojené pružinovým mechanizmom (10).

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

(51) B29C 33/00, B29C 43/00, B29D 30/00,
B30B 15/00
(21) 50130-2013
(22) 12.11.2013
(31) CZ2013-28027U
(32) 5.6.2013
(33) CZ

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

B29C 43/00, B29C 33/00, B29D 30/00
50129-2013
12.11.2013
CZ2013-27691U
3.4.2013
CZ
PNEUFORM Hulín, a.s., Hulín, CZ;
Bambuch Jan, Kroměříž, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
Unášač segmentov kontajnerov segmentovej
konštrukcie na lisovanie pneumatík
(57) V telese (31) unášača segmentov (3) je vytvorená
drážka (6), v ktorej sú demontovateľne prichytené dve príložky (7) v tvare L, ktoré tvoria T
drážku (8).

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

B29C 47/00
50144-2013
13.12.2013
Konštrukta Industry, a.s., Trenčín, SK;
Adaška Peter, Mr., Melčice, SK;
Spôsob uzamykania vytlačovacej hlavy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
(57) Zariadenie na uzamykanie vytlačovacej hlavy
pozostáva z dvoch posuvných jednotiek s klinovým mechanizmom pre každú stranu vytlačovacej hlavy, umiestnených na bočnici (1) na nosnej
časti vytlačovacej hlavy (2), pričom vždy jedna
bočná posuvná jednotka (3) zasúva zamykací čap
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(4) s klinovou plochou (5) do vybrania (6) v odklápacej časti vytlačovacej hlavy (7), čím zaisťuje jej pracovnú polohu. Následne druhá posuvná
jednotka (8) zasúva zamykací čap (9) prostredníctvom druhej klinovej plochy (10) do zamykacieho čapu (4) v pracovnej polohe a vytvára rozkladom síl na klinovej ploche (5) uzatváraciu silu
na odolávanie tlaku plastifikovaného materiálu
s dosiahnutím efektu uzamknutia mechanizmu.

(51) B32B 21/00, B32B 37/00, B27N 3/00,
B27D 1/00
(21) 5013-2014
(22) 28.2.2014
(71) Potočan Pavol, Dolný Kubín, SK;
(72) Potočan Pavol, Dolný Kubín, SK;
(74) Rohaľ Iľkiv Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob spracovania drevenej dyhy
(57) Opísaný je spôsob spracovania drevenej dyhy
spočívajúci v technologickom postupe, ktorým sa
dosiahne zachovanie štruktúry dreva bez jeho poškodenia, a to aj pri ohýbaní dyhy a jej lepení na
cieľové predmety. V prvej fáze spracovania je
samotná drevená dyha orezaná do požadovaného
geometrického tvaru a zbrúsená zo zadnej strany.
Na zadnú stranu obrúsenej dyhy je nanesená tenká vrstva lepidla, pričom následne sa pripravená
plocha prekryje netkanou textilnou látkou a takto
pripravený kus sa zlisuje. Po vychladnutí pripraveného kusu drevenej dyhy a zaschnutí lepidla sa
na zadnú stranu dyhy nanesie obojstranná lepiaca
páska. Záverečná fáza spracovania umožňuje docieliť rôznu povrchovú úpravu prednej strany
dyhy. Po obrúsení je na prednú stranu dyhy nanesená ochranná vrstva oleja, vosku alebo laku
a následne tam môžu byť vytvorené ľubovoľné
zárezy, nápisy, grafiky či obrázky, a to buď jemným gravírovaním, nanesením farby alebo počítačom riadenou povrchovou úpravou laserom, respektíve tlačiarňou. Po odstránení ochrannej fólie
zo zadnej strany dyhy je možné dyhu nalepiť
priamo na cieľový predmet, ako napr. smartfón,
tablet alebo notebook.

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

B64B 1/00, F03D 5/00
29-2014
3.3.2014
Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;
Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;
Vztlakové teleso
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(57) Vztlakové teleso využíva na vztlak hybridné
aerostatické, ako aj aerodynamické sily. Na spoločnom nosníku (5) je upevnený aspoň jeden
aerostatický valec (2), ktorého čelné plochy sú
výstužnými rebrami tvarované do zakrivenia pre
aerodynamický paradox, v strede tvarovania ktorého sú vzduchové dýzy (1), napojené na zdroj
(4) tlakového vzduchu. Na nosníku (5) sú aerodynamické plochy (9) a pod nosníkom (5) je zavesené účelové zariadenie alebo bremeno.

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

C10L 5/00, C02F 11/00
50096-2013
7.8.2013
PV 2013-559
15.7.2013
CZ
ESTATE REALITY PRAGUE a.s., Praha, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Spôsob spracovania tekutých, pastovitých a kašovitých kalov najmä z čistiarní odpadových
vôd na využitie ako paliva, najmä na výrobu
elektrickej a tepelnej energie
(57) Kaly (1) s vlhkosťou 60 až 98 % hmotnosti sa
dotujú prídavným materiálom, ako drevnou hmotou (2) s vlhkosťou 5 až 60 % hmotnosti a/alebo
fytomasou (3) s vlhkosťou 5 až 20 % hmotnosti,
a/alebo iným biologicky odbúrateľným materiálom (4) s vlhkosťou 5 až 60 % hmotnosti na konečnú vlhkosť 40 až 70 % hmotnosti. Prídavný
materiál sa vopred prispôsobí na frakciu maximálne 150 až 200 mm. Zmes kalov (1) a prídavného materiálu sa dôkladne premieša (5), následne sa pomocou prevzdušňovania podrobí automatickému fermentačnému procesu, keď v prvej
fáze (6), keď sa rozkladajú hlavne cukry, bielkoviny a škroby na dusičnany, CO2, čpavok a aminokyseliny, musí intenzita prevzdušňovania dosahovať hodnoty, pri ktorých teplota v zóne intenzívneho fermentačného procesu stúpa na 50 až
70 °C, následne v druhej fáze (7), keď sa rozkladajú hlavne horšie rozložiteľné frakcie celulóza
a lignín, sa intenzita prevzdušňovania zníži a teplota samovoľne pozvoľna klesá na 35 až 50 °C,
následne v tretej fáze (8) teplota klesá na teplotu
okolia a vzniknutý výsledný materiál, s vlhkosťou maximálne 55 % hmotnosti, sa využije ako
biopalivo (10), najmä na výrobu elektrickej alebo
tepelnej energie.
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a tvárnicami (2) z pórobetónu s poréznosťou vyššou ako 90 % objemových tvorí škára (7) vyplnená pružným tesniacim materiálom.

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

E01D 19/00, E01D 2/00, E01D 101/00
50127-2013
6.11.2013
PUV 2012-27117
5.12.2012
CZ
Fišer Vladimír, Brno, CZ;
Fišer Vladimír, Ing., Brno, CZ; Simon Pavel, Ing.,
Lipůvka, CZ;
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Kompozitný mostový dielec
(57) Technické riešenie sa týka kompozitného mostného dielca pre železničné mosty, ktorý pozostáva z aspoň dvoch stojinami (15) proti sebe usporiadaných dvojíc oceľových nosníkov (5, 6) vzájomne spojených konštrukčným betónom, v ktorom je vždy medzi hornou dvojicou nosníkov (5)
vybratie (8) na vloženie koľajnice (9) a ktorý je
vybavený oceľovou výstužou (17).

E04B 1/00, E04B 2/00
117-2013
28.6.2013
Macík Ignác, Ing., Banská Bystrica, SK;
Macík Ignác, Ing., Banská Bystrica, SK;
Multiporézna hybridná konštrukcia obvodovej steny
(57) Multiporézne montovaná konštrukcia obvodovej
steny pozostávajúca z dreveného, kovového alebo zmiešaného nosného skeletu (1), ktorý je vyplnený a prekrytý tvárnicami (2) z pórobetónu
s poréznosťou vyššou ako 90 % objemových,
pričom jednotlivé tvárnice (2) z pórobetónu s poréznosťou vyššou ako 90 % objemových sú navzájom spojené pevným spojom (11) tvoreným
lepidlom a rozhranie medzi nosným skeletom (1)

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

E04B 1/00, B29B 17/00
5032-2013
29.5.2013
Bobík Mikuláš, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Bobík Mikuláš, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
Izolačná doska
Podstatou technického riešenia je izolačná doska
vyrobená zo zmesi obsahujúcej 10 až 90 % hmotnostných drviny expandovaného a/alebo extrudovaného polystyrénu (1) a 10 až 90 % hmotnostných drviny mäkkej polyuretánovej peny (2)
a 10 až 90 % hmotnostných drviny tvrdej polyuretánovej peny (3) získaných z odpadu a 5 až
15 % spojiva (4) na baze tekutých vytvrdzovateľných polymérov, z ktorej je vo forme prefukovaním vodnou parou pri teplote 30 až 75 °C
vytvorený zhomogenizovaný kompaktný materiál. Je určená na tepelnú a zvukovú izoláciu stavebných konštrukcií a vyznačuje sa nízkym difúznym odporom, nízkou tepelnou vodivosťou a vysokou zvukovou pohltivosťou.

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

E04F 13/00, E04B 1/00, E04C 2/00
5024-2013
25.4.2013
PV 2012-304
9.5.2012
CZ
Benda Jiří, Ing., Žebrák, okres Beroun, CZ;
Benda Jiří, Ing., Žebrák, okres Beroun, CZ;

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
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(7) je prepojovacím elementom (11) prepojený
s výkyvným mechanizmom (12). Výhodne je
koncová oblasť funkčne odpojiteľného ťahadla
(5) vyhotovená ako čapovitá časť (15) prepojená
s funkčne odpojiteľným ťahadlom (5) prostredníctvom kĺbového spoja (18) a vsunutá do lôžka
(16) usporiadaného na priechodnom krídle (3).
Funkčne odpojiteľné ťahadlo (5) môže byť vyhotovené ako teleskopické ťahadlo (50), pozostávajúce z vonkajšieho dutého ťahadla (50a), v ktorom je posuvne umiestnené vnútorné ťahadlo
(50b), kde jeden z koncov teleskopického ťahadla (50) je spojený s motorickým pohonom (6)
a druhý z koncov teleskopického ťahadla (50) je
spojený s priechodným krídlom (3).

(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob vykonávania izolácií, najmä opláštenie
budov a stavebná izolačná vrstva
(57) Na pevný podklad (1) sa pripevní rozprestretá fólia (3), vyplní sa izolačným materiálom (5) a vykoná sa povrchová úprava, napríklad fasáda. Pri
plnení sa z jednej nádoby (6) dodávajú častice
celulózy a z druhej nádoby (7) kvapalná zmes na
báze vody a polymérov. Vzniká kašovitá hmota
tuhnúca pri 5 až 40 °C, ktorej povrch sa zarovnáva v ešte tvárnom stave. Zostavovaním dielov
bunkovej fólie (3) s rôznou výškou a/alebo jej
vrstvením a/alebo ohýbaním sa tvaruje povrch
plášťa. Izolačná vrstva má štruktúru pružných
plastových komôrok vyplnených izolačným materiálom (5) prilepeným k podkladu (1) a stenám
komôrok, výhodne na báze celulózových častíc
a vodnej disperzie styrénakrylátového kopolyméru, s veľkosťou častíc do 1 cm a množstve 70 až
90 % obj., kde izolačný materiál (5) siaha po okraje komôrok alebo cez ne a je prekrytý povrchovou vrstvou (10). Diely bunkovej fólie (3) s rôznou výškou uložené vedľa seba tvoria alebo tlačia na budove výstupky.

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

E05F 15/00
50121-2013
16.10.2013
PUV 2013-28397
2.9.2013
CZ
TRIDO, s.r.o., Blansko, CZ;
Hasa Miroslav, Blansko, CZ;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
Motoricky ovládaná krídlová brána s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídiel
(57) Motoricky ovládaná krídlová brána (1) s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídiel, pozostávajúca z pevného krídla
(2) a priechodného krídla (3), ktoré sú ťahadlami
(4, 5) spojené s motorickým pohonom (6), pričom aspoň jedno z ťahadiel (4, 5) je vyhotovené
ako funkčne odpojiteľné ťahadlo (5). Horná časť
priechodného krídla (3) je vybavená západkovým
mechanizmom (7), pozostávajúcim z puzdra (8),
v ktorom je uložený kolík (10), ktorého jeden
koniec je výsuvne umiestnený vo vybraní (13)
vyhotovenom v koncovej oblasti funkčne odpojiteľného ťahadla (5). Západkový mechanizmus

79

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

F02B 47/00, F02M 23/00, F02M 25/00
44-2014
4.4.2014
Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;
Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;
Štartovací a akceleračný pohon
Technické riešenie sa týka štartovacích a akceleračných pohonov na pohon zariadení s vysokým
rozsahom používaných výkonov, najmä dopravných prostriedkov a pracovných mechanizmov.
Energia akumulovaná v zásobníku tlakového vzduchu, v generátore vodíka a elektrickom akumulátore umožňuje krátkodobé zvýšenie výkonu spaľovacieho motora dva až trikrát na krátky, ale postačujúci čas. Malý spaľovací motor tak umožňuje
napríklad štartovanie lietadiel, dostatočnosť výkonu pre pracovné mechanizmy a motory mestských vozidiel využitím akumulovanej pneumatickej energie pri zníženej spotrebe konvenčných
palív. Využitie tlakovej energie vzduchu je pre
poľnohospodársku techniku z obnoviteľných zdrojov.

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

F03D 9/00
15-2014
5.2.2014
Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;
Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;
Systém zberu a prenosu veternej energie
Systém rieši zachytávanie veternej energie veterným kolektorom z množiny aerodynamických rotorov, jej premenu na kmitavý pohyb, transmisiu
z veľkých výšok na zem. Veterný kolektor z aerodynamických rotorov (1) je zavesený optimálne
pod dvojicou aerodynamických aerostatorov (4).
Súčinnosťou kmitania lineárneho mechanizmu
(7) a zmeny uhla nastavenia listov aerodynamických rotorov (1) dochádza ku kmitom veterného

80

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky úž. vzorov)
kolektora a k prenosu získanej energie vetra na
zem, kde sa mení na iné formy. Pneumatická energia sa ukladá do pneumatického akumulátora (12),
ktorý je v tlakovom prostredí nízkohmotný.

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

F03D 9/00, F03D 5/00
33-2014
7.3.2014
Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;
Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;
Veterný oscilačný kolektor
Veterný oscilačný kolektor (9) je zostavený z množiny malých veterných turbín, z ktorých každá je
lankom súosovo spojená v uzle s hlavným ťahovým lanom vedúcim do navijáka (11), ktorý je
umiestnený na kyvnom člene (8) konzoly (7) navrchu stĺpa (4). Veterné turbíny axiálne oscilujú
z dôvodu periodickej zmeny uhla nastavenia ich
listov pri súslednom a protibežnom pohybe voči
vetru. Veterný oscilačný kolektor sníma tiež termický stúpavý prúd za bezvetria a pri vybavení
aerostatmi (6). Menič energie (3) mení oscilácie
turbín veterného kolektora (9) na rotačný pohyb
a následne na elektrickú a pneumatickú energiu.

(51) F21S 10/00, F21V 5/00, G02B 9/00,
H05B 33/00
(21) 50110-2013
(22) 13.9.2013
(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 symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED
(57) Technické riešenie sa týka zariadenia na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED. Pozostáva z najmenej jednej
optickej zostavy tvorenej najmenej jedným LED
(LED ARRAY) zdrojom (1) s natáčavým uložením (7) LED (LED ARRAY) zdroja (1) proti reflektoru (4) pomocou mechanizmu (11) a z difúzora (9). Zariadenie ďalej obsahuje riadiacu elektroniku (10). Zariadenie je určené na využitie pre
pevné wash reflektory s manuálne alebo motoricky nastaviteľným zoomom, určenými hlavne
pre divadlo, TV, film, architektúru a zábavu,
diaľkovo ovládané reflektory – rotačné hlavy s manuálne alebo motoricky nastaviteľným zoomom,
určenými hlavne pre divadlo, TV, film, architektúru a zábavu.

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

G01R 11/00
50115-2013
3.10.2013
CZ2012-27216 U
19.12.2012
CZ
LOGAREX Smart Metering s.r.o., Jesenice, CZ;
Holub Libor, Pardubice, CZ;
Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
Systém na ochranu komunikačného rozhrania
elektromeru
(57) Systém na ochranu komunikačného rozhrania
elektromeru, obsahujúci aspoň jeden prvok (1) na
nastavenie aspoň jedného komunikačného rozhrania (2, 3, 8) elektromeru, umiestnený v priestore pod krytom (4) svorkovnice (5) elektromeru, kde prvok (1) je mechanický alebo optický
ovládací prvok.
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(51)
(21)
(22)
(71)

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

G06F 3/00
171-2013
27.9.2013
Gajdoš Zdeno, Ing., Pitelová, SK;
Gajdoš Zdeno, Ing., Pitelová, SK;
Univerzálny prstový ovládač
Univerzálny prstový ovládač (UFC) slúži ako prídavné vstupné zariadenie na ovládanie počítačov,
moderných televíznych prijímačov, hracích konzol vybavených USB portom a ako laserové ukazovadlo. Pripojenie k ovládanému zariadeniu je
zabezpečené bezdrôtovo, napr. rádiovým prenosom. Jeho veľkosť je ergonomicky prispôsobená
veľkosti druhého článku prsta ruky a ovláda sa
palcom. Pozostáva z tela (3) univerzálneho prstového ovládača, v ktorom je zabudovaný joystick (2) slúžiaci na ovládanie kurzora, na ľavej
a pravej strane joysticku (2) sú umiestnené klávesové tlačidlá (1), na prednej časti tela (3) je zabudované tlačidlo (5) slúžiace na zapínanie a vypínanie diódového laseru (6), umiestneného na
zadnej strane tela (3). Na spodnej časti tela (3) je
príchyt (4), ktorý sa zasúva do násuvnej časti (8)
obrúčky (7) na prst.

G06F 19/00
50097-2013
12.8.2013
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK;
(72) Hrehová Stella, Ing., PhD., Prešov, SK; Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana,
PaedDr., PhD., Prešov, SK;
(54) Zariadenie na kvantifikáciu parametrov a triedenie výrobkov
(57) Zariadenie na kvantifikáciu parametrov a triedenie výrobkov je tvorené meracím modulom (1),
v ktorom sa vykonáva meranie predpísaných parametrov jednotlivých súčastí. Tieto postupujú
sériovo za sebou, pričom údaje o každej z nich
(včítane času merania) sú uložené do bloku (2)
databázy. Namerané údaje z bloku (2) databázy
sú viackanálovým spojom (13) presúvané do detektora (3) úrovní. V prípade prekročenia predpísaných dovolených limitov je tento stav indikovaný blokom (6) signalizácie. Súčasne sú tieto
údaje presunuté do bloku (4) indikácie výrobkov.
Z tohto bloku postupujú údaje o nadlimitných
výrobkoch do triedičky (5), ktorá z postupnosti
meraných výrobkov vyradí nadlimitné exempláre. Z bloku (4) indikácie výrobkov postupujú
údaje o nadlimitných výrobkoch do analyzátora
(7) príčin, ktorého úlohou je stanoviť ich príčiny.
Tieto zobrazuje na indikátore (8) príčin. Namerané údaje z bloku (2) databázy sú súčasne presúvané do bloku (9) štatistických parametrov, kde
sú vyhodnocované štatistické výsledky meraní.
Tieto údaje sú zobrazované indikátorom (10) parametrov.

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

G06Q 99/00
50149-2013
23.12.2013
Schwarzbacher Ľuboš, Mgr., Brezno, SK;
Schwarzbacher Ľuboš, Mgr., Brezno, SK;
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické média
(57) Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov
od zmluvných respondentov pre elektronické
média pozostáva zo servera (1), ktorý je pripojený k dátovej sieti (2), napríklad k internetu, pričom cez dátovú sieť (2) existuje prepojenie hardvérových prostriedkov (3) vysunutých audio/video štúdií (4) zmluvných respondentov so serverom (1). Cez dátovú sieť (2) existuje pripojenie
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hardvérových prostriedkov (5) elektronických médií (7) so serverom (1), pričom existuje komunikačné prepojenie medzi aspoň jedným hardvérovým prostriedkom (3) vysunutého audio/video
štúdia (4) zmluvného respondenta s hardvérovými prostriedkami (6) prevádzkovateľa systému.
Hardvérovými prostriedkami (3) vysunutého audio/video štúdia (4) zmluvného respondenta sú
elektronické komunikačné prostriedky s mikrofónom alebo audio/video záznamové zariadenie.
Vysunuté audio/video štúdio (4) zmluvného respondenta obsahuje navigačné značky (11) a/alebo statív, a/alebo externé osvetlenie (10).

(51)
A01B 49/00
A01K 17/00
A01K 31/00
A47G 33/00
A62C 37/00
B23K 15/00
B23K 15/00
B23K 15/00

(21)
1-2014
5049-2013
109-2013
20-2014
5021-2014
83-2013
84-2013
81-2013

(51)
B23K 15/00
B24B 11/00
B24B 11/00
B25J 7/00
B25J 7/00
B29C 33/00
B29C 43/00
B29C 47/00

(21)
82-2013
29-2013
28-2013
173-2013
211-2013
50130-2013
50129-2013
50144-2013

(51)
B32B 21/00
B64B 1/00
C10L 5/00
E01D 19/00
E04B 1/00
E04B 1/00
E04F 13/00
E05F 15/00

(21)
5013-2014
29-2014
50096-2013
50127-2013
117-2013
5032-2013
5024-2013
50121-2013

(51)
F02B 47/00
F03D 9/00
F03D 9/00
F21S 10/00
G01R 11/00
G06F 3/00
G06F 19/00
G06Q 99/00

(21)
44-2014
33-2014
15-2014
50110-2013
50115-2013
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50097-2013
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FG2K
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Zapísané úžitkové vzory

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817

A47C 3/00
G02B 21/00
F21S 9/00
C02F 1/00
B60K 1/00
F24J 2/00
F28F 7/00
F16G 13/00

6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825

B62D 53/00
G01L 1/00
A63F 3/00
F16H 55/00
F02P 17/00
F01N 13/00
B09B 3/00
G09F 3/00

6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833

A01N 25/00
G06Q 10/00
G07B 15/00
G05D 23/00
B23Q 5/00
G09F 21/00
B26D 1/00
E04B 1/00

6834
6835
6836
6837
6838

E02B 11/00
E02B 3/00
H02M 7/00
G03B 27/00
H04B 15/00

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

A01N 25/00, A01N 65/00, A01P 17/00
6826
164-2013
23.9.2013
2.7.2014
20.5.2014
Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK;
Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK;
Prípravky určené na odpudzovanie bodavého
hmyzu

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

A47C 3/00, A47C 7/00, A47C 9/00
6810
108-2013
7.6.2013
2.7.2014
2.5.2014
Kráľ Jozef, Ing., Kokošovce, SK; Kardoš František, Prešov, SK;
(73) Kráľ Jozef, Ing., Kokošovce, SK; Kardoš František, Prešov, SK;
(54) Stolička na dlhodobé sedenie

(51) A63F 3/00, G07C 15/00, G07F 17/00,
G07F 19/00
(11) 6820
(21) 100-2012
(22) 13.8.2012
(45) 2.7.2014
(47) 20.5.2014
(72) Marko Martin, Sielnica, SK; Marko Marek, Sielnica, SK; Marko Peter, Sielnica, SK;
(73) Marko Martin, Sielnica, SK; Marko Marek, Sielnica, SK; Marko Peter, Sielnica, SK;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Elektronický systém, ktorý v reálnom čase ovplyvňuje, prispôsobuje a upravuje priebeh lotériových hier
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)

B09B 3/00
6824
130-2013
17.7.2013
2.7.2014
20.5.2014

(72) Buday Jozef, Ing., Nová Dubnica, SK; Gerek Igor,
Ing., PhD., Ilava - Klobušice, SK; Havrila Rastislav, Ing., PhD., Strážske, SK; Drška Rastislav,
Ing., Trnava, SK; Kuchta Jozef, doc. Ing., CSc.,
Nová Dubnica, SK;
(73) EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, SK;
(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(54) Technologický komplex na výrobu energií z odpadov
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B23Q 5/00
6830
50062-2013
10.6.2013
2.7.2014
20.5.2014
Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján,
doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Balara Dušan, doc.
Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana, PaedDr.,
PhD., Prešov, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK;
(54) Zariadenie na kompenzáciu vplyvu nelinearít
prevodovky v polohovom servosystéme
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B26D 1/00, B23K 26/00, C03B 33/00
6832
50095-2013
2.8.2013
2.7.2014
20.5.2014
Donseok An, Daejeon City, KR; Szorád Simon,
Piešťany, SK; Karaba Michal, Piešťany, SK;
(73) Topaz LGP, s.r.o., Piešťany, SK;
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(54) Usporiadanie vodiacej lišty laserového gravírovacieho zariadenia
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

B60K 1/00, B60L 11/00
6814
161-2013
17.9.2013
2.7.2014
19.5.2014
Veľas Martin, Ing., Bánovce nad Bebravou, SK;
TANAX TRUCKS a.s., Bratislava, SK;
Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
Zariadenie vozidla určené na výrobu striedavého napätia
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(73)
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(54)
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B62D 53/00, B60D 1/00
6818
5037-2013
5.8.2013
2.7.2014
19.5.2014
Čambál Tibor, Ing., Cífer, SK;
AGROMETAL s.r.o., Cífer, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
Náves k motorovému vozidlu alebo stroju

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

C02F 1/00
6813
18-2013
1.2.2013
2.7.2014
12.5.2014
Schmiedhamer Václav, Ing., Prievidza, SK; Vašeková Zuzana, Ing., Prievidza, SK;
(73) Lazoň Ondrej Ing. / TECHNOL, Nedožery - Brezany, SK;
(54) Spôsob spracovania kvapalných odpadov obsahujúcich rozpustné polyboritany
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

E02B 3/00
6835
5023-2013
23.4.2013
2.7.2014
27.5.2014
Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Prikkel Karol, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Ondruška Juraj, Ing., Bratislava, SK; Frkáň Július, Ing., Poprad, SK; Biath Peter, Ing., Bardejov, SK; Čačko Viliam, Ing., Chynorany, SK;
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Bratislava, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

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

E02B 11/00, E02D 31/00
6834
114-2013
20.6.2013
2.7.2014
27.5.2014
Vaľo Štefan, Nižný Klátov, SK;
Vaľo Štefan, Nižný Klátov, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
Systém na regulovanie výšky hladiny podzemnej vody

E04B 1/00, E04G 23/00
6833
5031-2012
23.4.2012
2.7.2014
27.5.2014
Červenka Leoš, Dr. Ing., Uhlířské Janovice, CZ;
Cupal Roman, Ing., Ústí nad Labem, CZ; Ficenec Jan, Ing., Ph.D., Ústí nad Labem, CZ;
(73) TERMO + holding, a.s., Ústí nad Labem-Bukov,
CZ;

(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Kotevný prvok na dodatočné ukotvenie lodžiovej steny a predsadená lodžia
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(67)
(72)

F01N 13/00
6823
98-2013
14.10.2011
2.7.2014
20.5.2014
106-2011
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 vymeniteľného ejektora výfuku dvojtaktného spaľovacieho motora
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(67)
(72)

F02P 17/00
6822
97-2013
14.10.2011
2.7.2014
20.5.2014
107-2011
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 na meranie zapaľovacích kriviek spaľovacích motorov

(51) F16G 13/00, B62M 6/00, F16H 57/00,
F16N 7/00
(11) 6817
(21) 189-2013
(22) 17.10.2013
(45) 2.7.2014
(47) 19.5.2014
(72) Červenka Peter, Považská Bystrica, SK;
(73) COBRRA s.r.o., Košice, SK;
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(54) Mazacie zariadenie a spôsob jeho činnosti
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

F16H 55/00
6821
92-2013
30.5.2013
2.7.2014
20.5.2014
Bošanský Miroslav, prof. Ing., PhD., Bratislava,
SK; Tököly Pavol, Ing., PhD., Trenčín - Záblatie,
SK; Bucha Jozef, Ing., PhD., Bratislava, SK;
(73) ÚDTaK, STU SjF BA, Bratislava, SK;
(54) Spôsob stanovenia minimálnej hrúbky tvrdenej vrstvy zuba konvexno-konkávneho ozubenia
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(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

F21S 9/00, H01L 31/00, H02J 5/00, H02J 7/00
6812
50049-2013
10.5.2013
2012-27042
19.11.2011
CZ
2.7.2014
2.5.2014
Babický Stanislav, Mgr. Ing., Most, CZ;
Lefit Ústí s.r.o., Ústí nad Labem, CZ;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Energeticky úsporné polovodičové verejné osvetlenie

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

F24J 2/00
6815
186-2013
16.10.2013
2.7.2014
19.5.2014
Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Horodníková Jana, Ing., PhD., Košice, SK; Beer
Martin, Ing., Košice, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(54) Tepelnoizolačná báza solárneho kolektora s autoochrannou funkciou

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

F28F 7/00, F28F 21/00
6816
187-2013
16.10.2013
2.7.2014
19.5.2014
Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Horodníková Jana, Ing., PhD., Košice, SK; Beer
Martin, Ing., Košice, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(54) Vnútorne konfigurovaný priestorový objekt
s penovou štruktúrou

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

G01L 1/00
6819
50106-2013
3.9.2013
2013-27431
11.2.2013
CZ
2.7.2014
19.5.2014
Fabo Peter, RNDr., PhD., Trenčín, SK;
INSET, s.r.o., Praha, CZ;
Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
Zariadenie na meranie mechanického napätia

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

G02B 21/00
6811
122-2013
4.7.2013
2.7.2014
2.5.2014
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(72) Koniar Dušan, Ing., PhD., Bytča, SK; Hargaš Libor, doc. Ing., PhD., Vrútky, SK; Štofan Stanislav,
Ing., PhD., Bzenov, SK; Hrianka Miroslav, doc.
Ing., PhD., Žilina, SK; Ďurdík Peter, MUDr., PhD.,
Folkušová, SK; Bánovčin Peter, prof. MUDr., CSc.,
Turčiansky Peter, SK;
(73) Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakutla UK, Martin, SK; Žilinská univerzita v Žiline,
Žilina, SK;
(54) Automatický osvetľovací systém inverzného
mikroskopu pre vysokorýchlostnú kinematografiu
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)

G03B 27/00, G02B 27/00
6837
50032-2013
9.4.2013
2.7.2014
28.5.2014
Kubošek Pavol, RNDr., CSc., Bratislava, SK;
KVANT spol. s r.o., Bratislava, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na ochranu pred expozíciou laserovému žiareniu v okrajových častiach vykresľovacieho priestoru laserových zariadení

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

G05D 23/00
6829
50053-2013
20.5.2013
2.7.2014
20.5.2014
Lukovics Július, Ing., Komárno, SK; Konczer Jozef, Ing., Komárno, SK; Potásch Tomáš, Ing., Komárno, SK;
(73) HELORO s. r. o., Bratislava, SK;
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(54) Spôsob úpravy ekvitermickej regulácie tepelného zdroja, systém na jeho vykonávanie

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

G06Q 10/00
6827
5021-2013
4.4.2013
PUV 2012-26019
9.5.2012
CZ
2.7.2014
20.5.2014
Kubišta Šimon, Praha - Trója, CZ;
Česká pošta, s.p., Praha, CZ; Kubištová & Co.,
v.o.s., Praha - Trója, CZ;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Zapojenie na mimosúdne vymáhanie pohľadávok
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

G07B 15/00
6828
50015-2013
21.2.2013
2.7.2014
20.5.2014
Novák Radek, Ing., Bratislava, SK;
Jankovič Roman, PhDr., Bratislava, SK;
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
Zapojenie na prevádzku elektronických diaľničných kupónov

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

G09F 3/00
6825
150-2013
4.9.2013
2.7.2014
20.5.2014
Kavčák Pavol, Ing., Prešov, SK;
SAKUS, s.r.o., Prešov, SK;
Kastler Anton, Bratislava, SK;
Plomba na pečatenie listín

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

G09F 21/00
6831
50076-2013
27.6.2013
2.7.2014
20.5.2014
Vámoš Richard, Dolná Seč, SK;
Vámoš Richard, Dolná Seč, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Dočasný nosič reklamnej plochy na vozidle, spôsob umiestňovania reklamy

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

H02M 7/00, B60M 3/00, B60L 1/00
6836
32-2013
25.2.2013
2.7.2014
28.5.2014
18-2013
Havrila Rastislav, Ing., PhD., Strážske, SK; Pčola
Marcel, Ing., Žilina, SK; Buday Jozef, doc. Ing.,
CSc., Nová Dubnica, SK;
(73) EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, SK;
(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(54) Spôsob pripájania modulov vysokonapäťového meniča
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

H04B 15/00, G06F 9/00, G05B 13/00
6838
50063-2013
10.6.2013
2.7.2014
28.5.2014
Mižáková Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Piteľ
Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Hošovský Alexander, Ing., PhD., Prešov, SK; Mižák Jozef, Ing.,
Prešov, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov,
SK;
(54) Spôsob filtrovania signálov využitím funkcií príslušnosti

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01N 25/00
A47C 3/00
A63F 3/00
B09B 3/00
B23Q 5/00
B26D 1/00
B60K 1/00
B62D 53/00

6826
6810
6820
6824
6830
6832
6814
6818

C02F 1/00
E02B 3/00
E02B 11/00
E04B 1/00
F01N 13/00
F02P 17/00
F16G 13/00
F16H 55/00

6813
6835
6834
6833
6823
6822
6817
6821

F21S 9/00
F24J 2/00
F28F 7/00
G01L 1/00
G02B 21/00
G03B 27/00
G05D 23/00
G06Q 10/00

6812
6815
6816
6819
6811
6837
6829
6827

G07B 15/00
G09F 3/00
G09F 21/00
H02M 7/00
H04B 15/00

6828
6825
6831
6836
6838
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FB2K

Zastavené konania o prihláškach úžitkových vzorov

(21)
50070-2012
20-2013

GB2K

Prevody a prechody práv na prihlášky úžitkových vzorov

(21) 129-2013
(22) 17.7.2013
(71) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta, Nitra, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
Pap Miroslav, Ing., PhD., Nitra, SK; Brachtýr Bohumír, Ing., PhD., Nitra, SK;
Dátum zápisu do registra: 6.6.2014

PC2K

Prevody a prechody práv na úžitkové vzory

(11) 5545
(21) 5098-2009
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta, Nitra, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Varinský Tibor, Ing., Nitra, SK; Kučera Marián,
doc. Ing., PhD., Nitra, SK; Malý Vlastimil, Ing.,
Nitra, SK;
Dátum zápisu do registra: 6.6.2014

MC2K
(11)
(21)
(22)
(54)

Vymazané úžitkové vzory

6736
88-2013
24.5.2013
Kontinuálne žíhané plechy a pásy s dvojfázovou štruktúrou a spôsob ich výroby
Dátum výmazu: 30.5.2014
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MK2K

Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

3878
3900
3901
3903
3942
4024

04.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
20.05.2014
12.05.2014
31.05.2014

4687
4745
4764
4816
5498
5526

24.10.2013
24.10.2013
20.10.2013
18.05.2014
12.10.2013
02.10.2013

5531
5539
5550
5551
5565
5576

29.10.2013
12.10.2013
09.10.2013
30.10.2013
26.10.2013
01.10.2013

5578
5589
5590
5627
5715
5774

28.10.2013
09.10.2013
28.10.2013
12.10.2013
09.10.2013
22.10.2013

ND2K

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

4856
5654
5665
5677
5700

B60S 5/00
F04C 2/00
B09B 3/00
C01B 33/00
A41H 37/00

5725
5729
5742
5748
5749

E04C 2/00
E04C 2/00
G07B 15/00
A01K 1/00
F24D 11/00

5755
5760
5761
5769
5788

B42F 13/00
C05F 7/00
H01H 19/00
C05F 7/00
H05B 1/00

5862
5863
5948

E01F 15/00
E01F 15/00
H04K 3/00

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

A01K 1/00, A01K 15/00
5748
5025-2010
3.5.2010
Tarbajovská Lucia, Trenčín, SK;
Nábytok pre mačky

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

B60S 5/00, B60R 99/00, H01H 71/00
4856
54-2007
19.3.2007
PULPO SK, s.r.o., Zvolen, SK;
Zariadenie na odpojenie od zdroja

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

A41H 37/00, A44B 13/00
5700
50034-2010
28.4.2010
Hanuš Martin, Nový Knín, CZ;
Ohybný rozoberateľný spoj, predovšetkým pre
súčasti oblečenia

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

C01B 33/00
5677
50039-2010
10.5.2010
SILICON, a.s., Dobšiná, SK;
Spôsob výroby oxidu kremičitého SiO2 zo serpentinitovej nerastnej suroviny

B09B 3/00, B09B 5/00, B60S 13/00
5665
105-2010
6.8.2010
MAVEBA spoločnosť s ručením obmedzeným,
Hanušovce nad Topľou, SK;
(54) Spôsob spracovania skeletov kovových odpadov,
najmä automobilových karosérií, polotovar
a zariadenie

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

C05F 7/00, C05G 1/00, C05D 3/00
5760
50032-2010
22.4.2010
Smitek Dušan, Partizánska Ľupča, SK;
Organická pôdna pomocná látka

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

C05F 7/00, C05G 1/00, C05D 3/00
5769
50033-2010
22.4.2010
Smitek Dušan, Partizánska Ľupča, SK;
Pôdna pomocná látka

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

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

B42F 13/00, B26F 1/00
5755
5053-2010
20.8.2010
Mišovský Miroslav, Bratislava, SK;
Zakladač dokumentov
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(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

E01F 15/00
5863
5068-2010
15.11.2010
ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ;
Stĺpik zvodidiel

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

E01F 15/00
5862
5067-2010
15.11.2010
ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ;
Zvodidlo zábradlia, najmä pre mosty rýchlostných ciest a diaľnic

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

E04C 2/00, E04B 1/00
5729
5030-2010
20.5.2010
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Páleš Peter, Ing., Svätý Jur, SK; Pelachová Ľubica,
Mgr., Hainburg an der Donau, AT;
(54) Samonosný tepelnoizolačný panel pre systémy
s aktívnym riadením prechodu tepla

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

E04C 2/00, E04B 1/00
5725
5031-2010
20.5.2010
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Páleš Peter, Ing., Svätý Jur, SK; Pelachová Ľubica,
Mgr., Hainburg an der Donau, AT;
(54) Tepelnoizolačný panel pre systémy s aktívnym
riadením prechodu tepla

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

F04C 2/00
5654
80-2010
25.6.2010
Figura Pavol, Ing., Piešťany, SK;
Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

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

F24D 11/00
5749
5027-2010
7.5.2010
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Páleš Peter, Ing., Svätý Jur, SK; Pelachová Ľubica,
Mgr., Hainburg an der Donau, AT;
(54) Spôsob prevádzky kombinovaného stavebno-energetického systému budov a zariadenie
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

G07B 15/00, G06Q 20/00
5742
5065-2010
3.11.2010
MobileTech, s.r.o., Bratislava, SK;
Zapojenie systému elektronickej diaľničnej
známky

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

H01H 19/00, H01H 3/00
5761
56-2010
13.5.2010
SEZ Krompachy, a. s., Krompachy, SK;
Spínacie komory vačkových spínačov s jadrom
a prepojkami

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

H04K 3/00, H04B 1/00, H04B 15/00
5948
50035-2010
30.4.2010
Mráz Marek, Bratislava, SK; Mudroch Jan, dipl.
spec., Opava, CZ;
(54) Zapojenie detektora rušičky bezdrôtovej komunikačnej siete

(51) H05B 1/00, F24D 17/00, G05D 23/00,
G05F 1/00
(11) 5788
(21) 83-2010
(22) 30.6.2010
(73) Lako Daniel, Ing., Púchov, SK;
(54) Zariadenie na regulovaný ohrev vody pomocou fotovoltických panelov

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01K 1/00
A41H 37/00
B09B 3/00
B42F 13/00
B60S 5/00

5748
5700
5665
5755
4856

C01B 33/00
C05F 7/00
C05F 7/00
E01F 15/00
E01F 15/00

5677
5760
5769
5863
5862

E04C 2/00
E04C 2/00
F04C 2/00
F24D 11/00
G07B 15/00

5729
5725
5654
5749
5742

H01H 19/00
H04K 3/00
H05B 1/00

5761
5948
5788

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

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

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

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

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

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

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

Zapísané dizajny

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

28052
28053
28054

14/03.09
25/03.11
09/05.03

28055
28056
28057

09/03.01
25/03.11
06/01.11

28058
28059
28060

05/06.00
11/02.09
25/03.11

28061
28062
28063

25/03.11
25/03.11
21/01.01

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

05/06.00, 32/00.00
28058
22.5.2014
13.3.2019
13-2014
13.3.2014
Leňová Lýdia, Ing., Vlková, SK;
Leňová Lýdia, Ing., Vlková, SK;
Vzory na plošné papierové výrobky
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako vzor na plošné papierové výrobky určené
na dekoratívne účely.
(28) 3
(55)

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

06/01.11
28057
22.5.2014
17.2.2019
7-2014
17.2.2014
Otiepková Soňa, Banská Bystrica, SK;
Otiepková Soňa, Banská Bystrica, SK;
Vypletané kreslo
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený je určený
ako kreslo.
(28) 1
(55)

1.1
1.1

2.1

1.2

3.1
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2.1
1.3

3.1

1.4
9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(74)
(54)

09/03.01
28055
22.5.2014
27.5.2018
5009-2013
27.5.2013
VITANA, a. s., Byšice, CZ;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
Nástrih obalu a obal
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na
ktorom bude aplikovaný, sú nástrihy obalu (škatuľky) a zložené obaly (škatuľky).
(28) 10
(55)

4.1

5.1

1.1
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6.1

6.5

6.6
6.2

7.1
6.3

7.2
6.4
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7.3

8.1

7.4

8.2

7.5
8.3

7.6
8.4

97

98
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8.5

8.6

9.1

9.3

9.4

9.5

9.6
9.2
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99

10.5

10.1

10.6
10.2
9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(74)
(54)

10.3

09/05.03
28054
22.5.2014
27.5.2018
5008-2013
27.5.2013
VITANA, a. s., Byšice, CZ;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
Vrecúško v tvare pyramídky
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na
ktorom bude aplikovaný, sú vrecúška v tvare pyramídky, určené predovšetkým ako obal na potraviny a/alebo korenie.
(28) 5
(55)

1.1
10.4

100
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10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)

2.1

11/02.09, 26/04.04
28059
22.5.2014
14.3.2019
15-2014
14.3.2014
Prokopovič Marián, Kľušov, SK; Vošková Mária, Zlaté, SK;
(73) JOTEK, s.r.o., Bardejov, SK;
(54) Rezaná sviečka
Určenie výrobku:
Výrobok rezaná sviečka, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako darček pre rôzne príležitosti, hlavne ako ozdobný predmet na stôl alebo
ako neelektrický svetelný zdroj.
(28) 8
(55)

3.1

1.1

4.1
1.2

5.1
1.3
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2.1

2.2

3.1

3.2

2.3
3.3

101
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5.2
4.1

5.3
4.2

6.1
4.3

5.1

6.2
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6.3

8.1

7.1

8.2

7.2

8.3
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(74)
(54)

7.3
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14/03.09
28052
5.5.2014
13.2.2019
5003-2014
13.2.2014
Potočan Jozef, Dolný Kubín, SK;
Potočan Pavol, Dolný Kubín, SK;
Rohaľ Iľkiv Martin, JUDr., Bratislava, SK;
Samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený
ako samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet.
(28) 1
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(55)

(55)

1.1

1.1

1.2

2.1

1.3
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

21/01.01
28063
22.5.2014
26.2.2019
5004-2014
26.2.2014
Lupták Martin, Bratislava, SK;
Gondolová Magdaléna, Bratislava, SK;
Hrací plán a obal spoločenskej hry
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený je určený
ako stolová spoločenská hra a jej obal.
(28) 2

10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(74)
(54)

(28)
(55)

25/03.11
28053
19.5.2014
28.1.2019
3-2014
28.1.2014
Turoň Anton, Ing., Žilina, SK; Olexík Slavomil,
Ing. arch., Trenčín, SK;
Turoň Anton, Ing., Žilina, SK; Olexík Slavomil,
Ing. arch., Trenčín, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Pechotná polokrytá strelnica
Určenie výrobku:
Pechotná polokrytá strelnica je vonkajšia multifunkčná strelnica so streleckým prístreškom, sektorom pre výcvik ostreľovačov a sektorom pre
výcvik dynamickej streľby, t. j. takticko-streleckých činností príslušníkov ASR, ako aj príslušníkov iných ozbrojených zložiek. Dispozíciou umožňuje pohyb automobilov vo výstrelnom priestore,
čím sa rozširuje jej využitie.
1

1.1
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1.2
1.2

1.3

1.3
1.4
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

25/03.11
28056
22.5.2014
13.2.2019
6-2014
13.2.2014
Bandžáková Viktória, Košice, SK;
Bandžáková Viktória, Košice, SK;
Relaxačné zariadenie
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako relaxačné zariadenie.
(28) 3
(55)

2.1

2.2

1.1
2.3
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(55)

1.1
3.1

1.2
3.2

1.3
3.3

1.4

3.4

10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(74)
(54)

(28)

25/03.11
28060
22.5.2014
14.3.2019
16-2014
14.3.2014
Turoň Anton, Ing., Žilina, SK; Olexík Slavomil,
Ing. arch., Trenčín, SK;
Turoň Anton, Ing., Žilina, SK; Olexík Slavomil,
Ing. arch., Trenčín, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Objekt na výcvik ozbrojených zložiek v zručnostiach k zadržaným osobám
Určenie výrobku:
Objekt je určený na výcvik ozbrojených zložiek
v zručnostiach k zadržaným osobám a na výcvik
špeciálnych síl v akciách počas záchranných operácií.
2

2.1
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)

25/03.11
28061
22.5.2014
14.3.2019
17-2014
14.3.2014
Turoň Anton, Ing., Žilina, SK; Olexík Slavomil,
Ing. arch., Trenčín, SK;
(73) Turoň Anton, Ing., Žilina, SK; Olexík Slavomil,
Ing. arch., Trenčín, SK;
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(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Variabilný objekt na výcvik boja ozbrojených
zložiek v usadlosti
Určenie výrobku:
Objekt je určený na výcvik ozbrojených zložiek
v usadlostiach.
(28) 3
(55)

10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(74)
(54)

(28)
(55)

25/03.11
28062
22.5.2014
14.3.2019
18-2014
14.3.2014
Turoň Anton, Ing., Žilina, SK; Olexík Slavomil,
Ing. arch., Trenčín, SK;
Turoň Anton, Ing., Žilina, SK; Olexík Slavomil,
Ing. arch., Trenčín, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Objekt na výcvik útočných a obranných aktivít ozbrojených zložiek v rumovisku
Určenie výrobku:
Objekt je určený na výcvik útočných a obranných
aktivít ozbrojených zložiek v rumovisku.
1

1.1

1.1

2.1

1.2

3.1

1.3

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

05/06.00
06/01.11
09/03.01

28058
28057
28055

09/05.03
11/02.09
14/03.09

28054
28059
28052

21/01.01
25/03.11
25/03.11

28063
28060
28053

25/03.11
25/03.11
25/03.11

28061
28056
28062
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MK4Q

Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti

(11)

(58)

(11)

(58)

(11)

(58)

(11)

(58)

25880
25881
25882
25907
25937
25995
26882

12.05.2014
12.05.2014
13.05.2014
14.05.2014
06.05.2014
28.05.2014
09.10.2013

26899
26903
27037
27442
27526
27527
27528

16.10.2013
06.10.2013
14.10.2013
06.10.2013
10.10.2013
17.10.2013
17.10.2013

27529
27533
27534
27536
27537
27538
27539

17.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
24.10.2013
29.10.2013

27540
27541
27542
27543
27545

20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
27.10.2013
27.10.2013

ND4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

(11)

(51)

27024
27025

24/04.02
10/05.04

27026
27643

10/05.03
09/04.01

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

09/04.01
27643
3.5.2010
16.12.2019
64-2009
16.12.2009
Plzeňský Prazdroj, a. s., Plzeň, CZ;
Prepravka na fľaše
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na
ktorom bude aplikovaný, je určený ako prepravka na fľaše, najmä na fľaše plnené pivom.

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

10/05.03
27026
7.12.2004
31.5.2019
112-2004
31.5.2004
Inverness Medical Limited, Inverness, GB;
Analytický testovací merací prístroj
Určenie výrobku:
Predmetný výrobok prihlásený na ochranu ako
dizajn "Analytický testovací merací prístroj" je určený na uskutočňovanie analytických skúšobných testov.

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

10/05.04
27025
7.12.2004
31.5.2019
111-2004
31.5.2004
Inverness Medical Limited, Inverness, GB;
Elektrochemický testovací pásik
Určenie výrobku:
Predmetný výrobok prihlásený na ochranu ako
dizajn "Elektrochemický testovací pásik" je určený na uskutočňovanie elektrochemických skúšobných testov.

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

24/04.02
27024
7.12.2004
27.5.2019
110-2004
27.5.2004
MARWELL MEDIC, s. r. o., Hradec Králové, CZ;
Korekčná abdukčná bandáž
Určenie výrobku:
Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je korekčná abdukčná bandáž, ktorá je určená na liečenie dysplázie bedrových kĺbov novorodencov.

(51)

(11)

(51)

(11)

09/04.01
10/05.03

27643
27026

10/05.04
24/04.02

27025
27024
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 60)
(111)
(141)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(340)
(350)
(360)
(442)
(450)
(510)
(511)
(540)
(551)

Číslo zápisu
Dátum zániku
Dátum zápisu
Dátum obnovy
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Údaje o čiastočnej priorite
Dátum práva z prihlášky, z ktorej sa uplatňuje seniorita
Zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje
čiastočná seniorita
Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume
Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky
Zoznam tovarov a/alebo služieb, ak neboli zatriedené/bez použitia triedenia
Medzinárodné triedenie tovarov a/alebo služieb,
a/alebo zoznam zatriedených tovarov a/alebo služieb
Reprodukcia známky
Údaje o kolektívnej známke

(554) Trojrozmerná známka
(580) Dátum zápisu akejkoľvek transakcie v súvislosti
s prihláškou alebo zápisom ochrannej známky do
registra, napr. zmena majiteľa, zmena mena alebo
adresy, zrieknutie sa známky atď. (účinnosť)
(591) Údaje o uplatňovaných farbách
(641) Číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, premenou ktorej vznikla prihláška národnej ochrannej známky
(646) Číslo a dátum podania ochrannej známky Spoločenstva, premenou ktorej vznikla prihláška národnej ochrannej známky
(731) Meno a adresa prihlasovateľa (-ov)
(732) Meno a adresa majiteľa (-ov)
(740) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(770) Meno a adresa predchádzajúceho prihlasovateľa (-ov)
alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny vlastníctva)
(771) Predchádzajúce meno alebo adresa prihlasovateľa
(-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny údajov)
(791) Meno a adresa držiteľa (-ov) licencie
(793) Podmienky a obmedzenia licencie
(800) Číslo a dátum medzinárodného zápisu
(881) Číslo a dátum zápisu ochrannej známky nahradenej medzinárodným zápisom

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

(210)

(210)

(210)

883-2012
1600-2012
1736-2012
827-2013
961-2013
1422-2013
1423-2013
1426-2013
1573-2013
1574-2013
1709-2013
1778-2013
1797-2013
1839-2013
1891-2013
1892-2013
1950-2013
2018-2013
2019-2013
2048-2013
2049-2013
2080-2013
2094-2013
2125-2013
2179-2013
2194-2013
2196-2013
2212-2013
2225-2013
2241-2013
2254-2013
2312-2013
2341-2013
2422-2013
2455-2013
2474-2013
2481-2013
2482-2013
5231-2013
5602-2013
5603-2013
5673-2013
1-2014
6-2014
17-2014
35-2014
36-2014
89-2014
93-2014
99-2014
115-2014
116-2014
117-2014
124-2014
141-2014
142-2014
149-2014
172-2014
180-2014
186-2014
188-2014
201-2014
202-2014

219-2014
220-2014
221-2014
222-2014
223-2014
224-2014
240-2014
263-2014
268-2014
271-2014
272-2014
277-2014
286-2014
296-2014
336-2014
341-2014
342-2014
343-2014
344-2014
346-2014
353-2014
356-2014
357-2014
358-2014
359-2014
360-2014
366-2014
371-2014
382-2014
389-2014
390-2014
393-2014
395-2014
397-2014
398-2014
399-2014
411-2014
412-2014
413-2014
421-2014
428-2014
429-2014
430-2014
433-2014
437-2014
438-2014
441-2014
446-2014
447-2014
448-2014
449-2014
450-2014
459-2014
469-2014
473-2014
474-2014
480-2014
486-2014
497-2014
501-2014
504-2014
508-2014
517-2014

518-2014
519-2014
521-2014
524-2014
529-2014
533-2014
534-2014
538-2014
539-2014
540-2014
543-2014
544-2014
545-2014
546-2014
547-2014
554-2014
555-2014
566-2014
568-2014
569-2014
570-2014
572-2014
583-2014
586-2014
588-2014
589-2014
600-2014
620-2014
630-2014
634-2014
642-2014
648-2014
649-2014
650-2014
651-2014
652-2014
653-2014
654-2014
655-2014
656-2014
657-2014
658-2014
659-2014
660-2014
661-2014
662-2014
665-2014
666-2014
669-2014
672-2014
673-2014
674-2014
675-2014
691-2014
693-2014
694-2014
695-2014
696-2014
697-2014
699-2014
705-2014
706-2014
707-2014

708-2014
710-2014
713-2014
715-2014
716-2014
728-2014
733-2014
734-2014
735-2014
736-2014
737-2014
739-2014
740-2014
745-2014
747-2014
756-2014
760-2014
761-2014
763-2014
767-2014
821-2014
822-2014
5007-2014
5008-2014
5009-2014
5010-2014
5012-2014
5018-2014
5019-2014
5022-2014
5023-2014
5024-2014
5025-2014
5026-2014
5027-2014
5034-2014
5047-2014
5048-2014
5049-2014
5050-2014
5058-2014
5059-2014
5060-2014
5061-2014
5062-2014
5063-2014
5064-2014
5065-2014
5066-2014
5067-2014
5068-2014
5069-2014
5070-2014
5071-2014
5072-2014
5073-2014
5074-2014
5091-2014
5092-2014
5093-2014
5095-2014
5097-2014
5098-2014
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(210)

(210)

(210)

(210)

5099-2014
5100-2014
5101-2014
5102-2014
5110-2014
5116-2014
5124-2014
5125-2014
5139-2014
5140-2014
5141-2014
5142-2014
5143-2014
5144-2014
5145-2014
5146-2014

5147-2014
5148-2014
5149-2014
5150-2014
5151-2014
5152-2014
5153-2014
5154-2014
5155-2014
5156-2014
5178-2014
5180-2014
5189-2014
5190-2014
5193-2014
5194-2014

5200-2014
5205-2014
5206-2014
5212-2014
5220-2014
5226-2014
5228-2014
5231-2014
5243-2014
5244-2014
5251-2014
5255-2014
5257-2014
5281-2014
5283-2014
5284-2014

5294-2014
5295-2014
5296-2014
5298-2014
5299-2014
5300-2014
5301-2014
5302-2014
5307-2014
5308-2014
5315-2014
5316-2014
5317-2014

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

883-2012
25.5.2012
6
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; bezpečnostné
schránky; hliník.

(540)

(591) modrá, čierna, biela
(731) SCANDAL s. r. o., Čataj 118, 900 83 Čataj, SK;

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

1600-2012
29.10.2012
35, 41
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; analýzy nákladov;
aranžovanie výkladov; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; príprava marketingových štúdií; nábor zamestnancov; príprava miezd
a výplatných listín; analýzy nákupných cien; veľkoobchodných cien; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre
tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné; komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; podpora
predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení prie-
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myselných alebo obchodných podnikov; odborné
obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení
podnikov; služby pri porovnávaní cien; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; predplatné
telekomunikačných služieb; predvádzanie tovaru;
prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamných
materiálov; prenájom reklamných priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; príprava inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky; prospekty; tlačoviny; vzorky); vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky; prospekty; tlačoviny; vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; vyhľadávanie
sponzorov; spracovanie textov; štatistické kompilácie; televízna reklama; spracovanie textov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie
kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie náborových textov; vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; robenie výpisov
z účtu; rozširovanie vzoriek tovarov; zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Praktické cvičenie (ukážky); filmová tvorba;
prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; filmové štúdiá; prenájom filmov; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely;
fotografická reportáž; fotografovanie; fotografo-
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vanie na mikrofilm; informácie o možnostiach
rekreácie; informácie o výchove a vzdelávaní;
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; nahrávanie videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); písanie textov
(okrem reklamných); poskytovanie elektronických
publikácií online (bez možnosti kopírovania); organizovanie predstavení (manažérske služby);
prenájom dekorácií; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; výcvik; online vydávanie
kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie kníh; výroba (tvorba) videofilmov; vyučovanie; vzdelávanie.

(540)

(731) ALDENTE s. r. o., Ulica 29. augusta 19, 811 09
Bratislava, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

1736-2012
16.11.2012
15, 35
15 - Hudobné nástroje.
35 - Reklama; marketing; administratívne práce;
obchodné poradenstvo; maloobchod, veľkoobchod a elektronický predaj hudobných nástrojov
a príslušenstva pre hudobné nástroje, prístrojov
na záznam, prevod a reprodukciu zvuku alebo
obrazu; obchodné zastúpenie výrobných firiem;
obchodné informácie; spracovanie a správa obchodných údajov.

(540) Arpeggio
(731) Arpeggio s.r.o., V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

827-2013
10.5.2013
35, 36, 41, 45
35 - Obchodný manažment; obchodná správa;
obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne riadenie obchodného podniku; analýzy nákladov; fakturačné služby; hospodárske
alebo ekonomické predpovede; obchodné alebo
podnikateľské informácie; inzertné služby; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné
alebo podnikové audity (revízia účtov); konzultačné služby týkajúce sa podnikania (obchodné
poradenstvo); obchodný manažment týkajúci sa
podnikania; revízia účtov v podnikaní; poradenstvo týkajúce sa prípravy a vyhotovenia daňových priznaní; konzultačné a poradenské služby
týkajúce sa fúzií, akvizícií a zbavovania sa spoločností (obchodné poradenstvo); príprava a vyhotovenie daňových priznaní; konzultačné a po-

radenské služby týkajúce sa riadenia podnikov;
prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); príprava inzertných stĺpcov; príprava miezd a výplatných listín; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie
informácií v oblasti obchodného alebo podnikateľského prieskumu; konzultačné a poradenské
služby týkajúce sa personálneho riadenia; personálne riadenie pre tretie osoby; poskytovanie
konzultačných a poradenských služieb a poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v oblasti účtovných služieb; služby outsourcingu; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; informácie, poradenstvo a konzultácie
v oblasti všetkých uvedených služieb.
36 - Finančné služby; peňažné služby; finančný
manažment; finančné sponzorstvo; financovanie
(služby); finančný výskum; finančné konzultačné
služby týkajúce sa daní a ciel; finančné služby
týkajúce sa platobnej neschopnosti; investičné
služby; finančné oceňovanie; konzultačné a poradenské služby v oblasti investičného bankovníctva; finančné poradenstvo; poistno-matematické služby; finančné konzultačné služby týkajúce sa zamestnaneckých výhod; finančné oceňovacie služby v oblasti podnikov, inventárov,
aktív, majetku, vybavenia, licencovania, nehnuteľností a duševného vlastníctva; odhady nehnuteľností; riadenie finančného rizika; finančné
konzultačné služby týkajúce sa programov zamestnaneckých výhod; služby realitných agentúr
a správy nehnuteľností; nehnuteľnosti (služby);
finančné informácie; finančné audity; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa finančných
auditov; konzultačné a poradenské služby v poisťovníctve; finančný lízing; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; peňažné transakcie; poskytovanie pôžičiek; poskytovanie informácií v oblasti poisťovníctva a finančníctva; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností;
sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie
nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie investovania majetku do fondov;
sprostredkovanie poskytovania úverov; životné
poistenie; poskytovanie informácií v on-line, tlačovej a elektronickej podobe v oblasti všetkých
uvedených služieb; poradenské a konzultačné
služby patriace do tejto triedy.
41 - Organizovanie a usporiadanie školení, seminárov, sympózií a konferencií; vzdelávacie služby, najmä organizovanie živých a on-line kurzov,
seminárov a konferencií v oblasti účtovníctva,
auditov, daní, riadenia, obchodu, informačných
technológií, správy informácií, počítačov, výcviku
v oblasti riadenia, finančného plánovania a investičných stratégií; tvorba on-line spravodajských
programov v oblasti práva.
45 - Právne služby; analýza údajov a procesov
v oblasti obchodného riadenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv a nariadení súvisiacich s obstarávaním vo verejnom sektore (právny výskum);
poskytovanie poradenstva a pomoci v oblasti obchodného riadenia za účelom zabezpečovania
dodržiavania práv a nariadení súvisiacich s obstarávaním vo verejnom sektore (právne poradenstvo);
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konzultačné a právne služby v oblasti zákonov,
smerníc a právnych požiadaviek v oblasti súkromia a bezpečnosti; konzultačné služby týkajúce
sa registrácie a sledovania domácich a zahraničných vládnych regulačných požiadaviek na získavanie povolení a dodržiavanie nariadení a smerníc (právne poradenstvo); poradenstvo v oblasti
práv duševného vlastníctva; služby právnych asistentov; poskytovanie on-line interaktívnych databáz s právnymi informáciami (právne poradenstvo); poskytovanie informácií v oblasti práva;
poskytovanie on-line informácií v oblasti práva;
poskytovanie informácií v oblasti práva duševného a priemyselného vlastníctva; konzultačné
služby týkajúce sa dodržiavania nariadení a zákonov (právne poradenstvo); hodnotenie noriem
a postupov za účelom zabezpečovania dodržiavania vládnych zákonov a nariadení (právne služby); súdne a arbitrážne služby; právne služby v oblasti riešenia sporov; služby rozhodcovských súdov; alternatívne riešenie sporov; poskytovanie
právnej pomoci v súdnych konaniach; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa informačných
technológií (právne poradenstvo); konzultačné
a poradenské služby týkajúce sa zlučovania, spájania, kúpy a rozdeľovania spoločnosti (právne
poradenstvo); udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); spravovanie autorských práv; poskytovanie informácií v on-line,
tlačovej a elektronickej podobe v oblasti všetkých
uvedených služieb; poradenské a konzultačné
služby patriace do tejto triedy.
(540) ATLAS
(731) Accounting ATLAS s. r. o., Dunajská 14/7495,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

961-2013
31.5.2013
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre
všetkých druhov; 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 a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar);
obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty, pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené
reklamné materiály; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov
na balenie; vrecká z papiera alebo plastických
materiálov na balenie; tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné
prípravky na výrobu nápojov; stolové vody; vody
ako nápoje.
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33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva; likéry;
brandy; koktaily alkoholické; destilované nápoje.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, kozmetikou, drogériou, kancelárskymi a papiernickými potrebami, tabakom a potrebami pre
fajčiarov; 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;
televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.
(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) zelená, fialová, červená, žltá, biela, hnedá, sivá
(731) GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1422-2013
7.8.2013
5, 29, 30
5 - Adjuvanciá na lekárske účely, antibakteriálne
prípravky, dezinfekčné prípravky, liečivé byliny,
dietetické potraviny upravené na lekárske účely,
doplnky výživy na lekárske účely, drogy na liečebné účely, glukóza na lekárske účely, liečivé
korene, liečivé cukríky a liečivé pastilky, liečivé
rastliny, mentol, pastilky na farmaceutické účely,
potrava na farmaceutické účely, dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely, výživové
doplnky.
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29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky.
30 - Želé (cukrovinka).

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

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

1423-2013
7.8.2013
5, 29, 30
5 - Adjuvanciá na lekárske účely, antibakteriálne
prípravky, dezinfekčné prípravky, liečivé byliny,
dietetické potraviny upravené na lekárske účely,
doplnky výživy na lekárske účely, drogy na liečebné účely, glukóza na lekárske účely, liečivé
korene, liečivé cukríky a liečivé pastilky, liečivé
rastliny, mentol, pastilky na farmaceutické účely,
potrava na farmaceutické účely, dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely, výživové
doplnky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky.
30 - Želé (cukrovinka).

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

(540) NASK
(731) NASK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký
Meder, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1426-2013
7.8.2013
3, 5, 10
3 - Vonné oleje; prípravky na ošetrovanie pokožky vo forme masti, krému, gélu, spreja, pien, pleťových emulzií, pleťových mliek, pleťových vôd,
opaľovacích krémov, opaľovacieho mlieka, oleja,
olejových kúpeľov, pevných a tekutých mydiel;
regeneračné prípravky.
5 - Adjuvanciá na lekárske účely, antibakteriálne,
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 cukríky a liečivé pastilky, liečivé rastliny, mentol, pastilky na
farmaceutické účely, potrava na farmaceutické
účely, dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely, výživové doplnky.
10 - Lekárske prístroje a nástroje.

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

1573-2013
2.9.2013
4, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 42
4 - Denaturovaný lieh.
30 - Korenie a koreniny všetkých druhov, potravinárske príchute a príchute do nápojov (s výnimkou éterických olejov), chuťové prísady a omáčky, aromatické prípravky do potravín, horčica,
kečup, sójová omáčka, ocot.
32 - Pivo, minerálne, stolové a sýtené vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje
a šťavy s výnimkou zeleninových štiav na varenie, mušty, džúsy, sirupy, príchute a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje, víno, liehoviny, likéry.
35 - Reklama a propagácia, prieskum trhu a verejnej mienky, prenájom kancelárskych strojov
a zariadení, sprostredkovanie obchodu s tovarmi;
maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi,
s nealkoholickými nápojmi, s pivom; poradenstvo
v uvedených službách, poradenstvo v obchodnej
činnosti.
36 - Prenájom nehnuteľností, colný sklad (colné
služby), poradenstvo v uvedených službách.
39 - Skladovanie, prenájom dopravných prostriedkov, poradenstvo v uvedených službách.
42 - Prenájom počítačov.

1574-2013
2.9.2013
4, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 42
4 - Denaturovaný lieh.
30 - Korenie a koreniny všetkých druhov, potravinárske príchute a príchute do nápojov (s výnimkou éterických olejov), chuťové prísady a omáčky, aromatické prípravky do potravín, horčica,
kečup, sójová omáčka, ocot.
32 - Pivo, minerálne, stolové a sýtené vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje
a šťavy s výnimkou zeleninových štiav na varenie, mušty, džúsy, sirupy, príchute a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje, víno, liehoviny, likéry.
35 - Reklama a propagácia, prieskum trhu a verejnej mienky, prenájom kancelárskych strojov
a zariadení, sprostredkovanie obchodu s tovarmi;
maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi,
s nealkoholickými nápojmi, s pivom; poradenstvo
v uvedených službách, poradenstvo v obchodnej
činnosti.
36 - Prenájom nehnuteľností, colný sklad (colné
služby), poradenstvo v uvedených službách.
39 - Skladovanie, prenájom dopravných prostriedkov, poradenstvo v uvedených službách.
42 - Prenájom počítačov.

(540)

(731) NASK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký
Meder, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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39 - Balenie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doručovacie služby; kuriérske služby; doručovanie novín a časopisov; prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie tovaru; prenájom
skladov.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); farmaceutické poradenstvo; poskytovanie
lekárskych a farmaceutických informácií vo všetkých médiách.

1709-2013
19.9.2013
16, 42
16 - Architektonické makety.
42 - Architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); vypracovanie stavebných
výkresov; výzdoba interiérov.

(540)
(540)
(731) Acrea s.r.o., 29. augusta 36/C, 811 09 Bratislava,
SK;
(740) Hlavatá Janka, JUDr., Bratislava, SK;

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

1778-2013
27.9.2013
3, 5, 10, 16, 35, 39, 44
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske 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.
10 - Chirurgické, lekárske zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé
oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán.
16 - Tlačoviny, letáky, prospekty, brožúry, obežníky, katalógy, časopisy (periodiká), publikácie,
príručky, noviny, knihy, najmä v oblasti farmácie
a starostlivosti o zdravie; papierové nosiče informácií všetkých druhov; polygrafické výrobky
nezahrnuté v iných triedach; papier; lepenkové
alebo papierové škatule (papiernický tovar); fotografie; zoznamy (tlačoviny); papiernický tovar
a písacie potreby; vzdelávacie a učebné potreby
okrem prístrojov; obalové materiály z plastických
hmôt patriace do tejto triedy.
35 - Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10 tohto zoznamu; maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými
v triedach 3, 5 a 10 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10 tohto zoznamu; reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom
reklamných plôch; vydávanie, aktualizovanie,
zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov
a oznamov zákazníkom; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; sprostredkovateľská
obchodná činnosť v oblasti služieb uvedených
v triedach 35 a 44 tohto zoznamu.

(591) biela, zelená, červená
(731) PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1797-2013
1.10.2013
9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
9 - CD; DVD; magnetické a optické nosiče údajov; záznamové disky; videokazety; počítače;
počítačové súčasti a programy; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete;
zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického
prúdu; fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné, záchranné prístroje a nástroje.
16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre a diáre; poznámkové zošity; príručky;
prospekty; noviny; obežníky; papierové publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače
z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar;
obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné
predmety; perá (kancelárske potreby); poštové
známky; adresné štítky do adresovacích strojov;
kancelársky papier; listový papier; kopírovací
papier; pergamenový papier; papierové pásky;
baliaci papier; albumy; atlasy; mapy; pohľadnice;
portréty; obrazy; fotografie; grafické reprodukcie; rytiny; plastové fólie na balenie; formuláre;
formuláre na zmluvy a podania; paragóny; predmety z kartónu na balenie; lepiace štítky; lepidlá
a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti; spisové obaly (papiernický tovar);
stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera
alebo plastických materiálov; papierové vzory na
výrobu odevov.
35 - Reklama; reklamné činnosti a reklamné
služby; inzertná a propagačná činnosť; propagačná činnosť všetkého druhu a prostredníctvom
akéhokoľvek média i prostredníctvom telefónnej
siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; online reklama na počíta-
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čovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; písanie a uverejňovanie reklamných
textov; príprava inzertných stĺpcov; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; organizácia reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; automatizované spracovanie dát; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom; kopírovanie
alebo rozmnožovanie dokumentov; písanie a uverejňovanie reklamných textov; príprava inzertných
stĺpcov; rozširovanie vzoriek tovarov; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných materiálov; prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; rozhlasová reklama a televízna reklama
vrátane jej produkcie; vzťahy s verejnosťou (public relations); merchandising (podpora predaja);
vyhľadávanie sponzorov; služby outsourcingu; štatistické kompilácie; organizovanie obchodných
akcií na propagačné účely; marketingové štúdie;
prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske a ekonomické predpovede; odborné obchodné poradenstvo; lobistické služby zamerané na
rozvoj podnikania a obchodu; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; štatistické informácie; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zhromažďovanie údajov
a zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
vedenie kartoték v počítači; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
služby porovnávania cien; služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia
písomných oznámení a záznamov; kompilácia
matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely; poskytovanie
informácií pomocou globálnej počítačovej siete
v uvedených oblastiach; poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triedach 35, 40, 41 a 42; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 16 a 25, maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD.

38 - Televízne vysielanie; satelitné vysielanie; káblové vysielanie; tlačové kancelárie; spravodajské
agentúry; telekomunikačné a komunikačné služby; najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; počítačová komunikácia;
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete;
poskytovanie prístupu do báz dát; komunikácia
prostredníctvom optických káblov; komunikácia
pomocou počítačových terminálov; telefonické
služby; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; telekonferenčné služby; prenosy správ faxmi;
prenosy správ a obrázkových informácií pomocou počítačov; prenos signálov pomocou satelitu;
vysielanie káblovej televízie; telekomunikačné
informácie; poskytovanie telekomunikačných kanálov pre telenákupy; služby poskytované elektronickými tabuľami; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických
a neperiodických publikácií, najmä kníh, brožúr,
ročeniek, spoločenských, zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov, novín, magazínov,
a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových, zvukových
a zvukovo-obrazových správ a informácií na
elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov; vydávanie kníh, časopisov, periodík, brožúr, ročeniek, katalógov; edičná
a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov na rozhlasové a televízne vysielanie; požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry
a športu vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí a prednášok vrátane akcií
na podporu zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín,
kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav; informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, online vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme, vzdelávanie,
školenia, vyučovanie, služby v oblasti estrád, zábavy a kultúrnych podujatí; služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel na kultúrny alebo vzdelávací účel; fotografovanie; filmová a fotografická tvorba; informácie o vzdelávaní
a možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií;
organizovanie a vedenie kongresov, konferencií,
seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov,
športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení; zverejňovanie textov iných ako reklamných,
knižnice; tvorba rozhlasových alebo televíznych
programov; filmová tvorba; zábava; pobavenie;
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); tvorba filmovej a hudobnej produkcie; tvorba televízneho vysielania v rámci tejto triedy;
kultúrna, spoločenská, výchovná a zábavná činnosť; činnosť televízneho štúdia; činnosť nahrá-
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vacieho hudobného štúdia; dabing; strih; filmová
a hudobná tvorba – výroba televíznych, filmových a rozhlasových programov; organizovanie
a usporadúvanie zábavných, súťažných, športových, kultúrnych a spoločenských akcií, okrem
akcií na reklamné účely; organizovanie a usporadovanie filmových a hudobných akcií, veľtrhov
a festivalov; filmový a hudobný klub pre divákov
a deti; požičiavanie a prenájom audiovizuálnych
záznamov – filmov a hudby; činnosti umeleckej
agentúry v rámci tejto triedy; sprostredkovanie
a poskytovanie informácií v oblasti filmu, hudby,
vzdelávania a zábavy; poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); grafický dizajn; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií
na elektronické média; posudzovanie a certifikácia systémov manažérstva, systémy kvality a systémy manažérstva kvality a ich zavádzanie do
podnikov a prevádzok; kontrola kvality, poradenské služby v oblasti riadenia kvality; pomoc pri
riadení kvality; expertízy ako inžinierske činnosti, certifikácie, skúšobníctvo, normalizačné služby; grafický a priemyselný dizajn; vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií
počítačových programov; servis a aktualizovanie
počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačov a počítačového softvéru; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu.
45 - Právne služby poskytované jednotlivcom,
združeniam, organizáciám a podnikom; osobné
a sociálne služby poskytované tretími osobami na
uspokojovanie potrieb jednotlivcov; sledovacie
služby v oblasti duševného vlastníctva; služby
komerčných právnikov; licencie práv duševného
vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv duševného
vlastníctva; registrácia doménových mien; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku;
konzultačné a poradenské služby v oblasti priemyselných práv a duševného vlastníctva; navrhovanie (priemyselný dizajn); odborné poradenstvo v oblasti autorských práv; odborné poradenstvo v oblasti dizajnov; odborné poradenstvo
v oblasti doménových mien a domén; odborné
poradenstvo v oblasti nekalej súťaže; odborné
poradenstvo v oblasti ochranných známok; odborné poradenstvo v oblasti označení pôvodu výrobkov; odborné poradenstvo v oblasti patentov;
udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti prevodov, licencií, záložných práv na práva priemyselného
vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti riešenia sporov týkajúcich sa porušovania práv z priemyselného vlastníctva; odborné poradenstvo
v oblasti úžitkových vzorov; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete
v uvedených oblastiach; spravovanie autorských
práv; súdnoznalecké posudky odboru priemyselné vlastníctvo netýkajúce sa oceňovania priemyselných práv; umelecký dizajn; využívanie autor-
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ských práv; zabezpečovanie registrácie priemyselných práv na regionálnej i medzinárodnej úrovni; služby v oblasti priemyselného a duševného
vlastníctva; zastupovanie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov,
ochranných známok, priemyselných vzorov, označení pôvodu, topografií, licencií a porušovania práv týkajúcich sa priemyselného vlastníctva
a sprostredkovanie zastupovania vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa patentov, úžitkových
vzorov, ochranných známok, priemyselných vzorov, označení pôvodu a topografií v zahraničí;
odborná pomoc pri riešení sporov z porušovania
práv z priemyselného vlastníctva; služby zastupovania vo všetkých oblastiach týkajúcich sa
priemyselného vlastníctva; odborné poradenstvo
v oblasti priemyselného vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti licencií; odborné poradenstvo
a zastupovanie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa registrácie odrôd rastlín a plemien zvierat; rešeršné služby v oblasti duševného vlastníctva a priemyselných práv; prekladateľská činnosť; poradenstvo v oblasti ľudských práv; právne poradenstvo a právny výskum; právne služby;
lobistické služby na politické účely; právne štúdie a prieskumy; advokátske služby; činnosť
spočívajúca v lobistických službách iných než na
obchodné účely; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS, počítačových sietí a internetu.
(540)

(591) červená
(731) MAJA PRODUCTION spol. s r.o., Televízna
a produkčná spoločnosť, Skalická cesta 7, 831 02
Bratislava, SK;

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

1839-2013
3.10.2013
9, 11, 14, 25, 34
9 - Okuliare (optika).
11 - Baterky (svietidlá).
14 - Bižutéria.
25 - Oblečenie.
34 - Elektronické cigarety.

(540)

(731) Chimaera international, s.r.o., Ďurkova 12, 949 01
Nitra, SK;

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

1891-2013
11.10.2013
16, 25, 35, 41, 42, 45
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové obaly (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
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kety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; knihy; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); obrazy;
papiernický tovar; tlačené periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu;
prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov na balenie.
25 - Bielizeň osobná; bielizeň zabraňujúca poteniu; body - bielizeň; bundy; cyklistické oblečenie; čelenky; čiapky; čiapkové šilty; dámske róby
a šaty; gymnastické (telocvičné) dresy; gamaše;
chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy);
kombinézy (oblečenie); kombinézy na šport; kombinézy na vodné lyžovanie; kabáty; košele; krátke nohavice; krátke kabátiky; kravaty; kožušiny
(oblečenie); kostýmy; korzety; kovové časti na
obuv; nohavice; nohavičky; oblečenie; oblečenie
pre motoristov; oblečenie z džínsoviny; oblečenie z kože; obuv; odevy; opasky (časti odevov);
peleríny; pančuchy a pančuchové nohavice; plášte; plavky; pleteniny (oblečenie); 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 - Marketingové štúdie; vzťahy s verejnosťou
(public relations); obchodný alebo podnikateľský
prieskum; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby s brožúrami, časopismi, etiketami (okrem textilných), fotografiami, grafickými zobrazeniami, grafikami, kalendármi, katalógmi, knihami, lepenkovými alebo papierovými škatuľami, lepenkovými alebo papierovými obalmi na fľaše, leporelami, mapami, obálkami (papiernický tovar), obrazmi, papiernickým
tovarom, periodickými a neperiodickými publikáciami, plagátmi, predmetmi z kartónu, prospektami, pútačmi z papiera alebo lepenky, reklamnými tabuľami z papiera, grafickými reprodukciami, tlačenými reklamnými materiálmi, umeleckými litografiami, umeleckými dielami, darčekovými a dekoratívnymi predmetmi z kartónu,
z papiera alebo plastických materiálov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná
a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásiel-

kové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingové
štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
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 reklamno-informačných a reklamno-komunikačných
miest; služby riadenia ľudských zdrojov; komerčné informačné kancelárie; sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 4 1, 42 a 45
tohto zoznamu.
41 - Divadelné predstavenia; služby v oblasti estrád; filmová tvorba; informácie o možnostiach
rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia;
informácie o možnostiach zábavy; informácie
o výchove a vzdelávaní; internátne školy; služby
v kempingoch so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia
(telesné cvičenia); telesné cvičenia; výcvik; obveselenie; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); organizovanie súťaží vedomostných alebo zábavných; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky;
služby prázdninových táborov (zábava); prenájom potápačského výstroja; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; služby
pre oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť);
školenie; filmové štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava; tvorba videofilmov; umelecké módne agentúry; organizovanie a plánovanie večierkov; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; výroba (tvorba) videofilmov; prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier a videorekordérov; výroba
divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; vyučovanie;
vzdelávanie; zábava; pobavenie; živé predstavenia; praktický výcvik (ukážky); prevádzkovanie
kasín; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prekladateľské služby; meranie časov na
športových podujatiach; prevádzkovanie športových zariadení; prevádzkovanie kúpalísk, prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov;
služby poskytované na štadiónoch a športových
ihriskách patriace do tejto triedy.
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42 - Poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, životného prostredia, architektúry, urbanistického
plánovania, inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu, počítačových databáz, softvéru
a hardvéru; priemyselný dizajn; štúdie technických projektov; projektová činnosť; umelecký
dizajn; prevod (konverzia) dokumentov, dát či
iných údajov z fyzických médií na elektronické
médiá; grafický dizajn; navrhovanie (priemyselný dizajn); navrhovanie obalov; obalový dizajn;
odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru; výskum a vývoj
nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počítačov; servis počítačových programov; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti
počítačového hardvéru; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov,
najmä programového vybavenia internetových,
intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie,
zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie báz
dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich
spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štrukturovanie a programovanie či
iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové
stránky a nástenky (webpages a websites) alebo
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru)
v rámci týchto stránok či násteniek; hosťovanie
(poskytovanie voľného priestoru) na internetové
či intranetové aplikácie; prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných
formátov; prevod (konverzia) dokumentov, dát či
iných údajov z fyzických médií na elektronické
médiá; aktualizovanie počítačových programov;
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie
počítačových databáz; počítačové programovanie; počítačové programy (zhotovovanie kópií);
prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov; prieskum v oblasti využitia počítačov; vytváranie
a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
45 - Poradenstvo v oblasti ľudských práv; právne
poradenstvo; právny výskum; služby zastupovania záujmov občanov predovšetkým pred verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami; organizovanie petícií v podobe dotazníkov o politických záležitostiach; právna podpora verejnej
politiky; politické lobovacie kampane; politické
lobovanie; právne a sociálne služby v oblasti
prieskumu verejnej politiky s cieľom presadiť politické riešenia; právne služby; expertné služby
v oblasti politického manažmentu; spoločenské,
politické alebo politologické analýzy a predpo-
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vede; konzultačné služby súvisiace so všetkými
uvedenými službami pre členov politickej strany
a tretie osoby.
(540)

(591) biela, modrá, ružová, fialová, červená, oranžová,
žltá, tyrkysová, zelená
(731) Kesanová Anna, RNDr., Žižkova 46, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1892-2013
11.10.2013
16, 25, 35, 41, 42, 45
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové obaly (na balenie); časopisy (periodiká); etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; knihy; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); obrazy;
papiernický tovar; tlačené periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu;
prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov na balenie.
25 - Bielizeň osobná; bielizeň zabraňujúca poteniu; body - bielizeň; bundy; cyklistické oblečenie; čelenky; čiapky; čiapkové šilty; dámske róby
a šaty; gymnastické (telocvičné) dresy; gamaše;
chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy);
kombinézy (oblečenie); kombinézy na šport; kombinézy na vodné lyžovanie; kabáty; košele; krátke nohavice; krátke kabátiky; kravaty; kožušiny
(oblečenie); kostýmy; korzety; kovové časti na
obuv; nohavice; nohavičky; oblečenie; oblečenie
pre motoristov; oblečenie z džínsoviny; oblečenie z kože; obuv; odevy; opasky (časti odevov);
peleríny; pančuchy a pančuchové nohavice; plášte; plavky; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; podprsenky; podväzky; polokošele; pokrývky
hlavy; ponožky; potníky; pulóvre; pyžamá; rukavice; rukávniky; saká; sandále; spodná bielizeň;
spodky; sukne; svetre; šatky; šály; šaty; šľapky;
športová obuv; športové tričká a dresy; športové
oblečenie; spodničky; tielka; tričká; topánky; vesty; vetrovky; uniformy; vrchné ošatenie.
35 - Marketingové štúdie; vzťahy s verejnosťou
(public relations); obchodný alebo podnikateľský
prieskum; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby s brožúrami, časopismi, etiketami (okrem textilných), fotografia-
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mi, grafickými zobrazeniami, grafikami, kalendármi, katalógmi, knihami, lepenkovými alebo papierovými škatuľami, lepenkovými alebo papierovými obalmi na fľaše, leporelami, mapami, obálkami (papierenský tovar), obrazmi, papiernickým
tovarom, periodickými a neperiodickými publikáciami, plagátmi, predmetmi z kartónu, prospektami, pútačmi z papiera alebo lepenky, reklamnými tabuľami z papiera, grafickými reprodukciami, tlačenými reklamnými materiálmi, umeleckými litografiami, umeleckými dielami, darčekovými a dekoratívnymi predmetmi z kartónu,
z papiera alebo plastických materiálov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná
a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovoobrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie
a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásielkové
reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových
databázach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely a podporu predaja; marketingové štúdie;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; 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 reklamno-informačných a reklamno-komunikačných
miest; služby riadenia ľudských zdrojov; komerčné informačné kancelárie; sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 4 1, 42 a 45 tohto
zoznamu.
41 - Divadelné predstavenia; služby v oblasti estrád; filmová tvorba; informácie o možnostiach
rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia;
informácie o možnostiach zábavy; informácie
o výchove a vzdelávaní; internátne školy; služby
v kempingoch so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia
(telesné cvičenia); telesné cvičenia; výcvik; obveselenie; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie sú-

ťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky;
služby prázdninových táborov (zábava); prenájom potápačského výstroja; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; služby
pre oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť);
školenie; filmové štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava; tvorba videofilmov; umelecké módne agentúry; organizovanie a plánovanie večierkov; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; výroba (tvorba) videofilmov; prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier a videorekordérov; výroba
divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; vyučovanie;
vzdelávanie; zábava; pobavenie; živé predstavenia; praktický výcvik (ukážky); prevádzkovanie
kasín; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prekladateľské služby; meranie časov
na športových podujatiach; prevádzkovanie športových zariadení; prevádzkovanie kúpalísk, prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov;
služby poskytované na štadiónoch a športových
ihriskách patriace do tejto triedy.
42 - Poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, životného prostredia, architektúry, urbanistického
plánovania, inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvéru; priemyselný dizajn; štúdie technických projektov; projektová činnosť; umelecký dizajn; prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov
z fyzických médií na elektronické médiá; grafický dizajn; navrhovanie (priemyselný dizajn); navrhovanie obalov; obalový dizajn; odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva
k nim; poradenské a konzultačné služby v oblasti
hardvéru a softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počítačov;
servis počítačových programov; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; poradenské služby v oblasti
počítačového softvéru; prenájom počítačového
softvéru; tvorba softvéru; návrhy, štrukturovanie
a programovanie či iné vytváranie počítačových
programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových, či iných sieťových serverov, serverových
staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štrukturovanie a programovanie, či iné vytváranie báz dát,
iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štrukturovanie a programovanie, či
iné vytváranie internetových, či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové, či intranetové počítačové
stránky a nástenky (webpages a websites) alebo
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru)
v rámci týchto stránok či násteniek; hosťovanie
(poskytovanie voľného priestoru) na internetové,
či intranetové aplikácie; prevod (konverzia) počítačových programov, dát, či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných
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formátov; prevod (konverzia) dokumentov, dát,
či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá; aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; počítačové programy (zhotovovanie kópií); prenájom počítačového softvéru; prevod
a konverzia počítačových programov a údajov;
prieskum v oblasti využitia počítačov; vytváranie
a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
45 - Poradenstvo v oblasti ľudských práv; právne
poradenstvo; právny výskum; služby zastupovania záujmov občanov predovšetkým pred verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami; organizovanie petícií v podobe dotazníkov o politických záležitostiach; právna podpora verejnej
politiky; politické lobovacie kampane; politické
lobovanie; právne a sociálne služby v oblasti prieskumu verejnej politiky s cieľom presadiť politické riešenia; právne služby; expertné služby
v oblasti politického manažmentu; spoločenské,
politické alebo politologické analýzy a predpovede; konzultačné služby súvisiace so všetkými
uvedenými službami pre členov politickej strany
a tretie osoby.
(540)

(591) biela, modrá, ružová, fialová, červená, oranžová,
žltá, tyrkysová, zelená
(731) Kesanová Anna, RNDr., Žižkova 46, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1950-2013
20.10.2013
18, 25, 35
18 - Koža a imitácia kože, kabelky, tašky, aktovky, kufre.
25 - Obuv.
35 - Maloobchodné veľkoobchodné služby s kožou, s imitáciou kože, s kabelkami, s taškami,
s aktovkami, s kuframi a s obuvou; prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách na účely
maloobchodu; on line inzercia; prostredníctvom
internetu poskytované maloobchodné a veľkoobchodné služby s kožou, s imitáciou kože, s kabelkami, s taškami, s aktovkami, s kuframi a s obuvou; prostredníctvom internetu poskytované sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540) GROSSO
(731) Zachar Marián, Jánského 13, 949 01 Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2018-2013
5.4.2005
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Prístroje na nahrávanie a reprodukciu zvuku,
obrazu a dát na uchovávanie, záznam, prenos
a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu a/alebo dát;
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zábavné hracie prístroje; počítačom riadené alebo
elektronické zábavné prístroje; počítačový softvér; počítačové hry; elektronické hry; videohry
na použitie s televíznym prijímačom; hry na
kompaktných diskoch ROM (CD-ROM diskoch);
hry so zvukovým výstupom; hracie kazety pre
počítačové videohry a hracie prístroje s obrazovým
výstupom; kazety s počítačovými hrami; programy na počítačové hry; pásky s počítačovými
hrami; zvukové, obrazové (video) a dátové nahrávky; gramofónové nahrávky; nahrávky a záznamy; kinematografické a fotografické filmy;
hrané filmy, kinofilmy a videopásky; MP3 prehrávače; CD a DVD prehrávače; prenosné hudobné prehrávače; digitálne kamery a fotoaparáty; mobilné telefóny a bezdrôtové mobilné telefónne prístroje a ich príslušenstvo, vrátane čelných krytov mobilných telefónov; stiahnuteľné
zvonenia, hudba, MP3, grafiky, hry, filmy, animácie, rozhlasové a televízne programy, predstavenia a seriály, koncerty, podujatia a ďalšie predstavenia, a video obrazy; zariadenia na bezdrôtový prenos a mobilnú komunikáciu umožňujúce
hlasovanie a príjem hlasu, zvuku a textových správ
s ďalšími zariadeniami bezdrôtovej mobilnej komunikácie; slnečné okuliare/dioptrické okuliare;
kreditné karty; predplatené karty; magnetické nosiče dát obsahujúce obrazy a/alebo zvuk; laserové disky; videodisky, kompaktné disky; disky
CD-ROM-y; disky CD-I; digitálne viacúčelové
disky (DVD); pásky; videokazety; kazety, karty
obsahujúce hrané filmy, spravodajstvo, šport a televízne seriály, dokumentárne filmy, hry (predstavenia), varieté predstavenia, televízne reality šou,
animácie, koncerty a iné predstavenia; pamäťové
nosiče; interaktívne kompaktné disky a CD-ROM
disky (compact disc read-only-memory); puzdrá
na kazety a disky; interaktívne elektronické hry;
časti a príslušenstvo pre uvedený tovar.
16 - Papier; kartón, lepenka; výrobky z papiera;
výrobky z kartónu; tlačoviny; knihy; ročenky; publikácie; komiksy; spevníky; časopisy; obežníky;
noviny; albumy; periodiká; žurnály, odborné časopisy; katalógy; príručky (manuály); mapy; brožúry; prospekty, letáky; plagáty; papiernický tovar; nálepky, etikety; kancelárske potreby; rysovacie a maliarske potreby, prístroje a nástroje;
pravítka; písacie nástroje; inštruktážne a vyučovacie pomôcky (s výnimkou prístrojov a zariadení); knihárske materiály; obaly na knihy; záložky
do kníh; tlačiarenské súpravy (kancelárske potreby); kresby; maľby; fotografie; tlače; obrazy; kalendáre; zápisníky; diáre; perá; ceruzky; škatule
na ceruzky; obaly na ceruzky; štítky, visačky,
menovky; kartičky na darčekové obaly; baliaci
papier; poznámkové bloky; obtlačky; guma na
gumovanie; blahoprajné pohľadnice; nálepky, lepiace štítky; hodiny na vyučovacie účely; papierové obrusy; papierové obrúsky; servítky; papierové vreckovky; telefónne karty; kreditné karty;
časti a príslušenstvo pre uvedený tovar.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; športové oblečenie; plavecké oblečenie, plavky; oblečenie na
voľný čas; pleteniny (oblečenie); nočná bielizeň;
košele; tričká; tričká s krátkym rukávom, tričká
s dlhým rukávom; džínsy, nohavice; klobúky,
čiapky; čižmy, topánky, sandále, papuče; opasky,
šatky, šály, rukavice, ponožky; kravaty; vrchné
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ošatenie, neformálne oblečenie; saká, bundy, kostýmy, obleky, sukne, pančuchy, pančuškové nohavice, pulóvre, svetre, šaty, blúzky.
28 - Hry, hračky a predmety na hranie, elektronické hračky a elektronické hry; ručné počítačové hry; stolové hry; gymnastické a športové náradie; bábiky a oblečenie pre bábiky; doplnky
a príslušenstvo pre bábiky; domčeky pre bábiky;
nábytok pre bábiky; doplnky a príslušenstvo pre
nábytok pre bábiky; medvedíky (hračky); detské
akčné, bojové figúrky; vozidlá (hračky); stavebnice (stavebné konštrukcie) a dráhy pre dopravné
vozidlá (hračky); mäkké hračky; plyšové hračky;
hracie súpravy a hracie skrinky; balóniky (hračky);
atrapy, napodobeniny tovarov; drobnosti (novinky) na večierky; masky ako hračky, karnevalové
masky; ozdoby na vianočný stromček; hracie karty; elektrické alebo elektronické hracie prístroje
uvádzané do činnosti vhodením mince alebo žetónu; časti a príslušenstvo pre uvedený tovar.
35 - Zhromažďovanie rôznych druhov tovaru pre
tretie osoby v oblasti hudby a hudobnej zábavy
za účelom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať prostredníctvom telekomunikácií a/alebo interaktívneho televízneho vysielania a/alebo prostredníctvom internetových webových stránok zameraných na marketing a predaj tovarov v oblasti
hudby alebo hudobnej zábavy a/alebo z maloobchodných outletov a/alebo zásielkových katalógov zameraných na hudbu alebo hudobnú zábavu; služby v oblasti hlasovania a prieskumu verejnej mienky, vrátane online hlasovacieho systému; poskytovanie online hlasovacieho systému
na zábavné účely.
38 - Telekomunikačné služby; vysielacie služby;
komunikačné služby; rozhlasové a televízne vysielanie; vysielanie a prenos televíznych programov; vysielanie a prenos rozhlasových programov; televízny prenos, rozhlasový prenos a rozhlasové vysielanie; pozemné, káblové, internetové a satelitné vysielanie rozhlasu a televízie; pozemné, káblové, internetové alebo satelitné vysielanie služieb alebo dát; prenos dát; odkazové
služby; prenos správ, údajov, zvuku a obrazu pomocou počítača; služby tlačových a spravodajských kancelárií; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom internetu alebo
iných online služieb, a poskytovanie informácií
o uvedených službách prostredníctvom internetu
alebo iných online služieb hromadným používateľom; poskytovanie prístupu k informáciám o programovacích službách a k množstvu ďalších informácií prostredníctvom internetu alebo celosvetovej siete (worl-wide-web) hromadným užívateľom; služby káblového, internetového a satelitného prenosu; služby bezdrôtových mobilných
telefónov; poskytovanie telekomunikačných kapacít na sťahovateľné zvonenia, hlas, hudbu, MP3
súbory, grafiky, hry, filmy, animácie, rozhlasové
a televízne programy, predstavenia a seriály, koncerty, podujatia a ďalšie predstavenia, videozáznamy a informácie; poskytovanie telekomunikačných kapacít na prenos nahrateľných a sťahovateľných zvonení, hlasu, hudby, MP3 súborov,
grafiky, hier, filmov, animácií, rozhlasových a televíznych programov, predstavení a seriálov, koncertov, podujatí a ďalších predstavení, videozáz-

namov, informácií a správ, všetko na nahrávanie
a stiahnutie; posielanie a prijímanie hlasových
a textových správ; komunikačné služby, a to prenos streamingových zvukových a audio-vizuálnych záznamov prostredníctvom internetu.
41 - Vzdelávacie, vyučovacie a školiace, zábavné, športové a kultúrne služby; tvorba zvukových
a/alebo obrazových nahrávok a zábavy; tvorba
rozhlasových a televíznych programov; tvorba
filmov a živých zábavných predstavení; tvorba
animovaných filmov a televíznych predstavení;
služby vzťahujúce sa na kinematografické a televízne štúdiá; služby vzťahujúce sa na filmovú
zábavu, televíznu zábavu a na živé zábavné predstavenia a šou; služby súvisiace s vydávaním
kníh, časopisov a periodík; produkcia tanečných
predstavení, hudobných predstavení a prehliadok
videofilmov s ocenením; tvorba komediálnych
predstavení, hracích predstavení a športových
podujatí pred živým publikom, ktoré sa vysielajú
naživo alebo sa zaznamenávajú pre neskoršie vysielanie; tvorba živých hudobných koncertov; výroba spravodajských programov; organizovanie
talentových súťaží a hudobných a televíznych podujatí s ocenením; organizovanie koncertov; organizovanie a prezentácia ukážok zábavy súvisiacich so štýlom a módou; poskytovanie sťahovateľných zvonení, hudby, MP3 súborov, grafiky, hier, filmov, animácií, rozhlasových a televíznych programov, šou a seriálov, koncertov, podujatí a ďalších predstavení, videozáznamov a informácií; poskytovanie informácií v oblasti zábavy prostredníctvom svetovej počítačovej siete;
organizovanie, výroby a prezentácia podujatí na
vzdelávacie, kultúrne alebo zábavné účely; distribučné služby v oblasti zvukových a/alebo vizuálnych nahrávok a zábavy; hudobné vydavateľské služby, služby hudobných vydavateľstiev.
(540)

(646) 004373585, 05.04.2005
(731) P7S1 Broadcasting Europe B.V., Radarweg 60,
1043 MT Amsterdam, NL;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;

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

2019-2013
8.12.2004
16, 25, 28, 35, 38, 41
16 - Papier; kartón, lepenka; výrobky z papiera;
výrobky z kartónu; tlačoviny; knihy; ročenky; publikácie; komiksy; spevníky; časopisy; obežníky;
noviny; albumy; periodiká; žurnály, odborné časopisy; katalógy; príručky (manuály); mapy; brožúry; prospekty, letáky; plagáty; papiernický tovar; nálepky, etikety; kancelárske potreby; rysovacie a maliarske potreby, prístroje a nástroje;
pravítka; písacie nástroje; inštruktážne a vyučovacie pomôcky (s výnimkou prístrojov a zariadení); kníhviazačské materiály; obaly na knihy; záložky do kníh; tlačiarenské súpravy (kancelárske
potreby); kresby; maľby; fotografie; tlače; obrazy;
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kalendáre; zápisníky; diáre; perá; ceruzky; škatule na ceruzky; obaly na ceruzky; štítky, visačky,
menovky; kartičky na darčekové obaly; baliaci
papier; poznámkové bloky; obtlačky; guma na
gumovanie; blahoprajné pohľadnice; nálepky, lepiace štítky; hodiny na vyučovacie účely; papierové obrusy; papierové obrúsky; servítky; papierové vreckovky; telefónne karty; kreditné karty;
časti a príslušenstvo pre uvedený tovar.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; športové oblečenie; plavecké oblečenie, plavky; oblečenie na
voľný čas; pleteniny (oblečenie); nočná bielizeň;
košele; tričká; tričká s krátkym rukávom, tričká
s dlhým rukávom; džínsy, nohavice; klobúky, čiapky; čižmy, topánky, sandále, papuče; opasky,
šatky, šály, rukavice, ponožky; kravaty; vrchné
ošatenie, neformálne oblečenie; saká, bundy, kostýmy, obleky, sukne, pančuchy, pančuškové nohavice, pulóvre, svetre, šaty, blúzky.
28 - Hry, hračky a predmety na hranie, elektronické hračky a elektronické hry; ručné počítačové hry; stolové hry; gymnastické a športové náradie; bábiky a oblečenie pre bábiky; doplnky
a príslušenstvo pre bábiky; domčeky pre bábiky;
nábytok pre bábiky; doplnky a príslušenstvo pre
nábytok pre bábiky; medvedíky (hračky); detské
akčné, bojové figúrky; vozidlá (hračky); stavebnice (stavebné konštrukcie) a dráhy pre dopravné
vozidlá (hračky); mäkké hračky; plyšové hračky;
hracie sady a hracie skrinky; balóniky (hračky);
atrapy, napodobeniny tovarov; drobnosti (novinky) na večierky; masky ako hračky, karnevalové
masky; ozdoby na vianočný stromček; hracie karty; elektrické alebo elektronické hracie prístroje
uvádzané do činnosti vhodením mince alebo žetónu; časti a príslušenstvo pre uvedený tovar.
35 - Zhromažďovanie rôznych druhov tovaru pre
tretie osoby v oblasti hudby a hudobnej zábavy
s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto
výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať prostredníctvom telekomunikácií a/alebo interaktívneho televízneho vysielania, a/alebo prostredníctvom internetových webových stránok zameraných na marketing a predaj tovarov v oblasti
hudby alebo hudobnej zábavy a/alebo z maloobchodných outletov, a/alebo zásielkových katalógov zameraných na hudbu alebo hudobnú zábavu; služby v oblasti hlasovania a prieskumu verejnej mienky vrátane on-line hlasovacieho systému; poskytovanie on-line hlasovacieho systému na zábavné účely.
38 - Telekomunikačné služby; vysielacie služby;
komunikačné služby; rozhlasové a televízne vysielanie; vysielanie a prenos televíznych programov; vysielanie a prenos rozhlasových programov; televízny prenos, rozhlasový prenos a rozhlasové vysielanie; pozemné, káblové, internetové a satelitné vysielanie rozhlasu a televízie; pozemné, káblové, internetové alebo satelitné vysielanie služieb alebo dát; prenos dát; odkazové
služby; prenos správ, údajov, zvuku a obrazu pomocou počítača; služby tlačových a spravodajských kancelárií; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom internetu alebo
iných on line služieb, a poskytovanie informácií
o uvedených službách prostredníctvom internetu
alebo iných on line služieb hromadným používateľom; poskytovanie prístupu k informáciám o pro-
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gramovacích službách a k množstvu ďalších informácií prostredníctvom internetu alebo celosvetovej siete (worl-wide-web) hromadným používateľom; služby káblového, internetového a satelitného prenosu; služby bezdrôtových mobilných
telefónov; poskytovanie telekomunikačných kapacít na sťahovateľné zvonenia, hlas, hudbu, MP3
súbory, grafiky, hry, filmy, animácie, rozhlasové
a televízne programy, predstavenia a seriály, koncerty, podujatia a ďalšie predstavenia, videozáznamy a informácie; poskytovanie telekomunikačných kapacít na prenos nahrateľných a sťahovateľných zvonení, hlasu, hudby, MP3 súborov,
grafiky, hier, filmov, animácií, rozhlasových a televíznych programov, predstavení a seriálov, koncertov, podujatí a ďalších predstavení, videozáznamov, informácií a správ, všetko na nahrávanie
a stiahnutie; posielanie a prijímanie hlasových
a textových správ; komunikačné služby, a to prenos streamingových zvukových a audiovizuálnych
záznamov prostredníctvom internetu.
41 - Vzdelávacie, vyučovacie a školiace, zábavné, športové a kultúrne služby; tvorba zvukových
a/alebo obrazových nahrávok a zábavy; tvorba
rozhlasových a televíznych programov; tvorba
filmov a živých zábavných predstavení; tvorba
animovaných filmov a televíznych predstavení;
služby vzťahujúce sa na kinematografické a televízne štúdiá; služby vzťahujúce sa na filmovú
zábavu, televíznu zábavu a na živé zábavné predstavenia a šou; služby súvisiace s vydávaním kníh,
časopisov a periodík; produkcia tanečných predstavení, hudobných predstavení a prehliadok videofilmov s ocenením; tvorba komediálnych predstavení, hracích predstavení a športových podujatí pred živým publikom, ktoré sa vysielajú naživo
alebo sa zaznamenávajú pre neskoršie vysielanie;
tvorba živých hudobných koncertov; výroba spravodajských programov; organizovanie talentových súťaží a hudobných a televíznych podujatí
s ocenením; organizovanie koncertov; organizovanie a prezentácia ukážok zábavy súvisiacich so
štýlom a módou; poskytovanie sťahovateľných
zvonení, hudby, MP3 súborov, grafiky, hier, filmov, animácií, rozhlasových a televíznych programov, šou a seriálov, koncertov, podujatí a ďalších predstavení, videozáznamov a informácií;
poskytovanie informácií v oblasti zábavy prostredníctvom svetovej počítačovej siete; organizovanie, výroby a prezentácia podujatí na vzdelávacie, kultúrne alebo zábavné účely; distribučné služby v oblasti zvukových a/alebo vizuálnych
nahrávok a zábavy; hudobné vydavateľské služby, služby hudobných vydavateľstiev.
(540) MY VOICE
(646) 004182093, 08.12.2004
(731) P7S1 Broadcasting Europe B.V., Radarweg 60,
1043 MT Amsterdam, NL;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2048-2013
31.10.2013
16, 35, 36, 41, 42
16 - Papier; lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; tlačoviny; fotografie; papiernický
tovar a písacie potreby; noviny; časopisy (periodiká); tlačiarenské výrobky, knihy, brožúry, prí-
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ručky, prospekty, ročenky, katalógy, albumy, atlasy, blahoprajné pohľadnice, formuláre, kalendáre, knižné záložky, komiksy, listový papier,
mapy, nálepky, lepiace štítky, obálky, obaly (papiernický tovar), plagáty, grafické reprodukcie;
plastikové fólie; obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na uloženie tovaru; papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); papierové prikrývky na stôl; stolové prestieranie
z papiera; papierové obrusy; papierové utierky;
toaletný papier; samolepiaci papier; papierové
podložky pod poháre; baliaci papier; papierové
ručníky; papierové servítky; vrecká, vrecia, vaky
z papiera alebo plastických materiálov na balenie; maľovanky, písacie potreby, plagáty, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, ceruzky, držiaky na písacie potreby, zošity, poznámkové zošity; divadelné dekorácie z papiera, kartónu alebo lepenky, obálky, peračníky, puzdrá na
perá, písacie potreby, pohľadnice, listový papier,
záložky do kníh; plniace perá; perá (kancelárske
potreby), školské potreby (papiernický tovar),
pútače z papiera alebo lepenky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, darčekové predmety vyrobené najmä z papiera, lepenky a kartónu (papiernický tovar).
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, reklamné, propagačné a informačné služby s tým súvisiace;
personálne poradenstvo; nábor zamestnancov;
výber zamestnancov pomocou psychologických
testov; sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklama, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, pomoc pri riadení
obchodných alebo priemyselných podnikov, kancelárske práce; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných
oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; zbieranie
údajov do počítačových databáz, poskytovanie
obchodných informačných dát v elektronickej
podobe; marketingové štúdie; obchodné plánovanie, obchodné odhady, marketingový a obchodný výskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov;
prenájom reklamných plôch; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka,
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom
katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, reklamná, inzertná
a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých
druhov, a to reklamného charakteru; poskytova-

nie reklamných multimediálnych informácií; poskytovanie informácií a informačných produktov
v oblasti inzercie a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách; aranžovanie nákupných centier; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41, a 42
tohto zoznamu; komerčné informačné agentúry;
obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie
premietania filmov; obchodné sprostredkovanie
reštauračných a kaviarenských služieb; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s toaletnými potrebami, čistiacimi potrebami na osobné
použitie, drogéristickým tovarom, parfumami,
kozmetikou, prípravkami na starostlivosť o pokožku, farmaceutickými a hygienickými prípravkami, ústnymi vodami, prípravkami starostlivosti
o zdravie a prípravkami na osobnú starostlivosť,
s kľúčenkami, zámkami, stavebným materiálom,
drobným železiarskym tovarom, výrobkami z kovov a kovových zliatin, elektrickými strojmi a zariadeniami, prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetickými
nosičmi údajov, záznamovými diskami, počítacími strojmi a zariadeniami na spracovanie údajov, počítačmi, ortopedickými pomôckami, zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie, varenie,
chladenie a sušenie, s nábytkom, rámami, výrobkami z dreva, korku, trstiny a prútia, s holiacimi
strojčekmi, elektrickými holiacimi strojčekmi, žiletkami, zubnými kefkami, elektrickými zubnými
kefkami, hrebeňmi, špongiami, rámikmi na fotografie a obrázky, zrkadlami, domácim riadom a nádobami, skleneným tovarom, porcelánom, kryštálom a hrnčiarskymi výrobkami, príbormi a stolovým prestieraním, klenotmi, hodinárskymi a časometrickými prístrojmi, papierom, kartónom
a tovarom z týchto materiálov, tlačovinami, knihami, magazínmi, plagátmi, novinami, papierovým tovarom, s písacími potrebami, hracími kartami, koženým tovarom a tovarom vyrábaným
z imitácie kože, kuframi a cestovnými taškami,
dáždnikmi, palicami na chodenie, vakmi a taškami, textilným tovarom, odevmi, pokrývkami hlavy a obuvou, kobercami, predložkami, rohožami,
linoleom a inými podlahovými krytinami, tapetami, hrami a hračkami, telocvičňovými a športovými výrobkami, vianočnými dekoráciami a stromčekmi, s potravinami, jedlom a nápojmi, s konzervovaným jedlom, s mäsom, mäsovými výrobkami, poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesnými produktmi, s rastlinami a kvetmi, jedlom
rýchleho občerstvenia, cukrovinkami, s čerstvým
ovocím a zeleninou, s alkoholickými a/alebo nealkoholickými nápojmi, pivom, tabakom, cigaretami a fajčiarskymi predmetmi a zápalkami prostredníctvom internetu; administratívna správa
hotelov.
36 - Prenájom nehnuteľností, prenájom obchodných priestorov, bytov a nebytových priestorov,
kancelárskych priestorov a obchodných prevádzok; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti, odhady nehnuteľností; predaj
na splátky; investovanie kapitálu; správa majet-
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ku; sprostredkovanie uvedených služieb; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách.
41 - Spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia,
výcvik; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, sympózií, seminárov, kolokvií, kurzov,
školení, organizovanie spoločenských zhromaždení, organizovanie manifestácií a sprievodov
s kultúrnym programom, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie
lotérií, plesov, ankiet, športových súťaží, súťaží
krásy, manažérske služby pri organizovaní predstavení módnych prehliadok, živých vystúpení,
organizovanie a vedenie vzdelávacích a odborných podujatí, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie večierkov; vedenie koncertov; manažérske služby pri organizovaní kultúrnych, spoločenských, športových predstavení a prehliadok,
služby v oblasti estrád, zábavy, kultúrnych a hudobných podujatí, organizovanie a vedenie výstav, veľtrhov na kultúrne a vzdelávacie účely;
prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; umelecké módne agentúry; vydávanie a zverejňovanie kníh, novín, časopisov,
tlačív, brožúr, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme online, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice (požičovne kníh), výroba rozhlasových alebo televíznych programov, fotografovanie, fotografická reportáž, fotografovanie modeliek a modelov, informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; obveselenie; služby nahrávacích štúdií; požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; elektronická edičná činnosť v malom; výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov; výroba videofilmov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače (s výnimkou reklamnej alebo náborovej); požičiavanie
filmov; nahrávanie videopások; požičiavanie videopások; prenájom videopások; prenájom klziskovej plochy; služby nákupno-zábavného centra
(zábava); služby diskoték; poskytovanie služieb
golfovými ihriskami a golfovými trenažérmi v uzavretých priestoroch; výchovno-zábavné klubové
služby; služby na oddych a rekreáciu; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených služieb v triede 41;
nočné kluby; zábava; telesné cvičenie; detské
škôlky; prekladateľské služby, služby na oddych
a rekreáciu; zábavné parky, poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených
služieb; poskytovanie uvedených služieb a informácií aj online formou z počítačovej databázy
alebo z internetu.
42 - Projektovanie stavieb, projektovanie obchodných centier, obchodných domov, urbanistické
plánovanie; priemyselné dizajnérstvo; poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov, architektonické poradenstvo, štúdie technických
projektov, interiérová výzdoba, vypracovanie stavebných výkresov, kontrola kvality, vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, projektová činnosť, poskytovanie uvedených služieb
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prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; grafické dizajnérstvo.
(540)

(591) sivá, modrá, žltá, oranžová, červená, zelená, fialová
(731) AZOR Alpha, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad, SK;

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

2049-2013
31.10.2013
16, 35, 36, 41, 42
16 - Papier; lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; tlačoviny; fotografie; papiernický
tovar a písacie potreby; noviny; časopisy (periodiká); tlačiarenské výrobky, knihy, brožúry, príručky, prospekty, ročenky, katalógy, albumy, atlasy, blahoprajné pohľadnice, formuláre, kalendáre, knižné záložky, komiksy, listový papier, mapy,
nálepky, lepiace štítky, obálky, obaly (papiernický tovar), plagáty, grafické reprodukcie; plastikové fólie; obaly, vrecúška a tašky ako obalové
materiály alebo na uloženie tovaru; papierové
obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); papierové prikrývky na stôl; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; papierové utierky; toaletný papier; samolepiaci papier; papierové podložky pod poháre; baliaci papier; papierové ručníky; papierové servítky; vrecká, vrecia, vaky
z papiera alebo plastických materiálov na balenie; maľovanky, písacie potreby, plagáty, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, ceruzky, držiaky na písacie potreby, zošity, poznámkové zošity; divadelné dekorácie z papiera, kartónu alebo lepenky, obálky, peračníky, puzdrá na
perá, písacie potreby, pohľadnice, listový papier,
záložky do kníh; plniace perá; perá (kancelárske
potreby), školské potreby (papiernický tovar),
pútače z papiera alebo lepenky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, darčekové predmety vyrobené najmä z papiera, lepenky a kartónu
(papiernický tovar).
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, reklamné, propagačné a informačné služby s tým súvisiace; personálne poradenstvo; nábor zamestnancov; výber
zamestnancov pomocou psychologických testov;
sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklama,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, odborné
obchodné poradenstvo, pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, kancelárske
práce; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov;
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov
zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklam-
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ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; zbieranie
údajov do počítačových databáz, poskytovanie
obchodných informačných dát v elektronickej
podobe; marketingové štúdie; obchodné plánovanie, obchodné odhady, marketingový a obchodný
výskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie
osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu,
reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov všetkých druhov, a to
reklamného charakteru; poskytovanie reklamných
multimediálnych informácií; poskytovanie informácií a informačných produktov v oblasti inzercie a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; poradenstvo
a pomoc pri uvedených službách; aranžovanie
nákupných centier; obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 41, a 42 tohto
zoznamu; komerčné informačné agentúry; obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie premietania filmov; obchodné sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s toaletnými potrebami, čistiacimi potrebami na osobné
použitie, drogéristickým tovarom, parfumami,
kozmetikou, prípravkami na starostlivosť o pokožku, farmaceutickými a hygienickými prípravkami, ústnymi vodami, prípravkami starostlivosti
o zdravie a prípravkami na osobnú starostlivosť,
s kľúčenkami, zámkami, stavebným materiálom,
drobným železiarskym tovarom, výrobkami z kovov a kovových zliatin, elektrickými strojmi a zariadeniami, prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetickými
nosičmi údajov, záznamovými diskami, počítacími strojmi a zariadeniami na spracovanie údajov, počítačmi, ortopedickými pomôckami, zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie, varenie, chladenie a sušenie, s nábytkom, rámami,
výrobkami z dreva, korku, trstiny a prútia, s holiacimi strojčekmi, elektrickými holiacimi strojčekmi, žiletkami, zubnými kefkami, elektrickými
zubnými kefkami, hrebeňmi, špongiami, rámikmi
na fotografie a obrázky, zrkadlami, domácim riadom a nádobami, skleneným tovarom, porcelánom, kryštálom a hrnčiarskymi výrobkami, príbormi a stolovým prestieraním, klenotmi, hodinárskymi a časometrickými prístrojmi, papierom,
kartónom a tovarom z týchto materiálov, tlačovinami, knihami, magazínmi, plagátmi, novinami,
papierovým tovarom, s písacími potrebami, hracími kartami, koženým tovarom a tovarom vyrábaným z imitácie kože, kuframi a cestovnými

taškami, dáždnikmi, palicami na chodenie, vakmi
a taškami, textilným tovarom, odevmi, pokrývkami hlavy a obuvou, kobercami, predložkami,
rohožami, linoleom a inými podlahovými krytinami, tapetami, hrami a hračkami, telocvičňovými a športovými výrobkami, vianočnými dekoráciami a stromčekmi, s potravinami, jedlom a nápojmi, s konzervovaným jedlom, s mäsom, mäsovými výrobkami, poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesnými produktmi, s rastlinami
a kvetmi, jedlom rýchleho občerstvenia, cukrovinkami, s čerstvým ovocím a zeleninou, s alkoholickými a/alebo nealkoholickými nápojmi, pivom, tabakom, cigaretami a fajčiarskymi predmetmi a zápalkami prostredníctvom internetu;
administratívna správa hotelov.
36 - Prenájom nehnuteľností, prenájom obchodných priestorov, bytov a nebytových priestorov,
kancelárskych priestorov a obchodných prevádzok; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti, odhady nehnuteľností; predaj
na splátky; investovanie kapitálu; správa majetku; sprostredkovanie uvedených služieb; poradenstvo a pomoc pri uvedených službách.
41 - Spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia,
výcvik; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, sympózií, seminárov, kolokvií, kurzov,
školení, organizovanie spoločenských zhromaždení, organizovanie manifestácií a sprievodov s kultúrnym programom, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií,
plesov, ankiet, športových súťaží, súťaží krásy,
manažérske služby pri organizovaní predstavení
módnych prehliadok, živých vystúpení, organizovanie a vedenie vzdelávacích a odborných podujatí, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie večierkov; vedenie koncertov; manažérske služby
pri organizovaní kultúrnych, spoločenských, športových predstavení a prehliadok, služby v oblasti
estrád, zábavy, kultúrnych a hudobných podujatí,
organizovanie a vedenie výstav, veľtrhov na kultúrne a vzdelávacie účely; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; umelecké
módne agentúry; vydávanie a zverejňovanie kníh,
novín, časopisov, tlačív, brožúr, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme online, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice (požičovne kníh), výroba rozhlasových alebo televíznych programov,
fotografovanie, fotografická reportáž, fotografovanie modeliek a modelov, informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; obveselenie; služby
nahrávacích štúdií; požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; elektronická edičná
činnosť v malom; výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov; výroba videofilmov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače (s výnimkou reklamnej alebo náborovej); požičiavanie
filmov; nahrávanie videopások; požičiavanie videopások; prenájom videopások; prenájom klziskovej plochy; služby nákupno-zábavného centra
(zábava); služby diskoték; poskytovanie služieb
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golfovými ihriskami a golfovými trenažérmi v uzavretých priestoroch; výchovno-zábavné klubové
služby; služby na oddych a rekreáciu; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených služieb v triede 41;
nočné kluby; zábava; telesné cvičenie; detské
škôlky; prekladateľské služby, služby na oddych
a rekreáciu; zábavné parky, poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených
služieb; poskytovanie uvedených služieb a informácií aj online formou z počítačovej databázy
alebo z internetu.
42 - Projektovanie stavieb, projektovanie obchodných centier, obchodných domov, urbanistické plánovanie; priemyselné dizajnérstvo; poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov, architektonické poradenstvo, štúdie technických projektov, interiérová výzdoba, vypracovanie stavebných výkresov, kontrola kvality,
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, projektová činnosť, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; grafické dizajnérstvo.
(540)

(591) sivá, modrá, žltá, oranžová, červená, zelená, fialová
(731) AZOR Alpha, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad, SK;

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

2080-2013
6.11.2013
7, 9, 42
7 - Obrábacie stroje; rezacie stroje.
9 - Riadiace systémy pre CNC stroje; diaľkové
ovládanie priemyselných operácií; počítačové
programy; počítačové programy obsluhujúce počítač; počítačové programy nahrané; počítače
(periférne zariadenia).
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; návrh, vývoj a údržba počítačových
programov; návrh a vývoj počítačových systémov; údržba softvérovej časti počítačových systémov.

(540)

(591) modrá, biela
(731) MicroStep, spol. s r. o., Vajnorská 158, 831 04
Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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2094-2013
7.11.2013
16, 20, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44
16 - Papier; kartón; lepenky; tlačené materiály;
fotografie (najmä úspešných športovcov, hráčskych
družstiev, trénerov, ocenení); obrázky; knihy; časopisy; periodiká; tlačené publikácie; hráčske kartičky; plagáty; brožúry; papierové čiapky; papierové zástavy a zástavky; obalové materiály z papiera a plastických hmôt.
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; tričká; zápasové dresy; fanúšikovské dresy; 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 suvenírov s výnimkou miniatúr z drahých
kovov.
28 - Hokejky; fanúšikovské hokejky.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; marketing;
vydávanie reklamných materiálov a textov; spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; 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; mediálne poradenstvo.
39 - Prenájom skladových priestorov; prenájom
vozidiel s vodičom alebo bez vodiča.
41 - Prenájom štadiónov; prenájom ľadovej plochy; prenájom plochy na in-line hokej; výchova
a vzdelávanie reprezentantov; organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských akcií; organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských
podujatí na podporu športu, najmä hokeja; 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; zabezpečovanie ubytovania a stravovania pre reprezentantov, pre realizačné tímy
a pre zahraničné tímy.
44 - Lekárska a zdravotnícka starostlivosť o reprezentantov a realizačné tímy.
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(540)

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

(210) 2125-2013
(220) 12.11.2013
10 (511) 3, 4, 5, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 38, 41, 43
(511) 3 - Prípravky drogérie, kozmetiky a parfumérie,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
4 - Pohonné hmoty, mazivá, mazadlá a mazacie
tuky, priemyselné oleje a tuky; uhlie, koks, brikety,
drevené uhlie; vosk, sviečky, vianočné sviečky.
5 - Liečivá a lieky humánne aj veterinárne; zdravotnícky materiál, ktorý nie je zahrnutý v iných
triedach; zubolekárske materiály, dezinfekčné
a antibakteriálne prípravky, hygienické výrobky
na liečebné účely a hygienické výrobky pre osobnú hygienu okrem toaletných potrieb, farmaceutické, homeopatické a vitamínové prípravky tabletované alebo v prášku, alebo v mäkkých kapsliach, alebo v tvrdých želatínových kapsulách;
homeopatické výrobky; výrobky s obsahom bylín, liečivé čaje, dietetické prípravky na liečebné
účely, potravinové doplnky na liečebné účely vrátane doplnkov potravy slúžiacich na posilnenie
imunity organizmu a zlepšenie fyzického zdravia.
9 - Výpočtová technika; softvér; hardvér; počítače; tlačiarne; audiovizuálna technika na výučbu;
telefóny; mobilné telefóny; elektrické prístroje
a nástroje, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
optické prístroje; stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu; nahrané a nenahraté zvukové a obrazové nosiče.
12 - Automobily a iné motorové vozidlá; motocykle; bicykle; ojazdené automobily; náhradné
diely; duše; pneumatiky; autopríslušenstvo a autodoplnky, vnútorné vybavenie automobilov nezahrnuté v iných triedach.
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenka a kartonážne výrobky, časopisy, tlačoviny, periodiká,
knihy, knihárske výrobky, fotografie, pohľadnice, papiernický tovar, podložky pod pivové poháre; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov, štetce, písacie
stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
učebné a školské potreby a pomôcky, hracie karty, tlačiarenské typy, štočky.
18 - Koža, imitácia kože, ktoré nie sú zahrnuté
do iných tried; kože zo zvierat, kožená galantéria, brašnárske výrobky, brašny, tašky, batohy,
kabelky, puzdrá a obaly z kože, kufre a batožiny
ako nákupné tašky, cestovné tašky, školské aktovky, školské batohy, dáždniky, slnečníky a palice, biče, sedlá a iné sedlárske výrobky.

20 - Kovový, drevený, plastový nábytok; sektorový nábytok; nábytok pre interiéry reštaurácií
a hotelov; záhradný nábytok pre reštaurácie a hotely; kuchyne; kuchynské linky; stoličky; stoly;
skrine; vstavané skrine; postele; pohovky, všetko
z prírodných i umelých materiálov vrátane nábytkových nekovových doplnkov; dekoračné
a umelecké predmety z dreva; samostatné zrkadlá; zrkadlá ako súčasť nábytku a interiéru; nábytok na zákazku; stolárske výrobky.
21 - Kuchynské potreby, náradie a riad, jedálenský servis, servírovacie súpravy, taniere, výrobky
na stolovanie z nehrdzavejúcej ocele, porcelánu,
varného skla, keramiky a plastu; výrobky zo skla,
porcelánu a keramiky pre kuchyňu a interiéry
reštaurácií a jedální.
24 - Textilné látky; tkaniny a textilné výrobky,
obrúsky textilné; uteráky; prikrývky; textilné utierky; umývacie vrecká; obliečky; plachty; osušky;
obrusy; pokrývky a prikrývky posteľné; záclony;
posteľná bielizeň; textilné tapety; netkané textílie.
25 - Odevy; pánske, dámske, detské a dojčenské
odevy; plavky; pyžamá; nočné košele; spodná
bielizeň; materská nočná a spodná bielizeň; erotická bielizeň; športové odevy pre profesionálnych aj rekreačných športovcov a na voľný čas;
obuv; športová obuv; rukavice; šály; pokrývky
hlavy; opasky (časti odevov); doplnky z kože
a ich imitácií ako časti odevov.
28 - Hry, hračky, hracie karty, športové náradie,
chrániče pre rôzne časti tela (športové potreby);
športové potreby vrátane potrieb na kempovanie,
turistiku a horolezectvo, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, jedlé oleje a tuky, vajcia, mlieko, syry a iné mliekarenské výrobky, konzervované potraviny ako výrobky z mäsa, rýb, ovocia a zeleniny, konzervované hotové
jedlá; mrazené ryby, mrazená hydina, mrazené
mäso, mrazená zverina, mrazené ovocie, mrazená
zelenina, mrazené potraviny a polotovary jedál,
mrazené zemiakové výrobky, mrazené krémy ovocné, mrazená ovocná dreň.
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové náhradky, múka a obilninárske výrobky; chlieb; sušienky; sucháre; koláče;
jemné pečivo a cukrovinky; zmrzlina; med; sirup;
melasy; kvasnice; prášky do pečiva; soľ; horčica;
ocot, omáčky (chuťové prísady); korenie; ľad do
nápojov.
31 - Výrobky poľnohospodárskej rastlinnej prvovýroby, krmivá pre zvieratá, pre dobytok, pre
kone, psy a mačky, záhradnícke, lesnícke výrobky, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená a sadenice, živé rastliny a prírodné kvety,
slad na výrobu piva a liehovín; surové, nespracované, nelúpané drevo.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, ochutené pivá,
vody minerálne a šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov;
džúsy, šťavy ovocné a nápoje z ovocných štiav
nealkoholických (nekvasených), ovocné šťavy,
šumivé ovocné nápoje (nealkoholické), šumivé
nápoje s ovocnou šťavou.
33 - Alkoholické nápoje, víno, liehoviny.
35 - Propagačná činnosť, reklama; organizovanie
komerčných výstav a veľtrhov; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; obchodná administratíva; po-
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radenstvo v riadení podniku, poradenstvo v riadení obchodu a obchodnej činnosti, internetové
obchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach
3, 4, 5, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30,
31, 32 a 33 tohto zoznamu; rozširovanie reklamných a inzertných oznamov a materiálov cez internet.
38 - Tlačové agentúry, elektronická pošta, poskytovanie uvedených služieb cez internet.
41 - Organizovanie, usporadúvanie kultúrnych,
zábavných, spoločenských, športových, výchovných a vzdelávacích akcií vrátane organizovania
vzdelávania vo forme kurzov, školení, prednášok, konferencií, sympózií; organizovanie rekreácie a zábavy; zabezpečovanie vstupeniek k uvedeným akciám; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
43 - Reštaurácie (jedálne), ubytovacie služby, organizovanie ubytovania; hotelové služby, penzióny, reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, prevádzka
cukrární, bufety, jedálne, samoobslužné reštaurácie, hromadné stravovanie, rýchle občerstvenie,
kiosky s predajom jedál, prevádzkovanie kempingov; ubytovacie a stravovacie služby poskytované rekreačnými zariadeniami; poskytovanie
občerstvenia, ubytovanie a stravovanie.
(540)

(591) čierna, biela, červená, hrdzavá, béžová
(731) ENAPO OBCHODNÍ a.s., J. Silného 2683, 767 01
Kroměříž, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2179-2013
20.11.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe; informácie, dáta,
databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny; časopisy; periodiká; knihy; tlačoviny; papiernický tovar a písacie potreby; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; papierové divadelné dekorácie; papierové propagačné
materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; obálky;
obaly (papiernický tovar); peračníky; puzdrá na
perá; štítky (papierové nálepky); 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 (papiernický to-
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var); otvárače na listy; papierové obrúsky; puzdrá
na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky; papierové utierky; etikety
s výnimkou textilných; lepiace štítky.
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 uvedených služieb v triede 35;
komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu umelcov (konkurzy) účinkujúcich 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
uvedených služieb v triede 38.
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, športových,
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; služby klubov zdravia; výchovnozábavné 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
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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;
online poskytovanie elektronických publikácií;
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;
služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné
služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy 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; organizovanie lotérií
a stávkových hier; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a interaktívnych počítačových služieb.

40 - Spracovanie a úprava materiálov a výrobkov
z piesku, kovu, hliny, keramiky, skla, dreva, textilu, porcelánu.
(540)

(591) hnedá, biela
(731) Húšek Jozef, SEKULSKÁ KERAMIKA, Sekule 321, 908 80 Sekule, SK;
(740) Gráčik Pavol, JUDr., Nitra, SK;

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

(540)

(591) biela, tyrkysová, odtiene modrej, čierna
(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)

2194-2013
25.11.2013
1, 2, 14, 21, 40
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty;
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov;
prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické
látky na konzervovanie potravín; triesloviny; priemyselné lepidlá a kontaktné lepidlá (spojivá).
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.
14 - Drahé kovy, ich zliatiny; šperky, drahokamy;
hodinárske výrobky a chronometre.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce, okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; oceľová vlna
a drôtenky; surové sklo alebo sklo ako polotovar,
okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla,
porcelánu a keramiky.

2196-2013
25.11.2013
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a predmety z papiera, kartónu a lepenky uvedené v triede 16; tlačené periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; žreby;
tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie
(tlačoviny); pohľadnice.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie
a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier
o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej
lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie
žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových
súťaží.

(540)

(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr., Ing., Bratislava, SK;

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

2212-2013
26.11.2013
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).

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
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 používateľského 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 - Skladovanie elektronicky uložených dokumentov; 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 online (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); servis počítačových programov; štúdie technických
projektov, projektová činnosť; inžinierska činnosť;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(webových) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií
počítačových programov.
(540)

(591) zelená, sivá, biela
(731) X-NET spol. s r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

133

2225-2013
27.11.2013
9, 28, 41
9 - Kompaktné disky; optické kompaktné disky;
magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; pásky na zvukové nahrávanie; videokazety;
videopásky; disky na zvukové nahrávky; zvukové nahrávky (nosiče); pásky so zvukovými nahrávkami.
28 - Bábiky; bábky; hračky; hry; divadelné masky;
karnevalové masky; medvedíky (hračky); ozdoby
alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch;
plyšové hračky; puzzle; spoločenské hry; stavebnice; stavebné kocky (hračky); šaty pre bábiky.
41 - Cirkusy; divadelné predstavenia; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); produkcia filmov s výnimkou reklamných; hudobná
tvorba; vydávanie kníh; organizovanie módnych
prehliadok na zábavné účely; služby nahrávacích
štúdií; nahrávanie videopások; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; písanie textov (okrem reklamných); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); výroba divadelných alebo iných predstavení; tvorba videofilmov; nahrávanie na videopásky; rezervácia vstupeniek na zábavné predstavenia; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava.

(540)

(591) červená, žltá, oranžová, ružová, fialová, modrá,
biela
(731) JELEN DRUMS, s.r.o., Kozmonautov 13, 900 21
Svätý Jur, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2241-2013
28.11.2013
29, 30, 31
29 - Zemiakové vločky; zemiakové lupienky; spracované mandle; nízkotučné zemiakové lupienky;
lúpané slnečnicové semená; lúpané semená; krokety; spracované; extrudované kukuričné výrobky; extrudované chuťovky obsahujúce kukuricu;
extrudované zemiakové výrobky.
30 - Kukuričné vločky; kukuričné pukance; pukance; lupienky; vločky (obilninové); pražená
kukurica; mletá kukurica; krekery (slané pečivo);
extrudované a granulované výrobky z kukurice
a obilnín; chuťovky na báze ryže; chuťovky na
báze cereálií; chrumky; slané pečivo; extrudované pečivo; granulované pečivo.
31 - Zrno (semená); sezam; semená rastlín; rastlinné semená; mandle (ovocie); lieskové oriešky;
čerstvé arašidy.
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(540)

(591) bledomodrá, červená, biela
(731) MIVA, spol. s r.o., Kmeťkova 9, 949 01 Nitra, SK;
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA s.r.o., Trnava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2254-2013
4.12.2013
16, 35, 36, 38
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 patriace do
triedy 16; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení patriace do triedy 16.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
obchodnej činnosti a podnikania; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske a ekonomické predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;
predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; 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; televízna reklama; reklamná
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; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu; online inzercia; sprostredkovanie obchodu s tovarom; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; spravovanie hotelov;

komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; nábor zamestnancov; analýzy nákupných, veľkoobchodných
cien; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; oceňovanie obchodných podnikov; spracovanie textov; účtovníctvo, vedenie účtovných
kníh; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch; posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce; revízia účtov.
36 - Finančné služby poskytované samostatným
finančným agentom v oblasti poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov s cieľom ich
použiť na podnikanie (finančné služby); služby
na využívanie dôchodkových fondov; dôchodkové fondy; vydávanie kreditných kariet; služby týkajúce sa úverových kariet; organizovanie dobročinných zbierok; kapitálové investície; garancie, záruky; klíring (zúčtovávanie vzájomných
pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); úschovné služby, úschova v bezpečnostných
schránkach; pôžičky (financovanie); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti);
správcovstvo; služby v oblasti finančníctva; finančné riadenie; záručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičiek; burzové maklérstvo; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné
služby v oblasti financií; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; finančné informácie; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na
burze; príjem vkladov od spoločnosti; poskytovanie úverov; investovanie do cenných papierov;
finančný lízing; obchodovanie na vlastný účet
alebo na účet klienta s devízovými hodnotami
v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcii (options) včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné maklérstvo; portfólio manažment; operačný lízing; zmenárenská činnosť; faktoring
a forfajting; sprostredkovanie nákupu a predaja
nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť v oblasti financií, bankovníctva, poisťovníctva, daňové odhady, oceňovanie a odhady nehnuteľností,
správa nehnuteľností, poistenie proti nehodám,
finančné oceňovanie, daňové oceňovanie a odhady, platenie na splátky, informácie o poistení, poistky (uzatváranie), poistno-technické služby, poradenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička,
financovanie pôžičiek, prenájom bytov, prenájom
kancelárskych priestorov, realitné kancelárie, finančné riadenie, sporiteľne, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie nehnuteľností, sprostredkovanie záruk, služby týkajúce sa úverových
kariet, úverové ústavy, úverové karty, vyberanie
nájomného, sponzoring, finančný lízing zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické,
faxové a telefaxové služby; služby zberu a prenosu správ; rádiové pagingové služby a služby
elektronickej pošty; prenos a príjem údajov a informácií; služby doručovania elektronických správ;
online informačné služby súvisiace s telekomunikáciami; služby výmeny údajov; prenos údajov
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telekomunikáciami; služby satelitnej komunikácie; spravodajstvo alebo prenos rádiových a televíznych programov; služby videotextu, teletextu
a prehliadania údajov; služby videospráv; služby
videotelefónu; poskytovanie informácií v oblasti
telekomunikácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie užívateľského prístupu na internet; poskytovanie telekomunikačného spojenia
na internet a databázy; poskytovanie priestoru na
diskusiu na internete; poskytovanie prístupu na
webové stránky s digitálnou hudbou na internete;
poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky
na internete; šírenie digitálnej hudby telekomunikáciami (telekomunikačné služby); služby telekomunikačného prístupu; prenos správ a obrazov
výpočtovej techniky; komunikácia cez počítač;
služby spravodajskej agentúry; prenos správ a informácií o súčasnom dianí; prenájom telekomunikačných zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov spojených s poskytovaním služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; poradenské, informačné a konzultačné služby súvisiace so službami uvedenými v triede 38 tohto
zoznamu.

(540) Chalúpky u babky
(731) Belko František, Ing., Okružná 94/8, 034 01 Liptovská Štiavnica, SK;
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540)

(591) oranžová, modrá, sivá
(731) UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18,
811 03 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2312-2013
9.12.2013
41, 42, 43
41 - Poskytovanie vybavenia na rekreáciu a oddych; služby táborov na oddych a rekreáciu; poskytovanie športových a oddychových služieb;
služby na oddych a rekreáciu; poskytovanie klubových priestorov na oddych a zábavu; poskytovanie priestorov na oddych a voľný čas; služby
na oddych a voľný čas starších; informácie o možnostiach rekreácie a oddychu; služby na oddych
a voľný čas; poskytovanie zariadení na oddych
a rekreáciu; poskytovanie aktivít v oblasti oddychu a rekreácie.
42 - Architektúra (architektonické služby).
43 - Penzióny; rezervácie penziónov; hotely, ubytovne a penzióny, dovolenkové a turistické ubytovanie; dočasné ubytovanie; dovolenkové ubytovanie; prechodné ubytovanie; pohostinské služby (ubytovanie); služby hotelového ubytovania;
služby dovolenkového ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; rezervačné služby pre ubytovanie; rezervačné služby pre hotelové ubytovanie; služby agentúr zabezpečujúcich ubytovanie
(timeshare); služby v oblasti rezervovania izieb
(ubytovanie); poskytovanie priestorov a zariadení
na bývanie s asistenciou (dočasné ubytovanie);
reštaurácie; grily (reštaurácie); reštaurácie s rýchlym občerstvením; reštaurácie s možnosťou odnesenia si jedla.
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2341-2013
11.12.2013
16, 18
16 - Albumy; bloky (papiernický tovar); brožúry;
prevádzkové denníky; prevádzkové denníky s doskami z PU; prevádzkové denníky s doskami
z PVC; prevádzkové denníky s doskami z kože
alebo imitácie kože; denníky (plánovače); prevádzkové denníky s magnetickým zapínaním;
dosky na dokumenty (šanóny, zakladače); dosky
(písacie) s klipom (na pridržovanie papiera); dosky (papiernický tovar); diáre; diáre s doskami
s PU; diáre s doskami z PVC; diáre s doskami
z kože alebo imitácie kože; diáre (plánovače);
formuláre; knihy k nalepovaniu výstrižkov (albumy); manažérske spisové dosky; manažérske spisové dosky z PU; manažérske spisové dosky
z PVC; manažérske spisové dosky z kože alebo
imitácie kože; obaly na spisy; stolové organizéry
s doskami z PU, stolové organizéry s doskami
z PVC; stolové organizéry s koženými doskami
alebo imitáciou kože; zakladače (kancelárske potreby); zakladače (spisové obaly); poznámkové
bloky s doskami z PU; poznámkové bloky s doskami z PVC; poznámkové bloky s doskami z kože; plánovače (tlačené materiály); plánovače (tlačené materiály) s doskami z PU; plánovače (tlačené materiály) s doskami z PVC; plánovače
(tlačené materiály) s doskami z kože alebo imitácie kože; školské potreby; tlačivá; tlačoviny; zošity; zoznamy (registre); zápisníky (notesy); zápisníky (notesy) s doskami z PU; zápisníky (notesy) s doskami z PVC; zápisníky (notesy) s koženými doskami alebo imitáciou kože.
18 - Aktovky (diplomatky); aktovky pre manažérov (kožené alebo imitácie kože); obaly na partitúry (tašky a dosky); ploché obaly na dokumenty
(aktovky).

(540) CIEĽOVNÍK
(731) Jan Robeš - ARECO, U Krbu 17, 100 00 Praha, CZ;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

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

2422-2013
20.12.2013
9, 16, 25, 28, 32, 35, 41
9 - Elektronické pamäťové médiá všetkých druhov; nosiče údajov magnetické; nosiče údajov
optické; audiovizuálne záznamy (nahraté nosiče
informácií – film, hudba, divadlo a muzikály);
počítačové hry (softvér); zariadenia na spracovanie údajov; počítače; prístroje telekomunikačnej
techniky; počítačový softvér; informačné systémy; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; audiovizuálne prijímače.
16 - Výrobky z papiera, papiernický tovar; tlačoviny; reklamné tlačoviny; knihy; časopisy, periodiká; noviny; letáky; brožúry; fotografie (tlačo-
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viny); vstupenky; diáre; kalendáre; nákupné karty okrem hracích; obaly (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie;
reklamné suveníry (kancelárske potreby, papiernický tovar); písacie potreby; kancelárske a učebné pomôcky patriace do tejto triedy (aj na reklamné účely).
25 - Odevy; oblečenie; obuv; pokrývky hlavy;
odevné doplnky; odevné doplnky a obuv na reklamné účely.
28 - Hračky a hry patriace do tejto triedy; reklamné hračky a hry; športové potreby patriace do tejto triedy.
32 - Nealkoholické nápoje patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná, marketingová a inzertná činnosť;
podnikateľský prieskum; maloobchodné, veľkoobchodné služby a predaj prostredníctvom internetu nahratými audiovizuálnymi záznamami, výrobkami z papiera, tlačovinami, odevmi, obuvou,
hrami a hračkami, elektronickými hrami, športovými potrebami, audiovizuálnou a telekomunikačnou technikou; organizovanie a usporadovanie reklamných a predajných akcií; obchodný
manažment; poradenstvo v obchodnej činnosti;
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; obchodné sprostredkovanie a pomoc pri riadení obchodnej činnosti; automatizované spracovanie údajov; administratívne činnosti; kopírovanie alebo rozmnožovanie
dokumentov; obchodné sprostredkovanie umeleckých služieb.
41 - Umelecké a divadelné predstavenia; muzikály – divadelné predstavenia so spevmi a tancami;
divadelné a muzikálové produkcie; spev a tanec;
umelecká produkcia; audiovizuálne produkcie;
filmové a hudobné produkcie; služby umelcov –
hercov, spevákov, hudobníkov, tanečníkov, artistov, kúzelníkov, maliarov a fotografov; nahrávacie štúdio; skladanie hudby a textov; fotografovanie; cirkusové vystúpenia; rezervácie a predaj
vstupeniek na umelecké predstavenia; zábavné
činnosti; spoločenské a kultúrne aktivity, vzdelávacie služby; služby telovýchovnej a športovej
činnosti; vydávanie kníh; on-line poskytovanie
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); činnosti umeleckej agentúry patriace do
tejto triedy; služby umeleckých, kultúrnych a spoločenských zariadení; prenájom umeleckých, kultúrnych a spoločenských zariadení (zariadenia);
požičiavanie audiovizuálnych záznamov (filmy,
hudba, divadlo a muzikály); poskytovanie informácií o možnostiach v oblasti umenia, muzikálov,
divadla, spevu, tanca, zábavy, kultúry a vzdelávania.

(540) Broučci The Browczechs
(731) Vondráčková - Sorrosová Hana, PhDr., Dvouletky 2898/501, 100 00 Praha - Strašnice, CZ; Hádl
Vítězslav, Na Vyhlídce 322, 281 63 Vyžlovka, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

2455-2013
23.12.2013
1, 11, 19, 35, 36, 37
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty;

pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov;
prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické
látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre priemysel.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; realitné služby.
37 - Stavebníctvo; opravy sanitárnych zariadení;
inštalačné služby pre sanitárne zariadenia.
(540)

(591) biela, zelená, modrá, čierna
(731) W.A.W. spol. s r.o., Mlynské luhy 17, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Paulíková Marianna, Mgr. Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2474-2013
30.12.2013
9, 35, 41, 42
9 - Elektrické káble; koaxiálne káble; káble z optických vlákien.
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva, systematizácia oznámení a záznamov, kompilácia matematických a štatistických údajov.
41 - Výchova a vzdelávanie; organizovanie seminárov a školení; kultúrna a zábavná činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby v oblasti
elektrotechniky; posudky a odborné vyjadrenia
v oblasti elektrotechniky.

(540) AVK
(731) Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky, Židovská 1143/31,
586 01 Jihlava, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

2481-2013
30.12.2013
9, 35, 38, 41, 45
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; diapozitívy; kompaktné disky; magnetické disky; optické disky;
optické kompaktné disky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); optické
nosiče údajov; pásky na zvukové nahrávanie;
magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záz-
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namov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, softvér a počítačové hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); pružné disky; videokazety; videopásky;
disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových
nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami.
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení;
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, ako aj v počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; organizovanie reklamných
hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; sprostredkovanie obchodu s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov,
s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom,
s počítačovými hrami; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Poskytovanie telekomunikačnej služby audiotex; telefaxové služby; prenájom telekomunikačných prístrojov; telefónne služby; telekomunikačné služby prenosu krátkych textových správ
(SMS); vysielanie v elektronických médiách (TV,
rozhlas, internet); satelitné vysielanie; televízne
a rozhlasové vysielanie všetkých druhov programov; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej
siete, mobilných telefónov; poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na
telenákupy; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom
komunikačných sietí vrátane internetu; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v tejto triede; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos signálu pomocou satelitu; prenos zvukových a obrazových informácií
elektronickými médiami; spravodajské agentúry;
vysielanie káblovej televízie.
41 - Výroba hudobných programov; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; výroba rozhlasových a televíznych programov; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; organizovanie živých
vystúpení; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; organizovanie lotérií a stávkových hier; zábava, pobavenie.
45 - Zostavovanie horoskopov; poradenstvo v oblasti numerológie; poradenstvo z oblasti ezoteriky; predpovede z oblasti ezoteriky.
(540) Vanessa
(731) Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2482-2013
31.12.2013
16, 41, 43, 44
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo pre do-
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mácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce;
písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová
a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
44 - Lekárenské služby; zverolekárske služby;
starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.
(540) Váš domov mimo domova
(731) HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5231-2013
5.4.2013
6, 19, 20, 24, 35, 37, 42
6 - Cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere,
najmä medzisklené, exteriérové, vertikálne žalúzie, rolety, kovové rolovacie žalúzie; kovové žalúzie; kovové rolety; kovové markízy; kovové
strešné krytiny; kovové striešky; kovové okná;
kovové okenice; kovové okenné rámy; kovové
dvere; kovové brány; garážové brány; kovové
ploty; hliníkové brány; hliníkové ploty; hliníkové
plotové profily; kovové pánty a závesy; kovania;
stavebné kovania; kovania na okná, dvere a nábytok; stavebný materiál z valcovaného a liateho
kovu; kovové rúry; kovový spojovací materiál;
parapetné dosky z kovových materiálov; drobný
železiarsky tovar; kovové rozperné kolíky; háčiky (železiarsky tovar); kovové podpery a konzoly
pre stavebníctvo; kovové závesy a siete proti
hmyzu; kovové ploty; kovové brány a bránky.
19 - Cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere, najmä medzisklené, exteriérové, vertikálne
žalúzie, rolety, rolovacie žalúzie nekovové; žalúzie s výnimkou kovových; vonkajšie rolety a žalúzie – všetko z plastov, dreva a iných nekovových materiálov; vonkajšie plastové rolety; debnenie s výnimkou kovového; dosky − stavebné
drevo, latky, drevené dyhy; drevené a plastové
obloženie; opracované drevo; opracované drevo
– stolárske; strešné krokvy; lišty s výnimkou kovových; mriežky s výnimkou kovových; palisády
s výnimkou kovových; podlahové dosky; schodiská s výnimkou kovových; schodnice ako časti
schodísk s výnimkou kovových; drevotrieskové
dosky; hranoly (tesárstvo); nekovový stavebný
materiál; prírodný a umelý kameň; inzertné stĺpy
s výnimkou kovových; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; nekovové reklamné panely s výnimkou svetelných; plastové okná; plastové dvere; drevené okná; drevené dvere; okná s rámami
z plastových hmôt; dvere s výnimkou kovových;
dverové prahy s výnimkou kovových; dverové
rámy s výnimkou kovových; okenice s výnimkou
kovových; okenné rámy s výnimkou kovových;
okná s výnimkou kovových; rámové konštrukcie
s výnimkou kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; výplne dverí s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; plastové
garážové brány; nekovové schodišťové zábradlia;
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nekovové závesy a siete proti hmyzu; ploty s výnimkou kovových; brány a bránky s výnimkou
kovových.
20 - Interiérové žalúzie a rolety lamelové; drobný
nekovový materiál na okná a dvere; dverové obloženie s výnimkou kovového; kladky z plastických hmôt pre rolety; koľajnice na záclony; interiérové žalúzie; kovanie na okná a dvere s výnimkou kovového; závory s výnimkou kovových; interiérové plastové rolety.
24 - Textilné rolety; nekovové ochranné mriežky
proti hmyzu.
35 - Maloobchodné služby v oblasti žalúzií, tienidiel, plastových a drevených okien a dverí;
veľkoobchodné služby v oblasti žalúzií, tienidiel,
plastových a drevených okien; reklamná činnosť;
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
obchodná administratíva; kancelárske práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; nábor zamestnancov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie
údajov do počítačovej databázy; vypracovanie obchodnej ponuky; hospodárske alebo ekonomické
predpovede; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; spracovanie textov;
vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vylepovanie
plagátov; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien; automatizované spracovanie dát v administratíve; obchodná barterová činnosť; komerčné informačné kancelárie; marketing; marketingové štúdie; obchodné administratívne služby;
obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný
manažment a podnikové poradenstvo; podpora
predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; spracovanie textov; sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom a vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni; sprostredkovanie obchodu s tovarom; účtovníctvo;
uverejňovanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v tejto triede; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 a 42.
37 - Montáž, inštalácia a opravy žalúzií, okien,
dverí a iných stavebných prvkov; údržba nábytku; reštaurovanie nábytku; vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych
stavieb; vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb; prípravné

a pomocné stavebné práce; montáž, kladenie,
servis, sanácie a opravy podláh a parkiet; izolovanie stavieb; realizácia fasád so zateplením a bez
zateplenia; zasklievanie balkónov a lodžií; maľovanie a natieranie; lepenie fólií; murovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; čistenie exteriérov a interiérov; prenájom čistiacich strojov; inštalácia
a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení;
informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti;
izolovanie stavieb; čalúnenie; čalúnnické práce;
čalúnnické opravy; stavebné informácie; montáž
kuchynských zariadení; montáž nábytku a zariadení; montáž a opravy vzduchotechnických zariadení; montáž a opravy vykurovacích zariadení;
dozor nad stavbami; demolácia budov; tapetovanie; utesňovanie stavieb a budov.
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa žalúzií, kovových, plastových a drevených
okien, plotov, brán, bránok a dverí, stavebných
prác a zatepľovania budov; výskum a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby; navrhovanie pre
tretie osoby; priemyselný dizajn; prieskumy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; dizajn nábytku a bytového zariadenia; vypracovanie stavebných výkresov; technický prieskum; výzdoba
interiérov; architektonické poradenstvo.
(540)

(591) modrá, čierna
(731) VENYS, s.r.o., Farského 14, 851 05 Bratislava, SK;
(740) BRANDMARKS, s. r. o., Pezinok, SK;

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

5602-2013
12.11.2013
5, 29, 30
5 - Farmaceutické a parafarmaceutické výrobky;
vitamíny; minerálne výživové doplnky; prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; diétne a nutričné prípravky na lekárske použitie; liečivá; sirupy na farmaceutické použitie; výťažky
z liečivých bylín; kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných
výťažkov na lekárske použitie; potravinové doplnky s obsahom vitamínov, minerálov alebo stopových prvkov; vitamínové prípravky; multivitamínové prípravky; multiminerálové výživové doplnky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; cukrovinky na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické použitie; tabletky na farmaceutické použitie; tobolky na farmaceutické
použitie; liekové kapsuly; žuvačky na lekárske
použitie; diétne látky upravené na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske použitie; diétne
nápoje na lekárske použitie; diétne potraviny na
lekárske použitie; výživové doplnky na lekárske
použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; bielkovinové potraviny na lekárske použitie; balzamy na lekárske použitie; krémy na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; tuky na lekárske použitie; náplasti; soli na lekárske použitie; tinktúry na lekárske
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použitie; bylinné výťažky na lekárske použitie;
bylinné sirupy na farmaceutické použitie; vitamínové a minerálne výživové doplnky vo forme
koncentrátov; proteínové výživové doplnky vo
forme koncentrátov; droždie na farmaceutické
použitie; potravinové doplnky s liečebnými účinkami; potravinové doplnky obsahujúce látky živočíšneho pôvodu (nie na lekárske použitie); potravinové doplnky obsahujúce látky rastlinného
pôvodu (nie na lekárske použitie); potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; výživové doplnky.
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; jedlé oleje
a tuky.
30 - Cukrovinky; žuvačky; bonbóny; zmrzliny;
pekárske výrobky; cukrárske výrobky; kakao;
káva; čaj; čokoláda; čokoládové, čajové, kakaové
a kávové nápoje; potraviny zo spracovaných obilnín; cestoviny; müsli; med; propolis na ľudskú
spotrebu.
(540) Proenzi Prubeven
(731) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,
CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5603-2013
12.11.2013
5, 29, 30
5 - Farmaceutické a parafarmaceutické výrobky;
vitamíny; minerálne výživové doplnky; prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; diétne a nutričné prípravky na lekárske použitie; liečivá; sirupy na farmaceutické použitie; výťažky
z liečivých bylín; kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných
výťažkov na lekárske použitie; potravinové doplnky s obsahom vitamínov, minerálov alebo stopových prvkov; vitamínové prípravky; multivitamínové prípravky; multiminerálové výživové
doplnky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; cukrovinky na lekárske použitie;
pastilky na farmaceutické použitie; tabletky na
farmaceutické použitie; tobolky na farmaceutické
použitie; liekové kapsuly; žuvačky na lekárske
použitie; diétne látky upravené na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske použitie; diétne
nápoje na lekárske použitie; diétne potraviny na
lekárske použitie; výživové doplnky na lekárske
použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; bielkovinové potraviny na lekárske použitie; balzamy na lekárske použitie; krémy na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; oleje na
lekárske použitie; tuky na lekárske použitie; náplasti; soli na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; bylinné výťažky na lekárske použitie; bylinné sirupy na farmaceutické použitie;
vitamínové a minerálne výživové doplnky vo
forme koncentrátov; proteínové výživové doplnky vo forme koncentrátov; droždie na farmaceu-

139

tické použitie; potravinové doplnky s liečebnými
účinkami; potravinové doplnky obsahujúce látky
živočíšneho pôvodu (nie na lekárske použitie);
potravinové doplnky obsahujúce látky rastlinného pôvodu (nie na lekárske použitie); potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; výživové doplnky.
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; jedlé oleje
a tuky.
30 - Cukrovinky; žuvačky; bonbóny; zmrzliny;
pekárske výrobky; cukrárske výrobky; kakao;
káva; čaj; čokoláda; čokoládové, čajové, kakaové
a kávové nápoje; potraviny zo spracovaných
obilnín; cestoviny; müsli; med; propolis na ľudskú spotrebu.
(540) Prubeven
(731) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,
CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5673-2013
16.12.2013
18, 25, 35
18 - Koža, imitácia kože; koža zvierat; kožušiny;
kufre a cestovné tašky; kufríky; tašky; kabelky;
náprsné tašky; peňaženky; puzdrá na kľúče; batohy; kožené vrecká a tašky na balenie; dáždniky
a slnečníky; vychádzkové palice; biče, postroje
a sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná
administratíva; kancelárske práce; maloobchodné
služby poskytované tiež aj prostredníctvom internetových stránok a telešopingu týkajúce sa
odevov, obuvi, prikrývok hlavy, bieliacich prípravkou a iných substancií na pranie, čistiacich, leštiacich, odmasťovacích a brúsiacich prípravkov,
mydiel, parfumov, éterických olejov, kozmetických prípravkov, vlasových vôd, prípravkov na
čistenie zubov, slnečných okuliarov, drahých kovov a ich zliatin a výrobkov z drahých kovov
alebo nimi potiahnutých, šperkov, drahých kameňov, hodinárskych a chronometrických výrobkov,
kože a imitácie kože a výrobkov z týchto materiálov, kože zvierat, kožušín, kufrov a cestovných
tašiek, kufríkov, tašiek, kabeliek, náprsných tašiek, peňaženiek, puzdier na kľúče, batohov, vreciek, dáždnikov, slnečníkov a vychádzkových palíc; bičov, postrojov a sedlárskych výrobkov; organizácia a realizácia propagačných akcií na propagačné účely a vernostných zákazníckych programov na propagačné účely.

(540) P&C
(731) Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212
Düsseldorf, DE;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;
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(220)
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1-2014
3.1.2014
28
28 - Umelé rybárske nástrahy; háčiky na umelé
rybárske nástrahy.

(540)

(540)
(591) zelená, sivá
(731) ARCHIMA, s.r.o., Štefánikova 3884/24, 080 01
Prešov, SK;
(740) Juhás Michal, JUDr., Ing., Košice, SK;

(591) červená, modrá, žltá
(731) VAGASKY LURES spol. s r.o., Jasovská 60B,
040 11 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

6-2014
7.1.2014
31, 32, 33
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke
a lesné produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá;
slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).

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

35-2014
13.1.2014
36
36 - Bankovníctvo; vydávanie cenných papierov;
služby dôchodkových fondov; faktoring; finančné poradenstvo; kapitálové investície (do budov,
pozemkov, umeleckých diel, cenných papierov,
obchodných spoločností); správa finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb; poradenstvo (poskytovanie poradenských, konzultačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti
bankovníctva, finančníctva a poisťovníctva); obchodovanie na burze s cennými papiermi; faktoring a forfajting; vykonávanie faktoringových
a forfajtingových obchodov; poskytovanie poradenských a sprostredkovateľských služieb v oblasti faktoringových a forfajtingových obchodov.

(540)

(540) SLNEČNÝ KRÁĽ
(731) Čizmadia Erik, Agátová 17, 076 31 Streda nad
Bodrogom, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

17-2014
9.1.2014
16, 35, 38, 42
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo
pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske
štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem
nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem
prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky; architektonické modely; architektonické makety.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; reklama; reklamné agentúry; prenájom reklamných
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
38 - Telekomunikačné služby; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; architektúra
(architektonické služby); architektonické poradenstvo.

(731) Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 67 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

36-2014
13.1.2014
36
36 - Bankovníctvo; vydávanie cenných papierov;
služby dôchodkových fondov; faktoring; finančné poradenstvo; kapitálové investície (do budov,
pozemkov, umeleckých diel, cenných papierov,
obchodných spoločností); správa finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb; poradenstvo (poskytovanie poradenských, konzultačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti
bankovníctva, finančníctva a poisťovníctva); obchodovanie na burze s cennými papiermi; faktoring a forfajting; vykonávanie faktoringových
a forfajtingových obchodov; poskytovanie poradenských a sprostredkovateľských služieb v oblasti faktoringových a forfajtingových obchodov.

(540)

(591) tmavomodrá, CMYK 100/45/0/45
(731) Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 67 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

89-2014
24.10.2003
9
9 - Počítače.

(646) 012177762, 24.10.2003
(731) International Business Machines Corporation, New
Orchard Road, Armonk, New York 10504, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

93-2014
21.1.2014
35, 36, 41, 45
35 - Obchodný manažment; obchodná správa;
obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne riadenie obchodného podniku; analýzy nákladov; fakturačné služby; hospodárske
alebo ekonomické predpovede; obchodné alebo
podnikateľské informácie; inzertné služby; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné
alebo podnikové audity (revízia účtov); konzultačné služby týkajúce sa podnikania (obchodné
poradenstvo); obchodný manažment týkajúci sa
podnikania; revízia účtov v podnikaní; poradenstvo týkajúce sa prípravy a vyhotovenia daňových priznaní; konzultačné a poradenské služby
týkajúce sa fúzií, akvizícií a zbavovania sa spoločností (obchodné poradenstvo); príprava a vyhotovenie daňových priznaní; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa riadenia podnikov;
prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); príprava inzertných stĺpcov; príprava miezd a výplatných listín; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie
informácií v oblasti obchodného alebo podnikateľského prieskumu; konzultačné a poradenské
služby týkajúce sa personálneho riadenia; personálne riadenie pre tretie osoby; poskytovanie
konzultačných a poradenských služieb a poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v oblasti účtovných služieb; služby outsourcingu; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; informácie, poradenstvo a konzultácie
v oblasti všetkých uvedených služieb.
36 - Finančné služby; peňažné služby; finančný
manažment; finančné sponzorstvo; financovanie
(služby); finančný výskum; finančné konzultačné
služby týkajúce sa daní a ciel; finančné služby
týkajúce sa platobnej neschopnosti; investičné
služby; finančné oceňovanie; konzultačné a poradenské služby v oblasti investičného bankovníctva; finančné poradenstvo; poistno-matematické služby; finančné konzultačné služby týkajúce sa zamestnaneckých výhod; finančné oceňovacie služby v oblasti podnikov, inventárov, aktív, majetku, vybavenia, licencovania, nehnuteľností a duševného vlastníctva; odhady nehnuteľností; riadenie finančného rizika; finančné konzultačné služby týkajúce sa programov zamestnaneckých výhod; služby realitných agentúr
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a správy nehnuteľností; nehnuteľnosti (služby);
finančné informácie; finančné audity; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa finančných
auditov; konzultačné a poradenské služby v poisťovníctve; finančný lízing; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; peňažné transakcie; poskytovanie pôžičiek; poskytovanie informácií v oblasti poisťovníctva a finančníctva; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností;
sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie
nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie investovania majetku do fondov;
sprostredkovanie poskytovania úverov; životné
poistenie; poskytovanie informácií v online, tlačovej a elektronickej podobe v oblasti všetkých
uvedených služieb; poradenské a konzultačné
služby patriace do tejto triedy.
41 - Organizovanie a usporiadanie školení, seminárov, sympózií a konferencií; vzdelávacie služby, najmä organizovanie živých a online kurzov,
seminárov a konferencií v oblasti účtovníctva,
auditov, daní, riadenia, obchodu, informačných
technológií, správy informácií, počítačov, výcviku
v oblasti riadenia, finančného plánovania a investičných stratégií; tvorba online spravodajských
programov v oblasti práva.
45 - Právne služby; analýza údajov a procesov
v oblasti obchodného riadenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv a nariadení súvisiacich s obstarávaním vo verejnom sektore (právny výskum);
poskytovanie poradenstva a pomoci v oblasti obchodného riadenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv a nariadení súvisiacich s obstarávaním
vo verejnom sektore (právne poradenstvo); konzultačné a právne služby v oblasti zákonov, smerníc a právnych požiadaviek v oblasti súkromia
a bezpečnosti; konzultačné služby týkajúce sa registrácie a sledovania domácich a zahraničných
vládnych regulačných požiadaviek na získavanie
povolení a dodržiavanie nariadení a smerníc (právne poradenstvo); poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; služby právnych asistentov;
poskytovanie online interaktívnych databáz s právnymi informáciami (právne poradenstvo); poskytovanie informácií v oblasti práva; poskytovanie
online informácií v oblasti práva; poskytovanie
informácií v oblasti práva duševného a priemyselného vlastníctva; konzultačné služby týkajúce
sa dodržiavania nariadení a zákonov (právne poradenstvo); hodnotenie noriem a postupov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vládnych zákonov
a nariadení (právne služby); súdne a arbitrážne
služby; právne služby v oblasti riešenia sporov;
služby rozhodcovských súdov; alternatívne riešenie sporov; poskytovanie právnej pomoci v súdnych konaniach; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa informačných technológií (právne
poradenstvo); konzultačné a poradenské služby
týkajúce sa zlučovania, spájania, kúpy a rozdeľovania spoločnosti (právne poradenstvo); udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva;
udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); spravovanie autorských práv; poskytovanie informácií v online, tlačovej a elektronickej podobe v oblasti všetkých uvedených služieb; poradenské a konzultačné služby patriace
do tejto triedy.
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) čierna, modrá, zelená, žltá, ružová, fialová
(731) Accounting ATLAS s.r.o., Dunajská 14/7495,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

116-2014
27.1.2014
19, 35, 37
19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné cementové omietky; cement na vymazávanie pecí.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi a službami uvedenými v triedach 19 a 37;
reklama; marketing; riadenie obchodnej činnosti
v stavebníctve; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné alebo podnikateľské informácie.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť; stavebné poradenstvo.

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

99-2014
22.1.2014
25, 28, 41
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; pančuchový
tovar; vrchné a spodné oblečenie a uniformy.
28 - Lopty na hranie; vzpieračské činky; činky;
hry; rukavice na šport; hračky.
41 - Služby osobných trénerov (fitnes cvičenia);
telesné cvičenie; školenia; poskytovanie zariadení na športovanie; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); praktický výcvik (ukážky); kurzy telesného cvičenia.

(540)

(731) Vilčko Marek, Mgr., Ružová 1359/41, 960 01 Zvolen, SK; Bukovec Ondrej, Bc., Ružová 1359/47,
960 01 Zvolen, SK;

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

115-2014
27.1.2014
19, 35, 37
19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné cementové omietky; cement na vymazávanie pecí.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi a službami uvedenými v triedach 19 a 37;
reklama; marketing; riadenie obchodnej činnosti
v stavebníctve; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné alebo podnikateľské informácie.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť; stavebné poradenstvo.

(540)

(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

117-2014
27.1.2014
19, 35, 37
19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné cementové omietky; cement na vymazávanie pecí.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi a službami uvedenými v triedach 19 a 37;
reklama; marketing; riadenie obchodnej činnosti
v stavebníctve; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné alebo podnikateľské informácie.
37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť; stavebné poradenstvo.

(540)

(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

124-2014
27.1.2014
20
20 - Čalúnený nábytok; sedacie súpravy.

(731) GLOBFIN s.r.o., Račianska 90, 831 04 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

141-2014
29.1.2014
36, 41
36 - Finančné analýzy; poistenie proti nehodám;
sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie
poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; služby
financovania; uzatváranie poistiek proti požiaru;
finančný lízing; životné poistenie; finančné poradenstvo; informácie o poistení.
41 - Školenia.

(540)

(591) červená, zelená, čierna, biela
(731) TOKAJ Life s.r.o., M. R. Štefánika 1256/22, 075 01
Trebišov, SK;
(740) German Miroslav, Ing., Trebišov, SK;

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

142-2014
29.1.2014
6, 41, 44
6 - Kovové fixačné klietky pre dobytok; kovové
klietky pre dobytok; kovové klietky pre zvieratá;
kovové klietky pre divé zvieratá.
41 - Vzdelávacie činnosti v oblasti starostlivosti
о dobytok a zvieratá; zabezpečovanie výcviku,
kurzov a školení; vzdelávanie; organizovanie vzdelávacích výstav; odborné preškoľovanie v oblasti
starostlivosti о dobytok a zvieratá; odborne preškoľovanie v oblasti starostlivosti о paznechty
dobytka a kopýt zvierat; organizovanie konferencií a kongresov.
44 - Úprava paznechtov hovädzieho dobytka; úprava kopýt zvierat; ošetrovateľské služby pre zvieratá; starostlivosť о hygienu a krásu zvierat; starostlivosť о čistotu hospodárskych zvierat; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; čistenie a úprava zvierat; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; ničenie škodcov; ničenie buriny.

(540)

(731) VVS SK, s.r.o., Svinná 31, 913 24 Svinná, SK;

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

149-2014
30.1.2014
35, 39, 43
35 - Propagačná činnosť, reklama, sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu.
39 - Služby cestovnej kancelárie zaisťujúce dopravu a organizovanie zájazdov, sprevádzanie turistov (sprievodcovské služby).
43 - Služby cestovnej kancelárie spojené so zaisťovaním ubytovania a stravovania, prenájom prechodného ubytovania, stravovanie.
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(540)

(731) Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Na Strži 65/1702,
140 62 Praha, CZ;

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

172-2014
3.2.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky;
magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy; strihacie zariadenie na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; kinofilmy (exponované); magnetické médiá; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče
údajov; pásky na zvukové nahrávanie; počítačové programy; počítačový softvér (stiahnuté z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje; programy na počítačové hry; počítačové programy
(stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče
zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; fotografie
(tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; obežníky; plagáty; publikácie; grafické reprodukcie; ročenky;
tlačivá.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné
služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačné služby.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne
vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
organizovanie vedomostných a zábavných súťaži; televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrá-
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vanie na videopásky; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom
zvukových nahrávacích zariadení.

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

180-2014
4.2.2014
35, 36, 37
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
prenájom nehnuteľnosti; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovateľská
činnosť s nehnuteľnosťami; oceňovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom bytov; prenájom nehnuteľností
(ubytovanie); vyberanie nájomného; odhadovanie
nákladov na opravu (finančné odhadovanie); organizovanie financovania stavebných projektov.
37 - Stavebníctvo.

(540)

(591) biela, červená, čierna
(731) OXYGEN production, s.r.o., Koválov 119, 906 03
Senica, SK;

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

186-2014
4.2.2014
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; 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 okrem prístrojov a zariadení; 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 (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); 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 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 pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu
predaja; 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, účinkujúcich do zábavných relácií, spevákov, tanečníkov a nových tvárí (modeliek, modelov, hostesiek) (konkurzy); 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, teletextu, 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; spravodajské
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
a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné 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
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a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba
divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovoobrazových 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; 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 (v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií
a stávkových hier; poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených služieb v tejto triede;
všetky uvedené služby poskytované aj prostredníctvom internetu, online a interaktívnymi počítačovými službami.
(540) SRDCU NEROZKÁŽEŠ
(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)

188-2014
5.2.2014
42
42 - Údržba počítačového softvéru; počítačové
programovanie.

(540) Linsoft
(731) Pastorek Martin, ČSA 466, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;

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

201-2014
6.2.2014
3, 4, 6, 16, 21
3 - Aviváže; čistiace prípravky; kozmetické prípravky, kozmetické krémy; kozmetické prípravky na starostlivosť o pokožku; gély na vlasy;
mydlá; šampóny; sprchové gély; vata na kozmetické účely; vatové tyčinky na kozmetické účely.
4 - Sviečky na svietenie vrátane parfumovaných;
sviečky na vianočné stromčeky.
6 - Hliníková fólia na balenie potravín.
16 - Fólie z umelých hmôt na balenie; vrecká ako
obaly (z papiera alebo umelých hmôt); vrecká na
odpadky z papiera alebo umelých hmôt; papierové obrúsky, papierové toaletné obrúsky; toaletný
papier; papierové utierky.
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21 - Metly; zmetáky; metlička a lopatka na omrvinky; kefy; handry na čistenie; vedierka; špongie
na čistenie; umývacie špongie; utierky na upratovanie; nádoby na smeti.
(540)

(591) biela, sivá, tmavomodrá, svetlomodrá
(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)

202-2014
6.2.2014
4, 16, 20, 26
4 - Sviečky z vosku na svietenie vrátane parfumovaných; sviečky z vosku na vianočné stromčeky.
16 - Papierové obrúsky; papierové obrusy; papierové uteráky; papierenské výrobky; papierové
prestieranie; blahoželania; vrecká ako obaly (z papiera alebo umelých hmôt).
20 - Dekoračné predmety (prenosné); dekoračné
kamienky; dekoračný piesok; dekoračné sklenené
okruhliaky.
26 - Stuhy; ozdoby textilných výrobkov (nažehľovacie); umelé kvety; umelé ovocie.

(540)

(591) modrá, červená
(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)
(540)

219-2014
10.2.2014
38
38 - Telekomunikačné služby.

(591) biela, modrá
(731) Prime Interactive s.r.o., Vysoká 26, 811 06 Bratislava, SK;
(740) BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava, SK;
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(220)
10 (511)
(511)
(540)
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39 - Organizovanie rekreačných, poznávacích
a vzdelávacích zájazdov.
41 - Plánovanie rozhlasových programov; 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 s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; 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 rozhlasových
spravodajských relácií; 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.

220-2014
10.2.2014
38
38 - Telekomunikačné služby.

(591) biela, modrá
(731) Prime Interactive s.r.o., Vysoká 26, 811 06 Bratislava, SK;
(740) BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

221-2014
10.2.2014
38
38 - Telekomunikačné služby.

(540)
(591) biela, modrá
(731) Prime Interactive s.r.o., Vysoká 26, 811 06 Bratislava, SK;
(740) BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava, SK;

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

222-2014
10.2.2014
9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 45
9 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče; kopírovateľné elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačných sietí).
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 a koženky.
25 - Oblečenie; obuv a pokrývky hlavy; doplnky
odevov patriace do triedy 25.
28 - Hry; hračky a potreby 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.

(731) Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Chovan Igor, JUDr., Viničné, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

223-2014
10.2.2014
9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 45
9 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče; kopírovateľné elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačných sietí).
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 a koženky.
25 - Oblečenie; obuv a pokrývky hlavy; doplnky
odevov patriace do triedy 25.
28 - Hry; hračky a potreby 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.
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38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské služby;
informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
39 - Organizovanie rekreačných, poznávacích
a vzdelávacích zájazdov.
41 - Plánovanie rozhlasových programov; 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 s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; 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 rozhlasových
spravodajských relácií; 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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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.
39 - Organizovanie rekreačných, poznávacích
a vzdelávacích zájazdov.
41 - Plánovanie rozhlasových programov; 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 s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; 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 rozhlasových
spravodajských relácií; 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.

(540)

(540)
(591) žltá, biela
(731) Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Chovan Igor, JUDr., Viničné, SK;

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

224-2014
10.2.2014
9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 45
9 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče; kopírovateľné elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačných sietí).
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 a koženky.
25 - Oblečenie; obuv a pokrývky hlavy; doplnky
odevov patriace do triedy 25.
28 - Hry; hračky a potreby na hranie patriace do
triedy 28; telocvičné a športové potreby patriace
do triedy 28.

(591) fialová, žltá
(731) Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Chovan Igor, JUDr., Viničné, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

240-2014
12.2.2014
5, 29, 30, 31, 32
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.
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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.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

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

263-2014
17.2.2014
11
11 - Vodovodné batérie pre vane, umývadla a drezy.

(540) NOBLESS EDGE
(731) NOVASERVIS spol. s r.o., Merhautova 208, 613 00
Brno, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

268-2014
17.2.2014
41
41 - Výučba anglického jazyka.

(591) ružová
(731) English Kids Club, n.o., B. Björnsona 332/6, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Námešný Jozef, JUDr., Prievidza, SK;

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

271-2014
14.2.2014
5, 32, 35, 43, 44
5 - Minerálne vody na lekárske použitie; liečivé
nápoje; soli minerálnych vôd; soli na lekárske
použitie; farmaceutické prípravky; oxid horečnatý (magnézia) na farmaceutické použitie; inhalačné prípravky na lekárske použitie; výživové
doplnky; minerálne výživové doplnky; minerálne
diétne doplnky pre ľudí; digestíva na farmaceutické použitie; liečivá na zmiernenie zápchy; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; lekárske prípravky na odtučňovacie kúry; termálne vody; liečivé vlasové vody; soli do minerálnych kúpeľov;
terapeutické prípravky do kúpeľa; morská voda
na kúpele na lekárske účely; liečivé bahno; obklady (teplé zábaly); farmaceutické prípravky
starostlivosti o pokožku; 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.

32 - Minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; vody (nápoje); stolové vody; pramenitá voda; perlivá voda; neperlivá voda; fľašková pitná voda; prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody; nealkoholické nápoje; nealkoholické perlivé nápoje;
ochutené vody; ochutené sýtené nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; limonády; sóda; pivo;
minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; energetické nápoje; citronády; výťažky na výrobu nápojov; ovocné nápoje a ovocné šťavy; koncentrované ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s minerálnymi vodami, liečivými minerálnymi vodami a s ostatnými tovarmi v triede 5 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s tovarmi v triedach 5 a 35 tohto zoznamu prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu,
telešopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; reklama; reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo
náborových materiálov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketing; marketingové štúdie;
organizovanie výstav na reklamné a obchodné
účely; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné odhady; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
kompilácia matematických alebo štatistických
údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
analýzy nákladov; fakturácia; fotokopírovacie
služby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; prenájom predajných automatov; obchodné
služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom; obchodné služby v oblasti
poskytovania sponzorstva televíznym reklamám;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 43 a 44 tohto zoznamu; poskytovanie
rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
43 - Hotelierske služby; rezervácie prechodného
ubytovania; dovolenkové ubytovanie (služby);
rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie
ubytovania v penziónoch; penzióny; hotely (služby); motely (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; reštaurácie
(jedálne); samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby); kaviarne; vinárne; stravovacie služby; závodné jedálne; prenájom prechodného ubytovania; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom zariadení na výdaj
nápojov; prenájom prenosných stavieb; poskytovanie pozemkov pre kempingy; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering);
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požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
44 - Hydroterapeutické služby; zotavovne pre rekonvalescentov; kúpele (služby); lekárske kúpeľné služby; súkromné kliniky alebo sanatóriá;
zotavovne; zdravotné poradenstvo; prevádzkovanie verejných kúpeľov na zdravotnícke účely;
poskytovanie zariadení na vírivé kúpele; termálne kúpele (služby); parné kúpele; masáže; sauna
(služby); terapeutické služby; fyzioterapia; liečba
prírodnými liečivami (zdravotnícke služby); alternatívna medicína; služby chiropraktikov; aromaterapeutické služby; ošetrovateľské služby; dietologické poradenstvo; odborné poradenstvo
v oblasti výživy; farmaceutické poradenstvo; dohľad nad programami zameranými na redukciu
hmotnosti; lekárske služby; ambulantná lekárska
starostlivosť; zdravotné strediská (služby); nemocnice (služby); psychologické služby; salóny
krásy; manikúra; pedikúra; soláriá (služby); starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
verejné kúpele (na hygienické účely); poradenské
služby v oblasti starostlivosti o krásu; prenájom
zdravotníckeho vybavenia; zverolekárske služby;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; poskytovanie rád a informácií o uvedených
službách prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540) Ľubovnianka Magnéziová
(731) LIMO ŠPES, s. r. o., Chmeľnica 90, 064 01
Chmeľnica, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

272-2014
17.2.2014
5, 29, 30
5 - Doplnky stravy a potraviny na lekárske účely;
výživové doplnky na báze vajec, mlieka, proteínov, cukru, obilnín a lepku.
29 - Extrakty z chalúh (na potravinárske použitie).
30 - Glukóza na kulinárske účely; propolis na
ľudskú spotrebu; konzervované záhradné bylinky
(chuťové prísady).

(540)

(591) modrá
(731) Valuch Jan, Holandská 2478, 272 01 Kladno, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

277-2014
18.2.2014
16, 32, 33, 35
16 - Tlačené periodické a neperiodické publikácie; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; plastové bubli-
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nové fólie (na balenie); časopisy; etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia;
grafiky; kalendáre; kartón, lepenky; katalógy; papier na balenie darčekov; knihy; lepenkové alebo
papierové škatule; lepenkové alebo papierové
obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely alebo
pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy;
papiernický tovar; plagáty; predmety z kartónu;
prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie;
papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; nealkoholické aperitívy; príchute na
výrobu nealkoholických nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody ako nápoje;
sóda; minerálne vody; ovocné a zeleninové šťavy
a džúsy; nealkoholické výťažky z ovocia; pivo;
prášky na prípravu šumivých nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholické extrakty; likéry a pálenky; liehoviny;
alkoholické extrakty z čaju a bylín.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov,
domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru; poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie
výkladov; obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; prevádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov;
uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu; marketing; pomoc pri
podnikaní; podnikateľské informácie; reklamná
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; služby riadenia
ľudských zdrojov; zásielkové reklamné služby;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 35.
(540) STEIGER Čierny citrón
(731) Pivovar STEIGER a. s., Pivovar Steiger 24, 966 02
Vyhne, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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286-2014
18.2.2014
41, 42, 43
41 - Poskytovanie vybavenia na rekreáciu a oddych; služby táborov na oddych a rekreáciu; poskytovanie športových a oddychových služieb;
služby na oddych a rekreáciu; poskytovanie klubových priestorov na oddych a zábavu; poskytovanie priestorov na oddych a voľný čas; služby
na oddych a voľný čas starších; informácie o možnostiach rekreácie a oddychu; služby na oddych
a voľný čas; poskytovanie zariadení na oddych
a rekreáciu; poskytovanie aktivít v oblasti oddychu a rekreácie.
42 - Architektúra (architektonické služby).
43 - Penzióny; rezervácie penziónov; hotely, ubytovne a penzióny, dovolenkové a turistické ubytovanie; dočasné ubytovanie; dovolenkové ubytovanie; prechodné ubytovanie; pohostinské služby (ubytovanie); služby hotelového ubytovania;
služby dovolenkového ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; rezervačné služby pre ubytovanie; rezervačné služby pre hotelové ubytovanie; služby agentúr zabezpečujúcich ubytovanie
(timeshare); služby v oblasti rezervovania izieb
(ubytovanie); poskytovanie priestorov a zariadení
na bývanie s asistenciou (dočasné ubytovanie);
reštaurácie; grily (reštaurácie); reštaurácie s rýchlym občerstvením; reštaurácie s možnosťou odnesenia si jedla.

(540)

(540)

(731) Paučulová Ľubica, Ing. arch., Vodárenská 8, 969 01
Banská Štiavnica, SK;

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

(540)

(591) modrá, hnedá
(731) P+D, s.r.o., Malé Tatry 12, 034 01 Ružomberok,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) hnedá, oranžová, svetlohnedá, biela
(731) Belko František, Ing., Okružná 94/8, 034 01 Liptovská Štiavnica, SK;
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

296-2014
21.2.2014
43
43 - Rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania.

(540) Sí, Toskánsko!
(731) Slovák Róbert, Šulekova 10, 811 06 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

336-2014
26.2.2014
37, 41, 42
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).
41 - Vzdelávacie služby.
42 - Architektúra (architektonické služby), interiérová výzdoba.

341-2014
26.2.2014
35, 36, 43
35 - Reklamné služby; obchodný manažment a obchodná administratíva.
36 - Realitné služby.
43 - Stravovacie služby a ubytovanie.

342-2014
26.2.2014
6, 9, 14, 21, 26, 35, 41
6 - Darčekové predmety a umelecké diela z obyčajných kovov; kovové skrine; kovové kontajnery; kovové schránky; kovové krúžky; kovové reklamné a informačné tabule.
9 - Hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením
mince; hudobné automaty (uvádzané do činnosti
vhodením mince); mincové mechanizmy; mechanizmy na mincové zariadenia; stroje na rezanie
pamätných mincí uvádzané do chodu vhodením
mince; detektory na zisťovanie falošných mincí;
stroje na počítanie a triedenie peňazí; magnety,
magnety ako dekorácia; magnety ako suveníry.
14 - Mince; peniaze; pamätné mince; mince z drahých kovov; odznaky z drahých kovov; amulety,
prívesky (šperky); prívesky na kľúče; prstene (šperky).
21 - Poháre; poháriky papierové alebo z plastických hmôt, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov; sklené nádoby, hrnčeky, misky; nádoby na pitie; otvárače fliaš; otvárače konzerv;
cukorničky; soľničky; nádoby na cukor; koreničky; varechy na miešanie; obracačky; drvič orechov; hrebene; suveníry patriace do tejto triedy,
miniatúry z dreva a materiálov patriacich do tejto
triedy; suveníry z dreva, plastov a hliny patriace
do tejto triedy; drobné reklamné a darčekové
predmety patriace do tejto triedy.
26 - Odznaky s výnimkou z drahých kovov; odznaky vo forme suvenírov (nie z drahých kovov);
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brošne (doplnky oblečenia); gombíky; ozdobné
brošne; ozdobné spony; ozdoby do vlasov; ozdoby na klobúky; obuv a šaty s výnimkou ozdôb
z drahých kovov.
35 - Prenájom predajných automatov; prenájom
automatov na razenie pamätných mincí; administratívna správa cestovných kancelárií; reklamné
agentúry; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; poradenstvo
v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; prenájom predajných automatov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; sekretárske služby; prenájom reklamných materiálov;
reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); reklamné a propagačné služby na internete.
41 - Činnosť v oblasti zábavy, kultúry, športu a turizmu; informácie o možnostiach rekreácie a zábavy; organizovanie turistických zájazdov; sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy; zábavné parky; živé predstavenia; usporadúvanie divadelných, filmových,
koncertných a iných predstavení na účely kultúrne, zábavné; usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií.

21 - Poháre; poháriky papierové alebo z plastických hmôt, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov; sklené nádoby, hrnčeky, misky; nádoby na pitie; otvárače fliaš; otvárače konzerv;
cukorničky; soľničky; nádoby na cukor; koreničky; varechy na miešanie; obracačky; drvič orechov; hrebene; suveníry patriace do tejto triedy,
miniatúry z dreva a materiálov patriacich do tejto
triedy; suveníry z dreva, plastov a hliny patriace
do tejto triedy; drobné reklamné a darčekové
predmety patriace do tejto triedy.
26 - Odznaky s výnimkou z drahých kovov; odznaky vo forme suvenírov (nie z drahých kovov);
brošne (doplnky oblečenia); gombíky; ozdobné
brošne; ozdobné spony; ozdoby do vlasov; ozdoby na klobúky; obuv a šaty s výnimkou ozdôb
z drahých kovov.
35 - Prenájom predajných automatov; prenájom
automatov na razenie pamätných mincí; administratívna správa cestovných kancelárií; reklamné
agentúry; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; poradenstvo
v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; prenájom predajných automatov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; sekretárske služby; prenájom reklamných materiálov;
reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); reklamné a propagačné služby na internete.
41 - Činnosť v oblasti zábavy, kultúry, športu
a turizmu; informácie o možnostiach rekreácie
a zábavy; organizovanie turistických zájazdov;
sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií
patriacich do tejto triedy; zábavné parky; živé
predstavenia; usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely
kultúrne, zábavné; usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií.

(540)

(731) Vierik Martin, Vyšné Matejkovo 7865, 034 03 Ružomberok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

343-2014
26.2.2014
6, 9, 14, 21, 26, 35, 41
6 - Darčekové predmety a umelecké diela z obyčajných kovov; kovové skrine; kovové kontajnery; kovové schránky; kovové krúžky; kovové reklamné a informačné tabule.
9 - Hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením
mince; hudobné automaty (uvádzané do činnosti
vhodením mince); mincové mechanizmy; mechanizmy na mincové zariadenia; stroje na rezanie
pamätných mincí uvádzané do chodu vhodením
mince; detektory na zisťovanie falošných mincí;
stroje na počítanie a triedenie peňazí; magnety,
magnety ako dekorácia; magnety ako suveníry.
14 - Mince; peniaze; pamätné mince; mince z drahých kovov; odznaky z drahých kovov; amulety,
prívesky (šperky); prívesky na kľúče; prstene (šperky).
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(540) VISIT AND COLLECT
(731) Vierik Martin, Vyšné Matejkovo 7865, 034 03
Ružomberok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

344-2014
26.2.2014
29
29 - Syrové nátierky.
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(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

346-2014
27.2.2014
9, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Monitory (programy); počítače; počítače a ich
časti; nahrané počítačové programy; počítačový
softvér; elektronické platobné systémy; elektronické databázy; programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie; programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie; programové vybavenie umožňujúce obchodný styk prostredníctvom počítačov; systémy
informačných technológií zaradených v tejto triede; systémy komunikačnej a informačnej techniky zaradené v tejto triede; informácie a záznamy
v elektronickej podobe; dáta; databáza; informačné produkty na nosičoch aj v elektronických,
dátových informačných a komunikačných sieťach; zariadenia vytvárajúce a zabezpečujúce
fungovanie elektronických a dátových sietí; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy
v elektronickej podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; propagácia;
marketing; pomoc pri podnikaní; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom
akéhokoľvek média prostredníctvom telefónnej
dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, multimediálnych informácií
reklamného charakteru, inzercie a marketingu;
obchodné služby prostredníctvom internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích službách; inzercia online; reklama
(on-line) na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov); prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest;
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s telekomunikačnou, výpočtovou a informačnou technikou; poskytovanie informácií týkajúcich sa obchodných služieb prostredníctvom internetu; vyhľadávania informácií v počítačových súboroch,
elektronického obchodovania, informačných produktov na nosičoch, v elektronických, dátových
informačných a komunikačných sieťach; poskytovanie informácií týkajúcich sa obchodných služieb prostredníctvom internetu; vyhľadávania informácií v počítačových súboroch, elektronického obchodovania, reklamných informačných produktov na nosičoch, v elektronických, dátových
informačných a komunikačných sieťach; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom
internetu; spracovanie dát a informácií elektronickými a počítačovými prostriedkami; poradenská činnosť v oblasti spracovávania dát; služby
spracovania báz dát; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov;
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
vzťahy s verejnosťou; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9;
obchodné sprostredkovanie tovarov uvedených

v triede 9; obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 35, 38 a 42; obchodná správa
licencií, výrobkov a služieb pre tretie osoby.
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; počítačová komunikácia; posielanie správ;
prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom
zariadení na prenos informácií; prenájom telekomunikačných prístrojov; telekomunikačné služby
v oblasti prenosu dát; komunikácia prostredníctvom telefónu alebo mobilných telefónov, alebo
počítačov a telekomunikačné služby s tým spojené; prenos informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo dátovej siete, alebo
siete výpočtovej, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky, alebo satelitov, alebo
káblov; služby krátkych textových správ; telekomunikačné služby konverzie prenosového protokolu, formátu a kódu; služby sprostredkovania
správ; služby sprostredkovania prístupu k počítačovej sieti; telekomunikačné služby dátovej siete;
služby prístupu a pripojenia k dátovým a informačným sieťam a k internetu; prenájom informačných a komunikačných miest; poskytovanie
prístupu na on-line informačné služby a databázy; prenos, poskytovanie prístupu alebo komunikačné služby prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších elektronických
prostriedkov; poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete, služby
zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí,
poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos správ a obrazových
informácií pomocou počítača; prenos elektronických tlačovín prostredníctvom počítačovej dátovej, elektronickej, telekomunikačnej alebo informačnej siete; elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie
správ; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie
diskusných fór on-line; poskytovanie priestoru na
diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do
databáz; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; komunikácia prostredníctvom optických káblov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom
modemov; prenájom zariadení na prenos informácií.
39 - Uchovanie nosičov dát a informácií uložených elektronickými a počítačovými prostriedkami a prostredníctvom elektronickej pošty.
41 - Vydávanie elektronických časopisov, periodík a kníh v elektronickej podobe; prenos elektronických tlačovín prostredníctvom počítačovej
dátovej, elektronickej telekomunikačnej alebo informačnej siete.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov; návrh programového vybavenia; prenájom prístupového času k počítačovým databázam; počítačové programovanie; prenájom počítačov; prenájom počítačových softvérov; poradenská činnosť v oblasti poskytovania
softvéru; tvorba softvéru; servis počítačových programov; technické štúdie v oblasti počítačov a programového vybavenia; údržba programového vybavenia; základný a aplikovaný výskum; prená-
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jom počítačov na účely podnikania; návrh počítačových systémov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (WEB) pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach; tvorba webových stránok, interaktívnych a grafických programov; tvorba multimediálnych aplikácií; tvorba
programových projektov; tvorba informačných
databáz; výskum, vývoj a tvorba systému na elektronické obchodovanie a príslušného softvéru
a hardvéru; know-how pre oblasť elektronického
obchodovania a informačných technológií; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod
a konverzia počítačových programov a údajov
(okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; inštalácia počítačových programov; umiestňovanie počítačových (webových)
stránok; vytváranie oblakov (cloud seeding); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu
(SaaS); prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod údajov alebo
dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzicky).

(591) modrá, červená
(731) WEBGLOBE, s. r. o., Stará Prievozská 2, 821 09
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných
textov; odborné obchodné poradenstvo.
41 - Organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; výchovno-zábavné služby; organizovanie a vedenie konferencií, kolokvií, kongresov, sympózií, školení a koučovaní, prednášok, kurzov, kultúrnych výstav, vzdelávacích výstav, športových súťaží, večierkov, súťaží krásy,
lotérií, plesov; vydávanie kníh a nereklamných
textov; on line vydávanie elektronických kníh
a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom
- DTP služby.
(540)

(731) ENJOY THE RIDE, OZ, Klimkovičova 34, 040 23
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

(540)

353-2014
28.2.2014
16, 25, 26, 35, 41
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; papierové tlačivá; papierové informačné
brožúry; fotografie; katalógy; kalendáre; mapy;
knihy; noviny; časopisy; grafické znaky; etikety
okrem textilných; samolepky ako papiernický tovar.
25 - Čiapky; čiapkové šilty; kúpacie čiapky; odevy ako konfekcia; kabáty; kostýmy; obleky; uniformy, nohavice; bundy; kombinézy; saká; sukne; tričká; plášte; kravaty; pulóvre; svetre; vesty;
džínsy; športové odevy, gymnastické dresy; župany; pyžamá; nočné košele; tepláky; tielka; tričká;
trenírky; pánske spodky; slipy; ponožky; pančuchy; šály; šatky; šerpy; závoje; klobúky; baretky;
čelenky; opasky ako časti odevov; športová obuv;
sandále; plážová obuv; dreváky; futbalová obuv;
papuče.
26 - Odznaky nie z drahých kovov; opaskové
pracky; pracky na obuv; klobúkové ozdoby nie
z drahých kovov; brošne ako doplnky oblečenia;
spony na traky; značky na bielizeň; ozdoby do
vlasov; umelé kvety; umelé ovocie; ozdobné flitre; nažehľovacie záplaty na opravu textilných výrobkov; nášivky ako galantérny tovar.
35 - Maloobchodná činnosť s obuvou, textíliami,
odevmi, potravinárskym tovarom, hračkami, kozmetikou, nápojmi, výpočtovou technikou, športovými potrebami, svietidlami, nábytkom; reklama; reklamné texty; reklamné agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom
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356-2014
28.2.2014
41
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540)

(731) T and B, s.r.o., Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, SK;

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

357-2014
28.2.2014
8, 10, 35
8 - Hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov);
rezné hrany; vrtáky; brúsne nástroje; čepele (časti
nástrojov); hroty z diamantov a tvrdých kovov
(časti strojov); ručné náradie a nástroje (na ručný
pohon) v rámci tejto triedy.
10 - Lekárske nástroje a zariadenia; chirurgické
prístroje a nástroje; zubárske prístroje a nástroje;
sintrované diamantové nástroje (hroty) na lekárske použitie; rotačné nástroje s diamantovými
hrotmi alebo inými materiálmi na lekárske použitie; leštiace a brúsne nástroje pre stomatológiu
(lekárstvo); vrtáky na zubárske frézky; diamantové disky pre stomatológiu; prístroje na ortodontológiu a endodontológiu; koreňové nástroje na
endodontické ošetrenie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 8 a 10 tohto zoznamu, a to aj prostredníctvom internetu alebo inej
telekomunikačnej siete; predvádzanie tovaru; reklama; marketing; prieskum trhu; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom; poradenstvo
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti;
podpora predaja pre tretie osoby; vyjednávanie
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie
osoby; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; aktualizácia a údržba údajov v počí-
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tačových databázach; správa počítačových súborov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií.

mu, a to aj prostredníctvom internetu alebo inej
telekomunikačnej siete; predvádzanie tovaru; reklama; marketing; prieskum trhu; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom; poradenstvo
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti;
podpora predaja pre tretie osoby; vyjednávanie
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie
osoby; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií.

(540) rodimant
(731) RODENTICA CS spol. s r.o., Špidrova 104, 385 01
Vimperk, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

358-2014
28.2.2014
8, 10, 35
8 - Hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov);
rezné hrany; vrtáky; brúsne nástroje; čepele (časti
nástrojov); hroty z diamantov a tvrdých kovov
(časti strojov); ručné náradie a nástroje (na ručný
pohon) v rámci tejto triedy.
10 - Lekárske nástroje a zariadenia; chirurgické
prístroje a nástroje; zubárske prístroje a nástroje;
sintrované diamantové nástroje (hroty) na lekárske použitie; rotačné nástroje s diamantovými
hrotmi alebo inými materiálmi na lekárske použitie; leštiace a brúsne nástroje pre stomatológiu
(lekárstvo); vrtáky na zubárske frézky; diamantové disky pre stomatológiu; prístroje na ortodontológiu a endodontológiu; koreňové nástroje na
endodontické ošetrenie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 8 a 10 tohto zoznamu, a to aj prostredníctvom internetu alebo inej
telekomunikačnej siete; predvádzanie tovaru; reklama; marketing; prieskum trhu; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom; poradenstvo
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti;
podpora predaja pre tretie osoby; vyjednávanie
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie
osoby; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií.

(540) miniprep
(731) RODENTICA CS spol. s r.o., Špidrova 104, 385 01
Vimperk, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

359-2014
28.2.2014
8, 10, 35
8 - Hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov);
rezné hrany; vrtáky; brúsne nástroje; čepele (časti
nástrojov); hroty z diamantov a tvrdých kovov
(časti strojov); ručné náradie a nástroje (na ručný
pohon) v rámci tejto triedy.
10 - Lekárske nástroje a zariadenia; chirurgické
prístroje a nástroje; zubárske prístroje a nástroje;
sintrované diamantové nástroje (hroty) na lekárske použitie; rotačné nástroje s diamantovými
hrotmi alebo inými materiálmi na lekárske použitie; leštiace a brúsne nástroje pre stomatológiu
(lekárstvo); vrtáky na zubárske frézky; diamantové disky pre stomatológiu; prístroje na ortodontológiu a endodontológiu; koreňové nástroje na
endodontické ošetrenie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 8 a 10 tohto zozna-

(540) rodicool
(731) RODENTICA CS spol. s r.o., Špidrova 104, 385 01
Vimperk, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

360-2014
28.2.2014
36, 37, 39
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami;
oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností;
prenájom nehnuteľností (ubytovanie); prenájom
kancelárskych priestorov.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné poradenstvo; uskutočňovanie stavieb každého druhu
vrátane ich zmien, udržiavacích prác na nich a ich
odstraňovanie; údržba nehnuteľností.
39 - Prenájom garáží; prenájom skladovacích priestorov a plôch; prenájom miest na parkovanie;
sprostredkovanie dopravy; sťahovanie.

(540)

(731) REALITY pre vás, s.r.o., Poľná 2614/26, 977 03
Brezno, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

366-2014
28.2.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Elektronické časopisy; elektronické periodiká
a knihy v elektronickej podobe; súvisiaci softvér
a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej
podobe; dáta; bázy dát na nosičoch; databázové
produkty; databázové systémy; informácie a záznamy v elektronickej podobe bez ohľadu na to, či
sú uložené na samostatných nosičoch a/alebo
v rámci dátových, informačných či telekomunikačných sietí; elektronické diáre; elektronické
perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické súčiastky patriace do tejto triedy; elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených
v tejto triede; elektronický vreckový slovník prekladový; karty pamäťové a mikroprocesorové
(v počítačoch); kombinácie telefónnych prístrojov, faxov, telefónnych záznamníkov; tlačiarní
k počítačom a skenerov; kompaktné disky; magnetické disky; mikroprocesory; modemy; monito-
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rovacie počítačové programy; monitory (počítačový hardvér); myši (informatika); nahrané operačné programy; nahrané počítačové programy;
nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku a obrazu; optické nosiče údajov; počítače; periférne
zariadenia počítačov; počítačové klávesnice; počítačové kresliace zariadenia; tablety (informatika); počítačové pamäte; zariadenia na vytvorenie
a fungovanie počítačových sietí; počítačový softvér; počítačový softvér využívaný pre globálnu
počítačovú sieť (internet); počítač - zápisník (notebook); prehrávač kompaktných diskov; prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku; procesory
(základné jednotky samočinného počítača); skenery k počítačom; telefónne prístroje drôtové
a bezdrôtové; tlačiarne k počítačom; vrecková
kalkulačka.
16 - Tlačené periodické a neperiodické publikácie; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy; etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia;
grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papier na balenie darčekov; knihy; lepenkové alebo
papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar);
lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; 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 - Marketingové štúdie; vzťahy s verejnosťou
(public relations); obchodný alebo podnikateľský
prieskum; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby s brožúrami, časopismi, etiketami (okrem textilných), fotografiami, grafickými zobrazeniami, grafikami, kalendármi, katalógmi, knihami, lepenkovými alebo
papierovými škatuľami, lepenkovými alebo papierovými obalmi na fľaše, leporelami, mapami,
obálkami (papierenský tovar), obrazmi, papiernickým tovarom, periodickými a neperiodickými
publikáciami, plagátmi, predmetmi z kartónu,
prospektami, pútačmi z papiera alebo lepenky,
reklamnými tabuľami z papiera, grafickými reprodukciami, tlačenými reklamnými materiálmi,
umeleckými litografiami, umeleckými dielami, darčekovými a dekoratívnymi predmetmi z kartónu,
z papiera alebo plastických materiálov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná
a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu
s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie
a rozširovanie reklamných textov; vydávanie ná-
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borových 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 reklamno-informačných a reklamnokomunikačných miest; služby riadenia ľudských
zdrojov; komerčné informačné kancelárie; sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38
a 41 tohto zoznamu.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete a internetových fórach; elektronická pošta;
informačné kancelárie; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia;
komunikácia pomocou počítačových terminálov;
posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase (prenosu zvuku, obrazu,
textu alebo iných dát či informácií) a poskytovanie a sprostredkovanie služieb s tým spojených
vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu;
prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh
a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu;
telekomunikačný prenos informácií na internete
vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k on-line informačným službám dát; poskytovanie prístupu do databáz, poskytovanie
prístupu k informáciám na internete pre zákazníkov (on-line služby a služby internetového pripojenia); poskytovanie prístupu k údajom o počítačových sieťach; elektronické služby umožňujúce
odovzdávanie/sťahovanie dokumentov a databáz;
prenajímanie prístupového času k počítačovým
databázam.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
časopisov, novín; vydávanie online kníh a časopisov v elektronickej podobe; vydávanie kníh,
príručiek a slovníkov; vydávanie zborníkov; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov;
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie školení; 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 audiovizuálnych predsta-
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vení na účely kultúrne a zábavné; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží
krásy; organizovanie športových podujatí a súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; prevádzkovanie galérie;
umelecké módne agentúry; usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné; usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií;
výchovno-zábavné klubové služby; výroba (tvorba) videofilmov; organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach
obchodu a verejného života; vzdelávanie; akadémie; vyučovanie; školenia; korešpondenčné
kurzy; diaľkové štúdium; výcvik a tréning riadiacich a manažérskych zručností; skúšanie a preskúšavanie riadiacich a manažérskych zručností;
výcvik; zverejňovanie textov s výnimkou reklamných; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo
v oblasti vzdelávanie).

(731) RF - POOL s.r.o., Wilsonovo nábrežie 188/160,
949 01 Nitra, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

389-2014
5.3.2014
5, 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky.
9 - Počítačové programy.
35 - Odborné obchodné poradenstvo; prenájom
reklamných plôch; obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy nemocníc.
37 - Čistenie interiérov budov; pranie.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Preprava; organizovanie ciest.
41 - Výchova; vzdelávanie.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie;
hotelierske služby; bufety (rýchle občerstvenie).
44 - Zdravotné strediská (služby); nemocnice (služby); lekárske služby; stomatológia; zdravotnícka
starostlivosť; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); prenájom lekárskeho vybavenia.

(540)

(591) žltá, modrá, biela
(731) Zavřel Adam, Mgr., Obchodná 15, 811 06 Bratislava, SK; Bíro Rudolf, Ing., Znievska 38, 851 06
Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

371-2014
3.3.2014
16
16 - Časopisy, periodiká.

(540) SKALICKÝ PRESS
(731) Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

382-2014
4.3.2014
11, 19, 37
11 - Armatúry patriace do triedy 11; prístroje a zariadenia na úpravu, čistenie, zmäkčovanie, odsoľovanie, filtráciu, odkyslenie, dechloráciu a dezinfekciu vody; filtrovacie stroje; chladiace a mraziace prístroje a zariadenia; časti a súčasti uvedených výrobkov patriace do triedy 11.
19 - Bazény (nekovové konštrukcie).
37 - Izolovanie stavieb; opravy, údržba a rekonštrukcie bazénov; informácie o opravách; stavebný dozor; inštalácie bazénov, zastrešenia a krytov
na bazény; inštalácie zimných záhrad.

(591) kaktusová zelená, sivá dymová, teplá ružová
(731) KVL, s.r.o., Kordíky 123, 976 34 Kordíky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

390-2014
5.3.2014
5, 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky.
9 - Počítačové programy.
35 - Odborné obchodné poradenstvo; prenájom
reklamných plôch; obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy nemocníc.
37 - Čistenie interiérov budov; pranie.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Preprava; organizovanie ciest.
41 - Výchova; vzdelávanie.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie;
hotelierske služby; bufety (rýchle občerstvenie).
44 - Zdravotné strediská (služby); nemocnice (služby); lekárske služby; stomatológia; zdravotnícka
starostlivosť; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); prenájom lekárskeho vybavenia.

(540)

(540)

(591) kaktusová zelená, sivá dymová, teplá ružová
(731) KVL, s.r.o., Kordíky 123, 976 34 Kordíky, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

393-2014
4.3.2014
32, 33, 35, 43
32 - Pivo; pivná mladinka; sladové pivo; zázvorové pivo; pivá s príchuťou, najmä s ovocnou
príchuťou; miešané nápoje z piva; pivové koktaily; citronády s príchuťou a/alebo s obsahom piva;
ovocné šťavy; ovocné limonády s príchuťou a/alebo s obsahom piva; výťažky z chmeľu na výrobu
piva; kvas (nealkoholický nápoj); nealkoholické
nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; energetické nealkoholické nápoje s príchuťou a/alebo
s obsahom piva; sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické džúsy a šťavy s príchuťou a/alebo
s obsahom piva; nealkoholické výťažky z ovocia
s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholickým koktail s príchuťou a/alebo s obsahom piva; stolové vody s príchuťou a/alebo s obsahom
piva; minerálne vody a sýtené vody ako nápoje
s príchuťou a/alebo s obsahom piva.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, ale s príchuťou piva a limonády; alkoholické nápoje s pivom; alkoholické koktaily s príchuťou piva a limonády; alkoholické koktaily s pivom; alkoholové extrakty s príchuťou piva a limonády; destilované nápoje s príchuťou piva a limonády; digestíva (liehoviny a likéry) s príchuťou piva a limonády; likéry a pálenky s príchuťou piva a limonády; liehoviny s príchuťou piva a limonády;
alkoholické ovocné mušty s príchuťou piva a limonády; víno s príchuťou piva a limonády; alkoholické mušty s príchuťou piva a limonády; liehové esencie s príchuťou piva a limonády; alkoholické výťažky z ovocia s príchuťou piva a limonády.
35 - Reklama; reklamné služby; on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov na reklamné účely; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a s tovarom uvedeným v triedach 32 a 33
tohto zoznamu; maloobchodná a veľkoobchodná
činnosť s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi; maloobchodné a veľkoobchodné
služby so sladom, sladom na výrobu piva a liehovín, polotovarmi na výrobu piva, sladom pre
zvieratá, naklíčeným sladom, nespracovanými sladovými obilninami, sladovým jačmeňom, zvyškami sladových látok používanými ako krmivo
pre zvieratá, pivným jačmeňom na varenie piva,
chmeľovými šiškami, chmeľovými granulami,
chmeľom, múkou so zníženým obsahom bielkovín používanou pri výrobe piva, pivným octom,
chemikáliami používanými pri varení piva, činidlami na čírenie piva, enzýmami pre pivovarnícky
priemysel, plesňovými enzýmami na varenie piva, konzervačnými činidlami do piva, pivovarníckym obilím ako hnojivom, farbivami a pigmentmi do piva; zhromažďovanie rôzneho tovaru
(okrem dopravy), najmä uvedeného tovaru pre
tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si
prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja,
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prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; prenájom predajných automatov; podpora predaja
pre tretie osoby; marketingové štúdie; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb;
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne spracovanie obchodných objednávok; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
analýzy nákladov; fakturácia; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu alebo verbálne.
43 - Služby barov; pivárne; kaviarne; reštaurácie
(jedálne); bufety (rýchle občerstvenie); ketering,
príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek,
stolov, obrusov a nápojového skla; prevádzkovanie kempingov; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

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

395-2014
5.3.2014
16, 35, 41
16 - Papier, lepenka, tlačiarenské výrobky, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov.
35 - Reklamné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce; marketing.
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kongresov a školení; organizovanie
spoločenských podujatí (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie súťaží (nie na reklamné a propagačné účely).

158

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
organizovanie a vedenie sympózií; vydávanie kníh
a časopisov; on line vydávanie elektronických kníh
a časopisov; poradenstvo v oblasti vzdelávania.
44 - Veterinárna pomoc, poradenstvo v oblasti veterinárnej pomoci.

(540) POLITICKÁ STRANA ČAS
(731) Zaťko Jozef, JUDr., Dr.h.c., Hlavná 59/106, 941 43
Dolný Ohaj, SK;

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

397-2014
6.3.2014
35, 41, 44
35 - Vydávanie reklamných textov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov
(okrem reklamných), vyučovanie; vzdelávanie;
školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie; preskúšavanie (pedagogická činnosť); individuálne
vyučovanie; organizovanie a vedenie seminárov;
organizovanie a vedenie sympózií; vydávanie kníh
a časopisov; on line vydávanie elektronických kníh
a časopisov; poradenstvo v oblasti vzdelávania.
44 - Veterinárna pomoc, poradenstvo v oblasti veterinárnej pomoci.

(540)

(540)

398-2014
6.3.2014
35, 41, 44
35 - Vydávanie reklamných textov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov
(okrem reklamných), vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie; preskúšavanie (pedagogická činnosť); individuálne
vyučovanie; organizovanie a vedenie seminárov;
organizovanie a vedenie sympózií; vydávanie kníh
a časopisov; on line vydávanie elektronických kníh
a časopisov; poradenstvo v oblasti vzdelávania.
44 - Veterinárna pomoc, poradenstvo v oblasti veterinárnej pomoci.

Slovenská asociácia
veterinárnych lekárov
malých zvierat

(731) Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, Uhrová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) čierna, biela, sivá
(731) Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, Uhrová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) žltá, sivá;
(731) Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, Uhrová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

399-2014
6.3.2014
35, 41, 44
35 - Vydávanie reklamných textov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov
(okrem reklamných), vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie; preskúšavanie (pedagogická činnosť); individuálne
vyučovanie; organizovanie a vedenie seminárov;

411-2014
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, čierna
(731) Roberts & Boyd, s. r. o., Majerníkova 8, 841 05
Bratislava, SK;
(740) BG:LEGAL, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

412-2014
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, čierna
(731) Roberts & Boyd, s. r. o., Majerníkova 8, 841 05
Bratislava, SK;
(740) BG:LEGAL, s. r. o., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

413-2014
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)

428-2014
10.3.2014
6, 37
6 - Kovové poklopy; kovové pouličné kanály.
37 - Kladenie povrchov komunikácií; stavebníctvo
(stavebná činnosť).

(540)

(591) modrá, biela, čierna
(731) POKLOPSYSTEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

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

421-2014
7.3.2014
30
30 - Zmrzliny.

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

430-2014
10.3.2014
17, 37
17 - Izolačné materiály.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); izolovanie
stavieb.

(591) červená
(731) VUNO HREUS, s.r.o., Kvačalova 1207/47, 010 04
Žilina, SK;

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

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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429-2014
10.3.2014
1, 19
1 - Spojivá do betónu.
19 - Cement; betón; asfalt.

(540)

(591) modrá, čierna
(731) IZOLSAN s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec, CZ;

433-2014
10.3.2014
35, 36, 37
35 - Informácie (obchodné alebo podnikateľské);
obchodná činnosť (poradenstvo v oblasti realít);
obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie).
36 - Finančné odhady a oceňovanie nehnuteľností; nehnuteľnosti (oceňovanie a odhady); nehnuteľnosti (sprostredkovateľská činnosť); oceňovanie nehnuteľností.
37 - Informácie (stavebné).

(540)

(591) modrá, čierna
(731) Carpatia s.r.o., Za panskou záhradou 5513/46,
902 03 Pezinok, SK;

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

437-2014
11.3.2014
3, 5, 21
3 - Prostriedky na čistenie zubov; zubné pasty,
zubné gély, spreje na osvieženie dychu, ústne
vody, nie na lekárske účely; neliečivé prípravky
určené na hygienu dutiny ústnej; 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, všetko v rámci tejto triedy.
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky; zdravotnícke výrobky; dietetické prípravky a potraviny
pre deti a chorých; dezinsekčné a dezinfekčné
prostriedky; liečebná kozmetika, gély, peny a soli
do kúpeľa, bylinné extrakty, bylinné prípravky
na liečebné účely, medicinálne čaje, medicinálne
vína, vitamínové prípravky, náplasti a obväzový
materiál, všetko na lekárske účely; farmaceutické
prípravky na použitie v stomatológii; prípravky
na ústnu hygienu na lekárske účely; ústne vody
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na liečebné účely; zubné gély na lekárske použitie; liečivá žuvačka; farmaceutické prípravky na
liečbu ochorení ďasien; roztoky na výplachy a masáže ďasien.
21 - Náčinie na mechanické čistenie a ošetrovanie zubov; zubné kefky, medzizubné kefky, zubná
niť; špáradlá; puzdrá na zubné kefky; držiaky na
zubné nite; nástroje na čistenie jazyka na osobnú
potrebu.

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

(540)

441-2014
12.3.2014
29, 30
29 - Konzervované ovocie; konzervované oriešky
všetkého druhu; konzervované výťažky z ovocia
a orieškov; sušené ovocie; sušené oriešky všetkého druhu.
30 - Čokoláda; čokoládové pralinky; čokoládovo-orieškové nátierky a pasty; kakaové a čokoládové nápoje; káva; kávové náhradky; čaj; pečivo
a cukrovinky; koláče, dezerty.

(540) ASSORTINA
(731) ZLOM TRADE s.r.o., Daxnerova 1/6163, 917 01
Trnava, SK;
(591) zelená, žltohnedá
(731) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

438-2014
12.3.2014
35, 38, 41
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozmnožovanie reklamných materiálov;
rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch; služby
predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby);
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných
médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; automatizované spracovanie údajov; poskytovanie
obchodných a podnikateľských informácií.
38 - Televízne vysielanie; spravodajské kancelárie;
vysielanie káblovej televízie; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos digitálnych súborov.
41 - Zábava; tvorba rozhlasových a televíznych
programov; televízna zábava; organizovanie živých
vystúpení; online poskytovanie elektronických
publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na
zábavné podujatia; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

(540)

(591) červená, čierna
(731) Spartak TV, s.r.o., Koniarekova 19, 917 01 Trnava, SK;

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

446-2014
13.3.2014
41, 42
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)

(731) Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

447-2014
13.3.2014
41, 42
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) RAIT
(731) Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

448-2014
13.3.2014
41, 42
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) TIAR
(731) Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné alebo
podnikateľské informácie; komerčné informačné
kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
prenájom predajných automatov; predvádzanie
tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

449-2014
13.3.2014
41, 42
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.

Ruprecht A.
Institute of Technology

(731) Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;

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

(540)

450-2014
13.3.2014
41, 42
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.

Technologický Inštitút
A. Ruprechta

(731) Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

459-2014
14.3.2014
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 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; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; umelohmotné fólie na
balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Vína; alkoholické nápoje s výnimkou piva;
brandy; džin; likéry; rum; vodka; koktaily alkoholické; destilované nápoje; alkoholické extrakty; likéry a pálenky; liehoviny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä
s tovarmi zatriedenými v triedach 16 a 33; reklamná činnosť; maloobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi, potravinami a papiernickým tovarom; 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
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(540)

(591) červená, žltá, oranžová, zlatá, hnedá, biela
(731) Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s.,
Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

469-2014
13.3.2014
18, 25, 26, 35
18 - Kabelky; kožené kabelky; večerné kabelky;
kabelky do ruky; dámske retiazkové spoločenské
kabelky; kabelkové rámy; tašky; kožené cestovné
tašky (kožená galantéria); kovové časti na tašky
a kabelky; pánske príručné tašky a taštičky; kufrík na toaletné potreby (prázdny); kozmetické
taštičky (prázdne); peňaženky; puzdrá na navštívenky; puzdrá na kľúče; obaly na kreditné karty
(náprsné tašky); náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; kufríky; diplomatické kufríky; aktovky (kožená galantéria); aktovky a kufríky na dokumenty; cestovné kufre; cestovné tašky; športové tašky; plecniaky; plážové tašky;
školské tašky (aktovky); poľovnícke tašky (torby); obaly na hudobné nástroje; tašky na nosenie
detí; kožené tašky na náradie (prázdne); koža
(surovina alebo polotovar); surové kože; vypracované kože; imitácie kože; moleskin (imitácia
kože); koženky; kožušiny; kožené nite; kožené
šnúrky; kožené remienky; kožené náramenné pásy; kožené lepenky; jelenica (nie na čistenie);
kožené ozdoby na nábytok; dáždniky; obaly na
dáždniky; slnečníky; kožené vrecká a tašky na
balenie; kožené vrecia a puzdrá na balenie; cestovné obaly na odevy; vychádzkové palice; biče;
zvieracie obojky; postroje a sedlárske výrobky.
25 - Kovové časti na obuv; opasky na doklady
a peniaze (časti odevov); opasky (časti odevov);
šatky, šály; šatky na krk; rukavice; rukávniky;
kožušinové štóly; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); šerpy; ozdobné
vreckovky (časti odevov); kravaty; čelenky (ob-

162

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
lečenie); pančuškové nohavice; pančuchy; ponožky; kožušiny (oblečenie); kožené odevy; vrchné
ošatenie; konfekcia (odevy); odevy, obuv a prikrývky hlavy; klobúky.
26 - Spony a pracky z drahých kovov (odevné
doplnky); ozdoby na obuv, kabelky a tašky, nie
z drahých kovov; zipsy na kabelky a tašky; spony
a pracky z drahých kovov na obuv, kabelky a tašky; ozdobné flitre; brošne (doplnky oblečenia);
opaskové pracky; odevné zipsy; gombíky; patentné gombíky; háčiky (galantéria); perly, nie na výrobu šperkov; nášivky, aplikácie (galantérny tovar); strapce (stužkársky tovar); trblietavé šnúry
(stužkársky tovar); pásky (stužkársky tovar); brmbolce; rozety (stužkársky tovar); čipky, krajky;
výšivky (galantéria); strieborné výšivky (galantéria); zlaté výšivky (galantéria); odznaky na odevy, obuv, kabelky a tašky, nie z drahých kovov;
umelé kvety; vtáčie perie (odevné doplnky); lemovky; trblietavé lemovky na odevy; monogramy (značky na bielizeň); suché zipsy (galantéria);
špendlíky a ihly; galantérny tovar okrem nití
a priadzí.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kabelkami, taškami, peňaženkami, koženou galantériou, športovými obalmi, športovými taškami
a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18,
25 a 26 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; administratívne spracovanie obchodných objednávok; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie
výkladov; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných oznamov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; prenájom reklamných plôch; predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; vydávanie reklamných textov;
aktualizovanie reklamných materiálov; odborné
obchodné poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); podpora predaja (pre tretie osoby); analýzy nákladov; obchodný manažment; marketingové štúdie; marketing; prieskum trhu a verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; obchodné odhady; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníc-

tvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
(540) Walter Valentino
(731) BAGGER s.r.o., Zelená 6, 940 64 Nové Zámky,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

473-2014
17.3.2014
9, 35, 38
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.
38 - Telekomunikačné služby.

(540)

(731) Jankanič Marek, Okružná 11, 082 12 Okružná, SK;

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

474-2014
17.3.2014
9, 35, 38
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.
38 - Telekomunikačné služby.

(540)

(731) Jankanič Marek, Okružná 11, 082 12 Okružná, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

480-2014
16.3.2014
20, 24
20 - Vankúše (ručne vyrobené textilné dekorácie
do detskej izby).
24 - Bytový textil; ručne vyrobené textilné nástenné dekorácie; textilné nástenné dekorácie;
detské deky, zavinovačky; posteľné pokrývky,
obliečky na vankúše (ručne vyrobené textilné dekorácie do detskej izby).

(540) DENALYA
(731) Haburaj Pavol, Ing., Strojárska 1832, 069 01 Snina,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

486-2014
18.3.2014
35, 41, 45
35 - Personálne poradenstvo; služby personálnej
agentúry; agentúra dočasného zamestnania; nábor zamestnancov; sprostredkovanie práce; sprostredkovanie zamestnania; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; obchodný
manažment; činnosti a služby organizačných
a ekonomických poradcov; príprava miezd a výplatných listín; krátkodobé a trvalé personálne
obsadzovanie; nábor pracovníkov a odborných
pracovníkov; účtovníctvo; fakturácie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; marketingové štúdie; marketing; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; zbieranie údajov
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; vzťahy s verejnosťou (public relations);
podnikové a organizačné poradenstvo; ekonomické poradenstvo; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s brožúrami, časopismi, etiketami (okrem textilných), fotografiami, grafickými zobrazeniami, grafikami, kalendármi, katalógmi, knihami, lepenkovými alebo papierovými škatuľami, lepenkovými
alebo papierovými obalmi na fľaše, leporelami,
mapami, obálkami (papiernický tovar), obrazmi,
papiernickým tovarom, periodickými a neperiodickými publikáciami, plagátmi, predmetmi z kartónu, prospektami, pútačmi z papiera alebo lepenky, reklamnými tabuľami z papiera, grafickými reprodukciami, tlačenými reklamnými materiálmi, umeleckými litografiami, umeleckými
dielami, darčekovými a dekoratívnymi predmetmi z kartónu, z papiera alebo plastických materiálov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné
agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
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a neperiodických publikácií na reklamné účely;
vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov;
zásielkové reklamné služby; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); spracovanie textov; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamno-informačných a reklamno-komunikačných miest; služby
riadenia ľudských zdrojov; komerčné informačné
kancelárie; sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35, 41 a 45 tohto zoznamu.
41 - Vyučovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie
predstavení (manažérske služby); vzdelávanie;
divadelné predstavenia; služby v oblasti estrád;
filmová tvorba; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; služby v kempingoch so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia (telesné
cvičenia); telesné cvičenia; výcvik; obveselenie;
organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie súťaží vedomostných alebo zábavných;
organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení;
zábavné parky; služby prázdninových táborov
(zábava); redigovanie scenárov; služby na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; skúšanie
a preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie;
filmové štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava; tvorba videofilmov; umelecké módne agentúry; organizovanie a plánovanie večierkov; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; výroba (tvorba) videofilmov; prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier a videorekordérov; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; zábava; pobavenie; živé predstavenia; praktický výcvik (ukážky);
služby kasín; herne s hracími automatmi (služby);
prekladateľské služby; meranie časov na športových podujatiach; služby športových zariadení;
služby kúpalísk; prenájom štadiónov; prenájom
tenisových kurtov.
45 - Poradenstvo v oblasti ľudských práv; mediačné služby; služby komerčných právnikov;
poradenstvo v oblasti bezpečnosti; konzultačné
služby v oblasti práva; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; licencie práv duševného
vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; právny výskum; spravovanie autorských práv.
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(540)

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

(591) čierna, červená, biela, svetložltá, tmavožltá, svetlooranžová, tmavooranžová
(731) Management Solutions, s.r.o., M. R. Štefánika 27,
902 01 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

497-2014
19.3.2014
41, 44
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné
vzdelávacie kurzy; vzdelávanie; školenia; informácie o výchove a vzdelávaní; praktický výcvik
(ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); prekladateľské služby; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; individuálne vyučovanie.
44 - Masáže.

(540)

(591) modrá
(731) V a V Akademy, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

501-2014
20.3.2014
35, 41
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; on line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; zostavovanie
štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely; tvorba reklamných filmov; marketing.
41 - Televízna zábava; prenájom štadiónov; nahrávanie videopások; prenájom športových plôch.

(540)

504-2014
20.3.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na
kancelárske účely a na použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar;
tlačené periodické a neperiodické publikácie;
plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače
z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo
plastové vrecká na balenie.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; likéry; alkoholické koktaily; destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa
alkoholických nápojov; reklamná činnosť; maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodná činnosť
s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;
personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie;
nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prenájom predajných automatov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru.

(540)

(731) SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, Trnavská
cesta 100, 821 01 Bratislava, SK;

(731) BGV, s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

508-2014
20.3.2014
3, 35, 39
3 - Bieliace prípravky na kozmetické účely; čistiace mlieka na toaletné účely; dezinfekčné mydlá; dezodoračné mydlá; dezodoranty na osobné
použitie; éterické oleje (esencie); kolínske vody;
kozmetické prípravky (kozmetika); kozmetické
krémy; medicinálne mydlá; mydlá; parfumy; parfumovaná voda; pleťové vody na kozmetické
účely; pižmo (parfuméria); ružový olej; servítky
napustené kozmetickými pleťovými vodami; toaletné prípravky; toaletné vody; voda po holení;
voňavky; výťažky z kvetov (parfuméria).
35 - Reklama
39 - Balenie tovarov.

(540)

35 - Fakturácie; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby;
obchodné sprostredkovateľské služby.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických zariadení.
(540)

(591) modrá, strieborná
(731) PULZAR 2i, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

(591) červená, čierna
(731) VKM Slovakia, s.r.o., Kamenná baňa 7, 060 01
Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

517-2014
21.3.2014
7, 8, 9, 11, 35, 37
7 - Vývevy.
8 - Ručné nástroje a náradie; rezačky rúrok; ručné
frézy; nástroje na rezanie rúr; kombinované kliešte.
9 - Váhy.
11 - Mraziace vitríny; chladničky; mraziace zariadenia; mrazničky; klimatizačné zariadenia; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie;
chladiace vitríny.
35 - Fakturácie; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby;
obchodné sprostredkovateľské služby.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických zariadení.

(540)

(591) modrá, strieborná
(731) PULZAR 2i, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

518-2014
21.3.2014
7, 8, 9, 11, 35, 37
7 - Vývevy.
8 - Ručné nástroje a náradie; rezačky rúrok; ručné
frézy; nástroje na rezanie rúr; kombinované kliešte.
9 - Váhy.
11 - Mraziace vitríny; chladničky; mraziace zariadenia; mrazničky; klimatizačné zariadenia; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie;
chladiace vitríny.
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519-2014
21.3.2014
7, 8, 9, 11, 35, 37
7 - Vývevy.
8 - Ručné nástroje a náradie; rezačky rúrok; ručné
frézy; nástroje na rezanie rúr; kombinované kliešte.
9 - Váhy.
11 - Mraziace vitríny; chladničky; mraziace zariadenia; mrazničky; klimatizačné zariadenia; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie;
chladiace vitríny.
35 - Fakturácie; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby;
obchodné sprostredkovateľské služby.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických zariadení.

(540)

(591) modrá, biela
(731) PULZAR 2i, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

521-2014
24.3.2014
29
29 - Hovädzie mäso; konzervované mäso; mäsové
konzervy; mäsové výťažky; klobásy, salámy, párky; paštéty.

(540)

(591) hnedá, žltá, sivá, čierna, biela
(731) AGROPARTNER spol. s r. o., Plavecké Podhradie 258, 906 36 Plavecké Podhradie, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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524-2014
24.3.2014
16, 35, 36
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; albumy; atramentová tyčinka; architektonické modely; atlasy; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); ceruzky; cestovné poriadky (vytlačené); časopisy (periodiká),
pečiatky; paginovačky (dierovačky); drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; etikety s výnimkou textilných; lepiace pásky
na kancelárske účely alebo pre domácnosť; figuríny z papierovej drviny; filtračný materiál (papier); fólie z regenerovanej celulózy na balenie;
formuláre (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); zariadenia na fotomontáže; frankovacie stroje na
kancelárske účely; glóbusy (zemské); grafiky; grafické znaky; grafické zobrazenia; gumené pásky
na kancelárske účely; gumičky (kancelárska potreba); kalamáre; kalendáre; kancelárske dierkovače; predmety z kartónu; kartotékové lístky; katalógy; knihárske nite; knihy; komiksy; korekčný
tuš; lepenkové škatule na klobúky, rysovacie krividlá; kvetináče (ozdobné) z papiera; lepenka;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše; lepiace pásky na
kancelárske účely a použitie v domácnosti; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske
účely; leporelá; listový papier; mapy; mramorovacie hrebene (potreby pre výtvarníkov); kamenná nádobka na atrament (kalamár); nálepky na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; násadky na perá; obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); obežníky; obrazy; papierové
obrusy; obrúsky (papierové prestieranie); olejotlače; oznámenia (papiernický tovar); papier do
skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papiernický tovar; papierová drvina; papierové podložky pod poháre; perá na tabule nie elektrické;
pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní
k počítačom; pastelky; pauzovací papier; pečate;
pečatné vosky; pečiatky; plagáty; peračníky; pijavý papier; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); pogumované plátno (papiernictvo); kancelárske potreby s výnimkou nábytku; podložky
na písanie; papierové podložky na stôl (anglické
predstieranie); napustené pečiatkovacie podušky;
pohľadnice; písacie potreby (súpravy na písanie);
rysovacie pravítka; priesvitný papier (pauzovací);
príložníky na rysovanie; príručky; prospekty; tlačené publikácie; pútače z papiera alebo lepenky;
puzdrá na perá; peračníky; puzdrá na pečiatky;
puzdrá na šablóny; puzdrá na šekové knižky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
grafické reprodukcie; rezačky na papier (kancelárske potreby); ročenky; etiketovacie kliešte; rysovacie dosky; rysovacie potreby; skicáre; papierové spinky; spisové obaly (papiernický tovar);
spony na perá; stojany na fotografie; stojany na
pečiatky; strieborný papier; stroje na lepenie obálok; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); svietivý papier; šablóny (kancelárske potreby); školské potreby (papiernický tovar); školská tabuľa; škrabky na kancelárske účely; štetce;
tabule na zapichovanie oznamov; aritmetické tabuľky; tlačené časové plány a harmonogramy;
prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); tla-

čivá; tlačové písmo; tlačoviny; kopírovací uhlový
papier; umelecké litografie; viskózové fólie na
balenie; útržkové bloky; väzby na knihy; papierové vlajky; papierové alebo plastové vrecká
a tašky na balenie; vzory na kopírovanie; záložky
do kníh; zotierače tabúľ; zošity; zošívačky (kancelárske pomôcky); zoznamy.
35 - Reklamné agentúry; analýzy nákladov; automatizované spracovanie obchodných objednávok, aranžovanie výkladov; rozširovanie vzoriek
tovarov; dražby; administratívna správa hotelov;
komerčné informačné kancelárie; kopírovanie
alebo rozmnožovanie dokumentov; marketing;
marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; obchodný a podnikateľský prieskum;
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov);
organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
uverejňovanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; podpora predaja
(pre tretie osoby); služby poskytované pri sťahovaní podnikov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia; služby týkajúce
sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prieskum trhu; hospodárske,
ekonomické predpovede; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných materiálov; príprava
inzertných stĺpcov; reklama; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; reprografia dokumentov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; tvorba reklamných filmov; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; televízna reklama; vylepovanie plagátov; účtovníctvo; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; podpora predaja (pre tretie
osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); vzťahy s verejnosťou
(public relations); predplatné telekomunikačné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom
nehnuteľností; prenájom bytov; oceňovanie a odhady nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; ubytovacie kancelárie (podnájom);
faktoring; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančný lízing; kapitálové investície;
investovanie kapitálu; finančné konzultačné služby; garancie; záruky; kaucie; sprostredkovanie
záruk; klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); úschovné služby; úschova v bezpečnostných schránkach; úschova cenností; pôžičky (finančné úvery);
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záložné pôžičky; daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti).
(540) ŽBN
(731) Pirič Ján, Ing., Pod Sadom 759/50, 010 04 Žilina - Závodie, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

529-2014
25.3.2014
35, 37, 39
35 - Maloobchodné služby s balastami na osvetľovacie prístroje, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, osvetľovacími zariadeniami na dopravné prostriedky, lampovými cylindrami, cylindrami svietidiel, lustrami, plášťami svietidiel,
LED svietidlami, elektroinštalačným materiálom,
zabezpečovacími poplašnými zariadeniami proti
odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacími zariadeniami proti odcudzeniu, zabezpečovacími zariadeniami proti odcudzeniu vozidiel; reklama; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry;
rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; organizovanie výstav pre obchodné a reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo.
37 - Inštalácia, údržba a opravy osvetľovacích
prístrojov a zariadení, osvetľovacích zariadení na
dopravné prostriedky, lustrov, LED svietidiel,
zabezpečovacích poplašných zariadení proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacích zariadení
proti odcudzeniu, zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel.
39 - Prepravné služby; služby v doprave a preprave; skladovanie; doručovacie služby; sprostredkovanie prepravy; balenie tovarov; distribúcia tovarov; distribúcia tovarov na dobierku.

(540)

(731) Vladimír Fedra - FEIM, Štúrova 1546/4, 901 01
Malacky, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

533-2014
26.3.2014
9
9 - 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.

(540) Športomat
(731) Zágoršek Miloš, Mgr., Fadruszová 11, 841 05 Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)
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534-2014
26.3.2014
44
44 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(591) zelená, sivá
(731) ORCINUS ORCA s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok, SK;

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

538-2014
26.3.2014
35, 36, 45
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov;
príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácia; fotokopírovacie služby; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske,
ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; štatistické kompilácie; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre
tretie osoby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi
a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský výskum; rozširovanie vzoriek tovarov; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zaraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie módnych prehliadok na účely podpory predaja; príprava miezd a výplatných listín;
nábor zamestnancov; analýzy nákupných, veľkoobchodných cien; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia
účtov); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; obchodný manažment
pre športovcov; odborné posudky efektívnosti
podnikov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; písanie na stroji; služby poskytované pri sťahovaní podnikov; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo pri vedení
podnikov; služby porovnávania cien; prenájom
predajných automatov; služby predplácania no-
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vín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prehľad
tlače (výstrižkové služby); služby týkajúce sa
premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
prepisovanie; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; príprava inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba
reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov;
zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová reklama; rozširovanie inzertných oznamov; sekretárske služby;
služby outsourcingu; vyhľadávanie sponzorov;
spracovanie textov; správa počítačových súborov; sprostredkovateľne práce; stenografia; telemarketingové služby; televízna reklama; psychologické testovanie na účely výberu zamestnancov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov;
vedenie účtovných kníh; výber zamestnancov
pomocou psychologických testov; vydávanie reklamných alebo náborových textov.
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; prenájom bytov; vydávanie cenín; úschova cenností;
vydávanie cestovných šekov; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ohodnocovanie
nezoťatého dreva; elektronický prevod kapitálu;
faktoring; finančné informácie; finančné odhady
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančne ohodnocované vlny; finančné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing; finančný manažment;
garancie, záruky, kaucie, ručenie; informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; klíring (bezhotovostné; zúčtovávanie
vzájomných pohľadávok a záväzkov); konzervatívne fondy; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; kurzové
záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné
služby); inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; poistenie
proti nehodám; obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; oceňovanie a odhady (daňové);
oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických
zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých
diel; oceňovanie známok; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; poistenie (pri námornej preprave); zdravotné poistenie; uzatváranie
poistiek; životné poistky; poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia;

poradenstvo v oblasti splácania dlhov; záručná
pôžička; pôžičky (finančné úvery); prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné
kancelárie; služby sporiteľní; správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk;
sprostredkovanie (maklérstvo); ubytovacie kancelárie (podnájom); úschovné služby, úschova
v bezpečnostných schránkach; úverové banky;
služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; uzatváranie poistiek
proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie
cenných papierov; vydávanie kreditných kariet;
záložne; záložné pôžičky; zbieranie peňazí na
dobročinné účely; zmenárenské služby; zriaďovanie fondov.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; svadobné agentúry; arbitrážne služby; spravovanie
autorských práv; kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom bezpečnostných schránok; obývanie
bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov;
civilná ochrana; detektívne kancelárie; opatrovanie detí doma; opatrovanie domácich zvierat doma; registrácia doménových mien; poradenstvo
v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; genealogický výskum; hasenie požiarov; prenájom hasiacich prístrojov; zostavovanie horoskopov; služby
krematórií; licencie na počítačové programy (právne služby); mediačné služby; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; pátranie po
nezvestných osobách; nočné stráženie; požičiavanie oblekov a večerných šiat; organizovanie
náboženských obradov; osobní strážcovia; pátranie po minulosti osôb; otváranie bezpečnostných
zámkov; plánovanie a príprava svadobných obradov; pohrebné služby; pohreby; požičiavanie
oblečenia; požičiavanie odevov; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; právny
výskum; prehliadky tovární z bezpečnostných dôvodov; prenájom protipožiarnych alarmov; služby rozhodcovských sudov; sprevádzanie do spoločnosti; straty a nálezy; zoznamovacie služby.
(540)

(731) Phoenix Corporation, s.r.o., Kalinkovo 578, 900 43
Kalinkovo, SK;
(740) Jurík Roman, JUDr., PhD., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

539-2014
26.3.2014
35, 36, 41
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; poradenstvo pri organizovaní alebo
riadení obchodnej činnosti; marketingové štúdie;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; prieskum trhu; správa počítačových súborov;
prieskum verejnej mienky; obchodné sprostredkovateľské služby; sekretárske služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností.
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41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie seminárov; prekladateľské služby; tlmočnícke služby.
(540)

(591) modrá
(731) USE KNOW HOW, a.s., Bellušova 10, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Heger Ivan, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

540-2014
27.3.2014
21, 35, 42
21 - Porcelánové, keramické, kameninové alebo
sklenené umelecké predmety.
35 - Reklama.
42 - Výzdoba interiérov.

(540)

(591) hnedá, čierna
(731) FENIX GLASS design s.r.o., Zimná 3, 821 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

543-2014
27.3.2014
16, 35, 36, 37, 39
16 - Albumy; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); emblémy (papierové pečate); etikety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia;
grafiky; kalendáre; kancelárske potreby okrem nábytku; predmety z kartónu; katalógy; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; letáky; nákresy; nákupné karty (nie na hranie); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obežníky; oznámenia (papiernický tovar); papierové
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; periodiká; plagáty; pohľadnice; príručky; prospekty;
tlačené publikácie; tlačoviny; pútače z papiera
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; ročenky;
samolepky (papiernický tovar); papierové alebo
kartónové vývesné tabule.
35 - Obchodná administratíva; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava
a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácie; fotokopírovacie služby; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; hospodárske (ekonomické) predpovede; administratívna správa hotelov; obchodné alebo podnikateľské informácie;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); komerčné informačné
kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a za-
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riadení; zostavovanie štatistík; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu;
marketing; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; organizovanie módnych prehliadok na
podporu predaja; príprava miezd a výplatných
listín; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre
tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; odborné obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); pomoc pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; odborné posudky efektívnosti podnikov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov);
organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov, organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; písanie na
stroji; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; prenájom predajných automatov;
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie
osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie
tovaru; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby poskytované pri premiestňovaní podnikov;
prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie správ (kancelárske práce); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama;
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; písanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie
vzoriek tovarov; sekretárske služby; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; správa počítačových súborov; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; sprostredkovateľne práce; stenografické služby; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); telemarketingové služby;
televízna reklama; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie účtovných kníh; lepenie
plagátov; zásobovacie služby pre tretie osoby
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); sprostredkovanie služieb zaradených v triede 35, 36,
37 a 39 z tohto zoznamu.
36 - Finančné analýzy; prenájom bytov; úschova
cenností; daňové odhady (služby); faktoring; finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné sponzorstvo;
finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení; kapitálové investície; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; likvidácia
podnikov (finančné služby); vyberanie nájomného; správa nájomných domov; odhadovanie ná-
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kladov na opravu (finančné odhadovanie); oceňovanie nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; platenie
splátok; poradenstvo v oblasti splácania dlhov;
pôžičky (finančné úvery); prenájom poľnohospodárskych fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľnosti; správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia; záložne; záložné pôžičky.
37 - Výstavba tovární; čistenie exteriérov budov;
čistenie interiérov budov; prenájom čistiacich
strojov; demolácia budov; stavebný dozor; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; chemické čistenie; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení; interiérové a exteriérové maľovanie
a natieranie; montovanie lešení; murárske práce;
údržba nábytku; čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; inštalácia,
údržba a opravy počítačov; inštalácia a opravy
požiarnych hlásičov; pranie; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavba a opravy skladov; stavebné poradenstvo; sadrovanie, štukovanie; tapetovanie.
39 - Automobilová doprava; prenájom automobilov; balenie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; kamiónová nákladná doprava; doprava,
preprava; doručovanie tovarov; prenájom chladiarenských zariadení; informácie o možnostiach
dopravy; informácie o skladovaní; logistické služby v doprave; doprava nábytku; osobná doprava;
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom
mrazničiek; prenájom skladísk; skladovanie tovarov; skladovanie elektronicky uložených údajov
a dokumentov; sprostredkovanie dopravy; sťahovanie; uskladnenie tovarov; služby vodičov.

(540) M Market
(731) M-MARKET, akciová spoločnosť, Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Trajteľová Daniela, JUDr. Ing., Banská Bystrica,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

544-2014
27.3.2014
35, 36, 39
35 - Obchodná administratíva; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava
a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácie; fotokopírovacie služby; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; hospodárske (ekonomické) predpovede; administratívna správa hotelov; obchodné alebo podnikateľské informácie;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); komerčné informačné
kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; zostavovanie štatistík; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; marketingové štúdie; nábor za-

mestnancov; organizovanie módnych prehliadok
na podporu predaja; príprava miezd a výplatných
listín; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre
tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; odborné obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); pomoc pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; odborné posudky efektívnosti podnikov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov);
organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; písanie na
stroji; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; prenájom predajných automatov;
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie
osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie
tovaru; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby poskytované pri premiestňovaní podnikov;
prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch, prepisovanie správ (kancelárske práce); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama;
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; písanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; správa počítačových súborov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovateľne práce; stenografické služby; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); telemarketingové
služby, televízna reklama; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie účtovných kníh;
lepenie plagátov; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35,36 a 39 tohto zoznamu.
36 - Finančné analýzy; prenájom bytov; úschova
cenností; daňové odhady (služby); faktoring; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné sponzorstvo;
finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení; kapitálové investície; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; likvidácia
podnikov (finančné služby); vyberanie nájomného; správa nájomných domov; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); oceňovanie nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; platenie
splátok; poradenstvo v oblasti splácania dlhov;
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pôžičky (finančné úvery); prenájom poľnohospodárskych fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia; záložne; záložné pôžičky.
39 - Automobilová doprava; prenájom automobilov; balenie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; kamiónová nákladná doprava; doprava,
preprava; doručovanie tovarov; prenájom chladiarenských zariadení; informácie o možnostiach
dopravy; informácie o skladovaní; logistické služby v doprave; doprava nábytku; osobná doprava;
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom
mrazničiek; prenájom skladísk; skladovanie tovarov; skladovanie elektronicky uložených údajov
a dokumentov; sprostredkovanie dopravy; sťahovanie; služby vodičov.
(540)

(591) svetlozelená (Pantone 383 C; RGB 178-187-30;
CMYK 20-0-100-19), svetlosivá (Pantone 431 C;
RGB 106-115-123; CMYK 11-1-0-64)
(731) M-MARKET, akciová spoločnosť, Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Trajteľová Daniela, JUDr. Ing., Banská Bystrica,
SK;

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

545-2014
27.3.2014
16, 35, 36, 37, 39
16 - Albumy; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); emblémy (papierové pečate); etikety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia;
grafiky; kalendáre; kancelárske potreby okrem
nábytku; predmety z kartónu; katalógy; knihy;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše; letáky; nákresy;
nákupné karty (nie na hranie); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obežníky; oznámenia (papiernický tovar); papierové
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; periodiká; plagáty; pohľadnice; príručky; prospekty;
tlačené publikácie; tlačoviny; pútače z papiera
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; ročenky;
samolepky (papiernický tovar); papierové alebo
kartónové vývesné tabule.
35 - Obchodná administratíva; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava
a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácie; fotokopírovacie služby; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; hospodárske (ekonomické) predpovede; administratívna správa hotelov; obchodné alebo podnikateľské informácie;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); komerčné informačné
kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom
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a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; zostavovanie štatistík; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu;
marketing; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; organizovanie módnych prehliadok na
podporu predaja; príprava miezd a výplatných
listín; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre
tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; odborné obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); pomoc pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; odborné posudky efektívnosti podnikov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov);
organizovanie obchodných alebo reklamných
veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; písanie na stroji; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby);
služby porovnávania cien; prenájom predajných
automatov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
predvádzanie tovaru; prehľad tlače (výstrižkové
služby); služby poskytované pri premiestňovaní
podnikov; prenájom fotokopírovacích strojov;
prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie správ (kancelárske práce); prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; písanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama;
rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby;
vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov;
správa počítačových súborov; sprostredkovanie
obchodu s tovarom; sprostredkovateľne práce;
stenografické služby; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); telemarketingové
služby; televízna reklama; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie účtovných kníh;
lepenie plagátov; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35,36,37 a 39 tohto zoznamu.
36 - Finančné analýzy; prenájom bytov; úschova
cenností; daňové odhady (služby); faktoring; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné sponzorstvo;
finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení; kapitálové investície; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; likvidácia
podnikov (finančné služby); vyberanie nájomné-
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ho; správa nájomných domov; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); oceňovanie nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; platenie
splátok; poradenstvo v oblasti splácania dlhov;
pôžičky (finančné úvery); prenájom poľnohospodárskych fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia; záložne; záložné pôžičky.
37 - Výstavba tovární; čistenie exteriérov budov;
čistenie interiérov budov; prenájom čistiacich strojov; demolácia budov; stavebný dozor; inštalácii
okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrických
spotrebičov; chemické čistenie; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie;
informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti
(stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení;
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie;
montovanie lešení; murárske práce; údržba nábytku; čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia a opravy požiarnych
hlásičov; pranie; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavba a opravy skladov; stavebné poradenstvo; sadrovanie, štukovanie; tapetovanie.
39 - Automobilová doprava; prenájom automobilov; balenie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; kamiónová nákladná doprava; doprava,
preprava; doručovanie tovarov; prenájom chladiarenských zariadení; informácie o možnostiach
dopravy; informácie o skladovaní; logistické služby v doprave; doprava nábytku; osobná doprava;
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom
mrazničiek; prenájom skladísk; skladovanie tovarov; skladovanie elektronicky uložených údajov
a dokumentov; sprostredkovanie dopravy; sťahovanie; služby vodičov.

(540)

(591) svetlozelená (Pantone 383 C; RGB 178-187-30;
CMYK 20-0-100-19), svetlosivá (Pantone 431 C;
RGB 106-115-123; CMYK 11-1-0-64)
(731) M-MARKET, akciová spoločnosť, Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Trajteľová Daniela, JUDr. Ing., Banská Bystrica,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

546-2014
27.3.2014
35, 36, 37
35 - Obchodná administratíva; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava
a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácie; fotokopírovacie služby; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; hospodárske (ekonomické) predpovede; administratívna správa hotelov; obchodné alebo podnikateľské informácie;

vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); komerčné informačné
kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; zostavovanie štatistik; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; organizovanie módnych prehliadok
na podporu predaja; príprava miezd a výplatných
listín; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre
tretie osoby), poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; odborné obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); pomoc pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; odborné posudky efektívnosti podnikov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov);
organizovanie obchodných alebo reklamných
veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; písanie na stroji; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; prenájom predajných automatov; služby predplácania novín a časopisov
(pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách;
prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie správ (kancelárske
práce); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama;
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných
textov; písanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie
vzoriek tovarov; sekretárske služby; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; správa počítačových súborov; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; sprostredkovateľne práce; stenografické služby; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); telemarketingové služby;
televízna reklama; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie účtovných kníh; lepenie
plagátov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
35, 36, a 37 tohto zoznamu.
36 - Finančné analýzy; prenájom bytov; úschova
cenností; daňové odhady (služby); faktoring; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné sponzorstvo;
finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení; kapitálové investície; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; likvidácia
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podnikov (finančné služby); vyberanie nájomného; správa nájomných domov; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); oceňovanie nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; platenie
splátok; poradenstvo v oblasti splácania dlhov;
pôžičky (finančné úvery); prenájom poľnohospodárskych fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia; záložne; záložné pôžičky.
37 - Výstavba tovární; čistenie exteriérov budov;
čistenie interiérov budov; prenájom čistiacich
strojov; demolácia budov; stavebný dozor; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; chemické čistenie; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení; interiérové a exteriérové maľovanie
a natieranie; montovanie lešení; murárske práce;
údržba nábytku; čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; inštalácia,
údržba a opravy počítačov; inštalácia a opravy
požiarnych hlásičov; pranie; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavba a opravy skladov; stavebné poradenstvo; sadrovanie, štukovanie; tapetovanie.
(540)

(591) svetlozelená (Pantone 383 C; RGB 178-187-30;
CMYK 20-0-100-19), svetlosivá (Pantone 431 C;
RGB 106-115-123; CMYK 11-1-0-64)
(731) M-MARKET, akciová spoločnosť, Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Trajteľová Daniela, JUDr. Ing., Banská Bystrica,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

547-2014
25.3.2014
7, 16, 31, 35, 37, 44
7 - Poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske
náradie okrem náradia na ručný pohon; ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon); záhradné
traktory; rotavátory (stroje); kosačky na trávniky
(stroje), najmä benzínové, elektrické, akumulátorové, hybridné a vretenové; stroje na zastrihávanie trávnika; elektrické a benzínové vertikulátory; záhradné rotačné kultivátory (stroje); motorové vyžínače a krovinorezy (stroje); stroje na valcovanie trávnika; hrabacie stroje (hrabačky); hrable hrabacích strojov; plečky (stroje); pluhy; pluhy
na odstraňovanie trávnikov; ryhovacie pluhy;
radlice; kypriče (stroje); elektricky poháňané trávnikové a záhradné kypriče (stroje); rýpadlá; vyorávače (stroje); brány (poľnohospodárske náradie); osievacie stroje; sejacie stroje; žacie stroje;
drviče (stroje); mlyny (stroje); obilné mlyny
(stroje); mlynčeky pre domácnosť okrem ručných; žacie hrsťovacie a mláťacie stroje; mláťač-
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ky; lisy na hrozno; elektrické lisy na ovocie pre
domácnosť; lisy na krmivo; lisy (priemyselné stroje); triediace stroje; separátory, odlučovače; stroje na zber a lisovanie sena; viazacie stroje, samoviazače; obracače sena (stroje); stroje na lúpanie
obilia; obilné triediče; preosievacie zariadenia;
odvodňovacie stroje; čerpadlá (časti strojov a motorov); membrány čerpadiel; výtlačné ventily (časti strojov); rozprašovače (stroje); strihacie stroje;
píly (stroje); rezacie stroje; rezačky slamy, sečkovice; zachytávače a zberače blata (stroje); stroje a prístroje na čistenie (elektrické); vysokotlakové čistiace stroje; mechanické lopatové nakladače; strojové sekáče; poľnohospodárske elevátory; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); drevoobrábacie stroje; nože (časti strojov); nože do kosačiek; súkolesia (časti strojov);
sitá (stroje alebo ich časti); valce strojov; ložiská
(časti strojov); ventily (časti strojov); spätné ventily, klapky (časti strojov); nástroje (časti strojov); kompresory; strojové alebo motorové ojnice; hriadele strojov; hnacie motory (nie do pozemných vozidiel); spojky a prevodovky okrem
spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel;
liahne; predajné automaty.
16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie,
najmä z oblasti záhradníctva, poľnohospodárstva
a pestovateľstva; 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; papier, kartón,
lepenka; papierové vlajky; papierové zástavky;
dekoratívne papierové doplnky; 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 (papiernický 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.
31 - Prírodné trávniky; semená zasadené do vláknitých rozmnožovacích médií v podobe rohoží
určené na zatrávňovanie trávnikov; rohože so
semenami určené na pokrývanie trávnikov; poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty
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a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
osivá a trávne zmesi; semená, rastliny a kvety;
trávniky prírodné; surová kôra; mulčovacia kôra
v rôznych farebných prevedeniach; slama na
mulčovanie (materiál na prikrytie pôdy); sadenice; kríky; ružové kríky; palmy; čerstvé záhradné
bylinky; kvetinové cibule; drevo neočistené od
kôry; drevo surové (kmeň); klíčky semien na botanické účely; prírodné kvety.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so
záhradnou technikou; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kosačkami, vertikutátormi, krovinorezmi, jednonápravovými traktormi, motorovými a strunovými vyžínačmi, záhradným náradím a zavlažovacími zariadeniami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7,16 a 31 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s nasledujúcimi tovarmi - chemikálie pre poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, lesníctvo, zemina na pestovanie,
najmä trávnikový substrát, pôdne hnojivá, činidlá
na zvlhčovanie trávnika, prípravky na ochranu
kvetov, záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, chemické prípravky na zlepšenie
pôd, expandovaná hlina na pestovanie hydroponických rastlín ako substrát, bezzeminové rastlinné substráty, dusičnan vápenatý (hnojivo), fosfáty (hnojivá), poľnohospodárske hnojivá, morské chaluhy (hnojivo), humus na povrchové hnojenie, kompost, soli (hnojivá), superfosfáty (hnojivá), troska (hnojivo), agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na
ničenie buriny a parazitov, rašelinové kvetníky
pre záhradníctvo, povrchovo aktívne chemické
činidlá, prípravky na reguláciu rastu rastlín, moridlá na semená, tmely na vypĺňanie dutín stromov, výplne stromových dutín (lesníctvo), vzácne zeminy, rozsievková zemina, prípravky na ničenie hmyzu, fungicídy, herbicídy, insekticídy,
prípravky na ničenie lariev, prípravky na ničenie
škodcov, kovová sieťka proti hmyzu, kovová
sieťka proti krtkom, stavebný materiál z kovu, jemné drôtené pletivo, káble a drôty z obyčajných
kovov s výnimkou elektrických, kovové zavlažovacie potrubia a rúry, kovové kusy na zavlažovacie potrubia, kovové prípojky a odbočky na zavlažovacie potrubia, drôt, drobný železiarsky tovar, kovové baliace fólie, fólie pre mulčovanie,
kovové bridlicové príchytky, kovové klapky, vodovodné ventily, kovové kontajnery, kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové obruče,
spojky, kovové lišty, laty, kovové konštrukcie
markízy, napínače na kovové drôty, kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, kovové zariadenia poháňané vetrom
na odplašenie vtákov, nožnice na trávniky a živé
ploty (ručne náradie), najmä akumulátorové,
elektrické a na ručný pohon, záhradné náradie na
ručný pohon, záhradnícke nože, lesné sekáče, záhradnícke nožnice (veľké), rozprašovače na insekticídy a fungicídy (ručné náradie), ručné nástroje a ručné náradia, hrable (ručné náradie),
kultivátory (ručné náradie), hroty, špice, ostrie
(časti ručných nástrojov a náradia), lopaty (ručné

náradie), motyky, motyčky, plečky (ako ručné
náradie), rýle, nože, listy píly, pílky (ručné náradie); radlice (ručné nástroje a náradie), vyžínacie
stroje na okraje trávnikov (nástroje s ručným
ovládaním), oberače na ovocie (ručné náradie),
zariadenia na prevzdušnenie trávnikov (ručné nástroje), brúsne kamene, brúsy, osly, česáky (ručné nástroje), nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje, vyorávače (ručné nástroje), fúriky, zariadenia na ničenie rastlinných parazitov, zavlažovacie stroje pre záhradníctvo a poľnohospodárstvo, fontány, zariadenia na zásobovanie vodou,
zariadenia na zmäkčovanie vody, filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť), tlakové
zásobníky vody, zariadenia na prívod vody, kohútiky a kohúty na potrubia, vodovodné zariadenia, vodovody, dopravné palety s výnimkou kovových, drevené alebo plastové debny, navíjacie
cievky na hadice s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie, klapky, plastové vodovodné ventily, kade s výnimkou kovových, nekovové kolíky, nádoby na skladovanie a prepravu s výnimkou kovových, nekovové navijaky
s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc,
nekovové spojovacie skrutky na káble, palety na
manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových,
palety nekovové nakladacie, ventily, vodovodné
plastové klapky, záklopky, obrubníkové kamene,
kamenný drvený štrk, vonkajšie osvetlenie, osvetlenie jazierok a rybníkov, záhradné osvetlenie,
sacie čistiace stroje (vysávače); 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; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;
aranžovanie výkladov; reklama; on-line 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; prenájom reklamných plôch; predvádzanie tovaru; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; vydávanie reklamných textov;
aktualizovanie reklamných materiálov; odborné
obchodné poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja (pre tretie
osoby); analýzy nákladov; obchodný manažment;
marketingové štúdie; marketing; prieskum trhu
a verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné odhady; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba
údajov v počítačových databázach; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
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35, 37 a 44 tohto zoznamu; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
37 - Rekultivácia pôdy; zavlažovanie pôdy; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; brúsenie
kosačiek na trávniky; servis a oprava záhradného
náradia a strojov; opravy alebo údržba poľnohospodárskych strojov a nástrojov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; prenájom bagrov a rýpadiel; zemné práce, najmä zemné práce spojené s výstavbou záhrad a trávnikov;
prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom odvodňovacích čerpadiel; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve);
údržba bazénov; protihrdzová úprava; opravy
púmp a čerpadiel; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); vŕtanie studní; stavebníctvo; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
44 - Zakladanie trávnikov; výsadba semien; údržba trávnikov; strihanie trávy; ničenie buriny; prenájom kosačiek na trávnik; poradenské služby
v oblasti výberu trávnikov; poradenské služby
týkajúce sa dizajnu trávnikov; poradenské služby
v oblasti kladenia trávnikov; pestovateľské poradenstvo v záhradníctve; informácie o používaní
hnojív v záhradníctve; povrchové rozprašovanie
hnojiva; rozprašovanie záhradných chemikálií;
ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); záhradkárske služby; záhradníctvo; služby záhradných architektov; dizajn
a plánovanie záhrad; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; rastlinné škôlky; liečenie stromov; krajinotvorba; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
(540)

(591) sivá, zelená a jej odtiene, biela
(731) PROFI GREEN, s. r. o., Priemyselná 923/5, 903 01
Senec, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

554-2014
28.3.2014
25, 35, 41
25 - Odevy; obuv; oblečenie pre motoristov; baretky; čiapky; maškarné kostýmy; šatky, závoje;
športové oblečenie; tričká; plášte; priliehavé čiapky; čiapkové šilty; šilty (pokrývky hlavy); náprsenky; oblečenie; kombinézy (oblečenie); šatky,
šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy; saká;
papierové oblečenie; čelenky (oblečenie); pančuchy; pančuškové nohavice; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); svetre; pulóvre; ponožky;
košele; klobúky; kravaty; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; kabáty; nepremokavé odevy; le-
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gíny; sukne; športové tričká, dresy; plážové oblečenie; plážová obuv; plavky; športová obuv; kožené odevy; odevy z imitácií kože; opasky na
doklady a peniaze (časti odevov).
35 - Reklamné agentúry; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; lepenie plagátov; komerčné informačné
kancelárie; aktualizovanie a rozširovanie reklamných oznamov a reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce;
prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou
(public relations); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; prieskum verejnej mienky; prenájom
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie
osoby); spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie, zoraďovanie, aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach;
prenájom fotokopírovacích strojov; on line 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; prenájom predajných automatov; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná
pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov;
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych
prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment
pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií
pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Koncertné siene (služby); zábavné parky;
zábava, obveselenie; služby estrádnych umelcov;
filmové štúdiá; organizovanie športových, vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení
na oddych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem
reklamných); nahrávanie a požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov a predstavení; služby orchestrov a hudobných skupín; poskytovanie zariadení na športovanie; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované prázdninovými tábormi
(zábava); premietanie kinematografických filmov;
organizovanie živých vystúpení; organizovanie
a vedenie koncertov; plánovanie a organizovanie
večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); prenájom
štadiónov; organizovanie súťaží krásy; rezervácie
vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie predstavení (manažérske služby); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);
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poskytovanie zariadení na karaoke; hudobné skladateľské služby; nočné kluby; on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; prekladateľské a tlmočnícke služby; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie na reklamné účely); organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby diskdžokejov;
hudobná tvorba; on line poskytovanie digitálnej
hudby a videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

(540)

(591) čierna, červená, sivá
(731) Križánek Marian, Vihorlatská 1423/11, 069 01
Snina, SK;

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

555-2014
28.3.2014
43
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; reštaurácie (jedálne).

(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)

566-2014
31.3.2014
7, 8, 19
7 - Nástrojové brúsky, osličky.
8 - Brúsky (ručné náradie); brúsne kamene; brúsne nástroje; nástroje na ostrenie čepelí; osličky
na ostrenie kosy; osly; ostriace nástroje.
19 - Kameň; kamenárske výrobky.

(540)

(731) REZKAM s.r.o., Terchová 877, 013 06 Terchová, SK;

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

568-2014
31.3.2014
9, 16, 35, 36, 38, 41, 45
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; gramofónové platne;
dekoratívne magnety; magnetické pásky; nosiče
zvukových nahrávok; kreslené filmy; pásky na
nahrávanie zvuku; počítačové pamäte; videopásky; exponované filmy; magnetické identifikačné
karty; magnetické disky; pružné disky; exponované kinematografické filmy; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; nahraté
operačné programy; počítačový softvér (nahraté
počítačové programy); kódované magnetické karty; magnetické nosiče údajov; optické nosiče
údajov; optické disky; vreckové kalkulačky; videokazety; elektronické publikácie (sťahovateľné); USB kľúče; elektronické tlačoviny (sťahovateľné); elektronické časopisy (sťahovateľné).
16 - Papier; kartón, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický
tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske
použitie alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske
potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; tlačiarenské typy; štočky; obaly (papiernický tovar); pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; zošívačky (kancelárske
potreby); albumy; obrazy; orezávacie strojčeky na
ceruzky (elektrické aj neelektrické); knižné zarážky; umelecké litografie; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; noviny;
periodiká; atlasy; podložky pod pivové poháre;
lístky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie
potreby; brožúry; výšivkové vzory; pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; zošity;
vzory na kopírovanie; poznámkové zošity; uholníky, príložníky; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; kartotékové lístky;
hárky papiera; lepenkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; katalógy; spevníky; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); knihy;
tlačiarenské typy (písmená a číslice); zásuvky na
spisy; obtlačky; grafiky; rysovacie potreby; rysovacie nástroje; diagramy; obálky (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; baliaci papier; puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; emblémy
(papierové pečate); gumy na gumovanie; pečiatky; rysovacie súpravy; účtovné knihy; zoznamy;
tlačivá (formuláre); geografické mapy; grafické
reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice;
tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; litografie; brožované knihy; paragóny; pa-
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pierové vreckovky; papierové obrusy; kancelárske sponky; olejotlače; záložky do kníh; papierové pečate; papiernický tovar; pastelky; baliace
plastové fólie; stojany na fotografie; nákresy;
portréty; prospekty; knihársky materiál; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh;
blahoprajné pohľadnice; papierové podložky na
stôl (anglické prestieranie); podložky na písanie;
stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové
známky; lepidlá na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; kalendáre;
samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý
papier; lepenkové alebo papierové škatule; stojany na perá a ceruzky; lepenkové alebo papierové
obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre;
oznámenia (papiernický tovar); plastové bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy; nože
na papier (kancelárske potreby); strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); písacie
súpravy (papiernický tovar); obaly na súpravy písacích potrieb; grafické znaky; pútače z papiera
alebo lepenky; papierové utierky; etikety okrem
textilných; papierové alebo kartónové vývesné
tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy;
kopírovací papier (papiernický tovar); puzdrá na
šekové knižky; hudobné blahoželania (pohľadnice); puzdrá na pasy; písacie nástroje; tabule na
zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; ozdobné papierové mašle; sponky na bankovky; nákupné karty (nie na hranie); korekčné
pásky (kancelárske pomôcky); značkovacie perá
(papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty
(papiernický tovar); diáre (papiernický tovar).
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
lepenie plagátov; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; účtovníctvo; vedenie účtovných
kníh; obchodné alebo podnikové audity (revízia
účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení
obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; 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; dražby; marketingové štúdie; 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; 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; hospo-
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dárske (ekonomické) predpovede; organizovanie
obchodných alebo reklamných výstav; prieskum
verejnej mienky; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske
služby; spracovanie textov; služby predplácania
novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové
reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line 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); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 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; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov;
optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem;
obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre
tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných
informácií prostredníctvom webových stránok;
organizovanie podujatí (na reklamné a propagačné účely); inzertné služby; propagačné služby;
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zoznamu;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35, 36, 38,41 a 45 tohto zoznamu;
sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými
v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; poskytovanie
informácií týkajúcich sa všetkých uvedených
služieb; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností;
realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť
s nehnuteľnosťami; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; organizovanie
zbierok; faktoring; správcovstvo; financovanie
(služby); finančné riadenie; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom bytov;
prenájom nehnuteľností (ubytovanie); vyberanie
nájomného; prenájom kancelárskych priestorov;
finančné sponzorstvo; likvidácia podnikov (finančné služby); organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých uvedených služieb; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb.
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; tele-
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fonické služby; telefonická komunikácia; telexové služby; spravodajské agentúry; spravodajské
kancelárie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos
správ a obrazových informácií prostredníctvom
počítača; elektronická pošta; faxové prenosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenájom prístrojov na prenos správ; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom telefónov; prenos
signálu prostredníctvom satelitu; elektronické
zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby);
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie);
telekonferenčné služby; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete;
prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; poskytovanie telekomunikačných
kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na
diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do
databáz; hlasová odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov;
bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby;
poskytovanie diskusných fór on line; poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých uvedených
služieb; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); zábavné
parky; zábava; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby estrádnych umelcov;
filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; poskytovanie zariadení na oddych
a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie textov
(okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie;
školenia; požičiavanie kinematografických filmov;
požičiavanie zvukových nahrávok; produkcia
filmov (nie reklamných); požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie rozhlasových
a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových
a televíznych programov; tvorba divadelných
alebo iných predstavení; televízna zábava; poskytovanie zariadení na športovanie; služby pojazdných knižníc; výchovno-zábavné klubové
služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie koncertov; informácie
o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie
(pedagogická činnosť); informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení;
premietanie kinematografických filmov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky);
nahrávacie štúdiá (služby); informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videorekordérov; požičiavanie videopások; organizovanie súťaží krásy;
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia;
postsynchronizácia, dabing; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);

požičiavanie audioprístrojov; požičiavanie videokamier; redigovanie scenárov; strihanie videopások; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby); hudobné skladateľské služby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); fotografické reportáže;
fotografovanie; reportérske služby; nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm; služby
agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov (okrem reklamných); kaligrafické služby; formátovanie textov (nie na reklamné účely); organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie);
odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; školské
služby (vzdelávanie); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie spoločenských podujatí (nie na reklamné
a propagačné účely); poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých uvedených služieb; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; osobní strážcovia; sprevádzanie do spoločnosti; civilná ochrana; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; mediačné služby; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv;
udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo na účely právneho poradenstva;
právny výskum; advokátske služby; právne poradenstvo; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); registrácia doménových mien
(právne služby); služby rozhodcovských súdov;
poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých
uvedených služieb; poradenské a konzultačné
služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb.
(540)

(731) Rybár Miroslav, Mgr., Nad plážou 32, 974 04
Banská Bystrica, SK;
(740) Antal Robert, Mgr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

569-2014
31.3.2014
36
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom nehnuteľností.

(540)

(591) fialová, biela a čierna
(731) Poláčik Peter, Pavlovičova 16, 821 04 Bratislava,
SK;
(740) Nechala & Co. s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

riodické 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 na balenie.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; príchute na výrobu nápojov; sirupy
na výrobu nápojov; stolové vody; vody ako nápoje; ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých
nápojov.
33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva;
likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované
nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva; reklamná činnosť; maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými
nápojmi; veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
prenájom predajných automatov; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru.

570-2014
31.3.2014
5, 35
5 - Humánne a veterinárne farmaceutické prípravky 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) VERNALIN
(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)
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572-2014
31.3.2014
30, 36, 39
30 - Trvanlivé pečivo; jemné pečivo; sušienky;
sucháre; keksy; biskvity; vafle; tyčinky; piškóty;
cukrovinky; cukríky; karamelky; pralinky; oblátky; perníky; medovníky; zákusky; koláče; čokoládové a nečokoládové polevy; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchute; náplne a krémy,
zmrzliny; prísady do zmrzliny.
36 - Prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
39 - Automobilová preprava; nákladná doprava
kamiónová; prenájom dopravných prostriedkov;
prenájom garáži; prenájom miesta na parkovanie;
prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie;
prenájom skladov; služby v doprave a preprave;
sprostredkovanie prepravy; uskladnenie tovaru.

(540)

(540)

(731) Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41
Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

583-2014
3.4.2014
16, 32, 33, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie;
grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón;
lepenka; katalógy; papierové darčeky; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne
(papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
účely a na použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené pe-

(731) VÍNO Pezinok, s.r.o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

586-2014
3.4.2014
9, 16, 41
9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); kreslené filmy; nahraté počítačové programy; počítačové programy (sťahovateľné); počítačové hry
(softvér).
16 - Knihy; účtovné knihy; záložky do kníh; albumy; brožované knihy; komiksy; letáky; príručky; noviny; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tlačené publikácie; samolepky
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(papiernický tovar); zošity; skicáre; sponky na
bankovky; šablóny (kancelárske potreby); školské potreby (papiernický tovar); školské tabule;
tlačivá (formuláre); poznámkové zošity.
41 - Praktický výcvik (ukážky); korešpondenčné
vzdelávacie kurzy; detské škôlky (vzdelávanie);
divadelné predstavenia; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby estrádnych
umelcov; produkcia filmov (nie reklamných); premietanie kinematografických filmov; hazardné
hry; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; herne s hracími automatmi (služby); výchovno-zábavné klubové služby; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; koučovanie
(ško-lenie); fotografické reportáže; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie
sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; poradenstvo pri voľbe
povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba);
on-line poskytovanie elektronických publikácií
(bez možnosti kopírovania); služby poskytované
prázdninovými tábormi (zábava); odborné preškoľovanie; požičiavanie zvukových nahrávok;
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie
hračiek; redigovanie scenárov; písanie textov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie na reklamné účely); školské služby (vzdelávanie); vyučovanie; akadémie (vzdelávanie); tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; vzdelávanie; školenia; on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie textov
(okrem reklamných); zábava; organizovanie živých
vystúpení; výroba videofilmov.

(540)

(591) oranžová, modrá, biela
(731) Hrubošová Marcela, Ing., Mahenova 1637, 686 03
Staré Město, CZ;
(740) Mašek Jakub, Mgr. Ing., Praha, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

588-2014
3.4.2014
25
25 - Motorkárska vysoká obuv.

(731) PAOLO s.r.o., Spojovací 24, 561 17 Dlouhá Třebová, CZ;
(740) Jelinková Dudzíková Dana, JUDr., Šamorín, SK;

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

589-2014
3.4.2014
25
25 - Motorkárska vysoká obuv.

(731) PAOLO s.r.o., Spojovací 24, 561 17 Dlouhá Třebová, CZ;
(740) Jelinková Dudzíková Dana, JUDr., Šamorín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

600-2014
3.4.2014
20, 33, 35
20 - Vystavovacie stojany.
33 - Rum, destilované nápoje.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie vzoriek tovarov, marketingové štúdie, obchodné odhady, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav.

(540) Ron Carta Vieja
(731) Panama Business Club s. r. o., Zámocká 30, 811 01
Bratislava, SK;

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

620-2014
7.4.2014
43
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(591) čierna, červená, biela
(731) Dunčko Matej, Zimná 93, 052 01 Spišská Nová
Ves, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

630-2014
8.4.2014
16, 17, 30, 35
16 - Obalové materiály z plastických hmôt, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach; reklamné materiály z papiera (papiernický tovar).
17 - Plastové výlisky ako polotovary.
30 - Pekárske a cukrárske výrobky.
35 - Reklamné služby, maloobchodné služby s cukrovinkami.

(540) Čierny Kráľ
(731) Runa Finance, s.r.o, ul. SNP 1249/62, 058 01
Poprad, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

634-2014
8.4.2014
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.
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vstupenky na zábavné podujatia; poskytovanie
zariadení na športovanie; organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tábory na športové sústredenia; prenájom športových plôch; telesné cvičenie; kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia).
(540)

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

642-2014
9.4.2014
25, 28, 35, 41
25 - Športové tričká; dresy; topánky na šport;
športová obuv; športové tielka; futbalová obuv
(kopačky); štuple na kopačky.
28 - Chrániče na píšťaly (športový tovar); chrániče na kolená (športový tovar); siete (športové potreby); ochranné vypchávky (časti športových úborov).
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom
predajných stánkov; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenské služby pri
riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; administratívne
spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodná činnosť); obchodné
riadenie pre športovcov; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; fotokopírovacie služby; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky; prospekty; tlačoviny; vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné
agentúry; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
tvorba reklamných filmov; platené reklamné
služby typu „klikni sem“; aktualizácia a údržba
údajov v počítačových databázach; hospodárske
(ekonomické) predpovede.
41 - Výchovno-zábavné klubové služby; služby
poskytované prázdninové tábory (zábava); organizovanie predstavení (manažérske služby); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); školské
služby (vzdelávanie); prázdninové tábory (ubytovacie služby); akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
detské škôlky (vzdelávanie); školské služby (vzdelávanie); školenia; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; meranie času na športových podujatiach; služby agentúr ponúkajúcich

(591) biela, čierna, fialová, svetlo modrá, červená
(731) FC JUPIE BB BADÍN spol. s r.o., Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(740) Keleman Ľubomír, Mgr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

648-2014
10.4.2014
5, 30, 35
5 - Výživové doplnky; lecitín na lekárske použitie; lecitínové výživové doplnky; liečivé rastliny;
výživové doplnky z droždia; výživové doplnky
z obilných klíčkov.
30 - Aníz (semená); aromatické prípravky do potravín; badián; konzervované záhradné bylinky;
chutneys (koreniny); droždie; glukóza na kulinárske účely; horčica; horčicová múčka; klinčeky
(korenie); riasy (chuťové prísady); kari (korenie);
korenie; kurkuma (potravina); prášok do pečiva;
sladké drievko (cukrovinky); maltóza; prípravky
na zjemňovanie mäsa na domáce použitie; med;
melasový sirup; kukuričná múka; muškátové
orechy; nové korenie; ocot; paprika (korenie);
čierne korenie; škrobovité potraviny; škorica (korenie); prírodné sladidlá: šafran (korenie); vanilka (príchuť); ďumbier (korenie).
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodná správa licencií
výrobkov a služieb (pre tretie osoby); marketing;
marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; tvorba
reklamných filmov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; predvádzanie tovaru; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama.

(540)

(731) Jurásková Veronika, Pražmo 153, 739 04 Pražmo,
CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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(220)
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VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
649-2014
10.4.2014
5, 30, 35
5 - Výživové doplnky; lecitín na lekárske použitie; lecitínové výživové doplnky; liečivé rastliny;
výživové doplnky z droždia; výživové doplnky
z obilných klíčkov.
30 - Aníz (semená); aromatické prípravky do potravín; badián; konzervované záhradné bylinky;
chutneys (koreniny); droždie; glukóza na kulinárske účely; horčica; horčicová múčka; klinčeky
(korenie); riasy (chuťové prísady); kari (korenie);
korenie; kurkuma (potravina); prášok do pečiva;
sladké drievko (cukrovinky); maltóza: prípravky
na zjemňovanie mäsa na domáce použitie; med;
melasový sirup; kukuričná múka; muškátové orechy; nové korenie; ocot; paprika (korenie); čierne
korenie; škrobovité potraviny; škorica (korenie);
prírodné sladidlá; šafran (korenie); vanilka (príchuť); ďumbier (korenie).
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodná správa licencií
výrobkov a služieb (pre tretie osoby); marketing;
marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; tvorba
reklamných filmov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; predvádzanie tovaru; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama.

(540) Davídkovo koření
(731) Jurásková Veronika, Pražmo 153, 739 04 Pražmo,
CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

650-2014
10.4.2014
3
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov.

(540)

(731) Grofič Peter, Mlynarovičova 9, 851 04 Bratislava, SK;

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

651-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

(540)

(591) zlatá, biela, čierna
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

652-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) fialová, béžová, čierna, zlatá
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

653-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

(540)

(591) zlatá, béžová, čierna, tmavomodrá
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
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654-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

(540)

(591) fialová, béžová, čierna, zlatá
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

655-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
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prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

(591) zlatá, béžová, čierna, tmavomodrá
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

656-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

657-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

(540)

(591) medená, béžová, čierna, zlatá
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

(591) medená, béžová, čierna, hnedá, zlatá

658-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oz-
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namov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.
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(540)

(540)

(591) zlatá, béžová, čierna
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(591) zlatá, béžová, čierna
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

659-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

660-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

(540)

(591) zlatá, čierna, biela, tmavomodrá
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
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661-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógov; marketing; obchodné
a podnikateľské informácie; poradenské služby
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.
(540)

(540)
(591) medená, tmavohnedá, hnedá, čierna, biela
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

665-2014
11.4.2014
37
37 - Murovanie; murárske práce; inštalácia okien
a dverí.

(540)

(591) medená, čierna, biela, hnedá
(731) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

662-2014
10.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Vína.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16
a 33; reklama; organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,

(591) zelená
(731) CEDERA s.r.o., Syslia 12/2834, 821 05 Bratislava,
SK;
(740) Kreibik Tomáš, Mgr., advokát, Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

666-2014
11.4.2014
43
43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie).

(540)

(591) zelená
(731) BUSINESS 4 JOY, s. r. o., Syslia 12/2834, 821 05
Bratislava, SK;
(740) Kreibik Tomáš, Mgr., advokát, Košice, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

669-2014
11.4.2014
41
41 - Organizovanie a vedenie konferencií v oblasti počítačovej bezpečnosti a ochrany dát; praktický výcvik v oblasti počítačovej bezpečnosti
a ochrany dát; školenia v oblasti počítačovej bezpečnosti a ochrany dát.

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

(540)
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674-2014
14.4.2014
14, 35, 36
14 - Drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z týchto
materiálov alebo nimi pokovované, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach; šperky; bižutéria; drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre.
35 - Propagačná činnosť; reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).

(540)
(731) QuBit Conference, s. r. o., Študentská 2116/30,
960 01 Zvolen, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

672-2014
14.4.2014
35, 39, 42
35 - Správa počítačových súborov; zbieranie údajov
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; aktualizácia a údržba
údajov v počítačových databázach.
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov
a dokumentov.
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru;
aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; poradenstvo
v oblasti počítačových programov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo
v oblasti informačných technológií; zálohovanie
údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud compoting).

(731) Vaněk Václav, Za Hřištěm 6/2571, 370 10 České
Budějovice, CZ;
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

675-2014
14.4.2014
44
44 - Fyzioterapia; masáže; súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540)

(591) čierna, svetlozelená, tmavozelená
(731) Malárik Tomáš, Hany Meličkovej 7, 841 05 Bratislava, SK;
(740) Strhan Daniel, Dr., Bratislava, SK;

(540)

(591) svetlomodrá, tmavomodrá
(731) A.C.G. INVEST a.s., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

673-2014
14.4.2014
39
39 - Taxislužba; doprava, preprava; osobná doprava.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) Bikár Ján, Nobelova 22, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Strhan Daniel, Dr., Bratislava, SK;

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

691-2014
14.4.2014
16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
16 - Časopisy (periodiká); brožúry; tlačoviny; katalógy; letáky; obežníky.
35 - Reklama; obchodný manažment a plánovanie v oblasti riadenia obchodných centier; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; sekretárske práce.
36 - Prenájom nehnuteľnosti; prenájom obchodných priestorov; správa nehnuteľnosti; finančné
poradenstvo; finančné plánovanie obchodných
domov.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
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.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
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lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)
(540)
(731) U-R Lab, société par actions simplifiée, 7 place
du Chancelier Adenauer, 750 16 Paríž, FR;
(740) B & S Legal s.r.o., Bratislava, SK;

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

693-2014
14.4.2014
16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
16 - Časopisy (periodiká); brožúry; tlačoviny; katalógy; letáky; obežníky.
35 - Reklama; obchodný manažment a plánovanie v oblasti riadenia obchodných centier; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; sekretárske práce.
36 - Prenájom nehnuteľnosti; prenájom obchodných priestorov; správa nehnuteľnosti; finančné
poradenstvo; finančné plánovanie obchodných
domov.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
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.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(731) U-R Lab, société par actions simplifiée, 7 place
du Chancelier Adenauer, 750 16 Paríž, FR;
(740) B & S Legal s.r.o., Bratislava, SK;

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

(540)

695-2014
14.4.2014
16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
16 - Časopisy (periodiká); brožúry; tlačoviny; katalógy; letáky; obežníky.
35 - Reklama; obchodný manažment a plánovanie v oblasti riadenia obchodných centier; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; sekretárske práce.
36 - Prenájom nehnuteľnosti; prenájom obchodných priestorov; správa nehnuteľnosti; finančné
poradenstvo; finančné plánovanie obchodných
domov.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
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.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)
(731) U-R Lab, société par actions simplifiée, 7 place
du Chancelier Adenauer, 750 16 Paríž, FR;
(740) B & S Legal s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

694-2014
14.4.2014
16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
16 - Časopisy (periodiká); brožúry; tlačoviny; katalógy; letáky; obežníky.
35 - Reklama; obchodný manažment a plánovanie v oblasti riadenia obchodných centier; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; sekretárske práce.
36 - Prenájom nehnuteľnosti; prenájom obchodných priestorov; správa nehnuteľnosti; finančné
poradenstvo; finančné plánovanie obchodných
domov.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-

(731) U-R Lab, société par actions simplifiée, 7 place
du Chancelier Adenauer, 750 16 Paríž, FR;
(740) B & S Legal s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

696-2014
14.4.2014
29
29 - Žinčica.

(551) kolektívna
(591) zelená, hnedá, biela
(731) Cech výrobcov ovčieho syra v Turci, Turčianske
Kľačany 271, 038 61 Turčianske Kľačany, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

697-2014
14.4.2014
35, 39, 43
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; dražby; komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; marketing; obchodné
alebo podnikateľské informácie; obchodné rady
a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; online reklama prostredníctvom elektronických komunikačných sietí pre
tretie osoby; organizovanie prezentácií na reklamné účely; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; reklama; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zásielkové reklamné
služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach.
39 - Balenie tovaru; distribúcia tovarov na dobierku; doprava; informácie o možnostiach dopravy; prenájom chladiarenských zariadení; skladovanie tovaru; sprostredkovanie nákladnej dopravy.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne; hotelierske služby; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prázdninové tábory
(ubytovacie služby); prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; stravovacie služby; závodné jedálne.

(540)

(591) modrá, biela, žltá
(731) TOP CATERING s.r.o., Rastislavova 3, 040 01
Košice, SK;
(740) Bačárová Renáta, JUDr., PhD., Košice, SK;

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

699-2014
15.4.2014
41, 43
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby, prechodné ubytovanie.

(540) Habanero Steak Pub
(731) Fojtík Branislav, Moyzesova 625/19, 036 01 Martin, SK;

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

705-2014
16.4.2014
35, 36, 37, 39, 40
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení
podnikov; rozširovanie reklamných materiálov
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zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných
materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodné odhady; prenájom reklamných materiálov;
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; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom predajných automatov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie štatistík; marketing; prenájom predajných stánkov; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie
obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
36 - Platenie splátok; poistno-technické služby
(štatistika); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; sprostredkovanie poistenia; bankovníctvo; poisťovníctvo; oceňovanie
nehnuteľností; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; forfajting; správcovstvo; financovanie (služby); finančné riadenie;
správa nehnuteľností; správa nájomných domov;
uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; služby sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na
burze s cennými papiermi; životné poistenie; prenájom nehnuteľností (ubytovanie); finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva; úverové kreditné karty
(služby); finančné informácie; informácie o poistení; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; finančné sponzorstvo; likvidácia podnikov (finančné služby); záložné pôžičky;
poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom
webových stránok.
37 - Prenájom buldozérov; prenájom stavebných
strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadiel;
prenájom čistiacich strojov; prenájom stavebných
žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; prenájom odvodňovacích čerpadiel.
39 - Prenájom automobilov; automobilová doprava; autobusová doprava; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); kamiónová nákladná doprava;
dovoz, doprava; železničná doprava; vykladanie
nákladov; doručovanie tovarov; prenájom skladísk; riečna doprava; lodná preprava tovaru; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských zariadení; prená-
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jom vozidiel; prenájom osobných vagónov; prenájom nákladných vagónov; doprava; preprava;
lodná doprava; osobná doprava; námorná doprava; doprava pancierovými vozidlami; doprava
cestujúcich; doprava a skladovanie odpadu; sťahovanie; sprostredkovanie nákladnej dopravy;
sprostredkovanie dopravy; prenájom skladovacích kontajnerov; doručovacie služby; prenájom
pretekárskych vozidiel; prenájom leteckých dopravných prostriedkov; poskytovanie informácií
o cestovnej trase.
40 - Prenájom generátorov; tlač, tlačenie; prenájom pletacích strojov; prenájom klimatizačných
zariadení; prenájom vykurovacích zariadení; prenájom vykurovacích kotlov.

kovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie
obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
36 - Platenie splátok; poistno-technické služby
(štatistika); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; sprostredkovanie poistenia; bankovníctvo; poisťovníctvo; oceňovanie
nehnuteľností; zriaďovanie fondov; kapitálové
investície; garancie, záruky, kaucie; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; forfajting; správcovstvo; financovanie (služby); finančné riadenie; správa nehnuteľností; správa nájomných
domov; uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; služby sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné
poistenie; prenájom nehnuteľností (ubytovanie);
finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; úverové
kreditné karty (služby); finančné informácie; informácie o poistení; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; finančné sponzorstvo; likvidácia podnikov (finančné služby);
záložné pôžičky; poradenstvo v oblasti splácania
dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.
37 - Prenájom buldozérov; prenájom stavebných
strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadiel;
prenájom čistiacich strojov; prenájom stavebných
žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; prenájom odvodňovacích čerpadiel.
39 - Prenájom automobilov; automobilová doprava; autobusová doprava; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); kamiónová nákladná doprava;
dovoz, doprava; železničná doprava; vykladanie
nákladov; doručovanie tovarov; prenájom skladísk; riečna doprava; lodná preprava tovaru; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom vozidiel; prenájom osobných vagónov; prenájom nákladných vagónov; doprava; preprava;
lodná doprava; osobná doprava; námorná doprava;
doprava pancierovými vozidlami; doprava cestujúcich; doprava a skladovanie odpadu; sťahovanie; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; prenájom skladovacích
kontajnerov; doručovacie služby; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom leteckých dopravných prostriedkov; poskytovanie informácií o cestovnej trase.
40 - Prenájom generátorov; tlač, tlačenie; prenájom pletacích strojov; prenájom klimatizačných
zariadení; prenájom vykurovacích zariadení; prenájom vykurovacích kotlov.

(540)

(591) modrá, žltá, biela
(731) PB Finančné služby, a.s., Hattalova 12, 831 03
Bratislava, SK;

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

706-2014
16.4.2014
35, 36, 37, 39, 40
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení; 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; prenájom reklamných materiálov; 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; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom predajných automatov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; zostavovanie štatistík; marketing; prenájom predajných stánkov; obchodné sprostred-

(540)
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(731) PB Finančné služby, a.s., Hattalova 12, 831 03
Bratislava, SK;

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

707-2014
16.4.2014
16, 35, 42
16 - Knihy; časopisy; brožované knihy; periodické a neperiodické publikácie nie na reklamné
účely; brožúry; brožúrky; obrazy; kalendáre; príručky; pohľadnice; baliaci papier; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); etikety
s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; papiernický tovar; lepiace pásky
na kancelárske účely na použitie v domácnosti;
plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače
z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie;
tlačené reklamné materiály.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s knihami, CD a DVD nosičmi, nosičmi optického záznamu, nosičmi elektronických záznamov,
audiopáskami, filmami, hudobnými nosičmi, MP3
záznamami, videozáznamami a hudobnými záznamami, elektronickými knihami, hračkami, spoločenskými hrami, detskými hrami, hlavolamami,
počítačovými hrami, počítačovými programami,
oblečením, reklamnými predmetmi, kalendármi,
plagátmi, príslušenstvom k PC, audioprehrávačmi,
videoprehrávačmi, MP3 prehrávačmi, spotrebnou
elektronikou, uvedené služby vykonávané aj prostredníctvom internetu; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné
a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť;
reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov, a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie a rozširovanie reklamných
textov; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 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;
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; čin-
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nosť účtovných poradcov; vedenie účtovnej evidencie; obchodné sprostredkovanie balenia a doručovania tovaru; obchodné sprostredkovanie
služieb cestovných kancelárií v oblasti zábavy;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35 a 42.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na
počítačových webových stránkach; vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach; odborné poradenské služby vo vzťahu k softvéru,
počítačom a k vývoju počítačových programov;
tvorba softvéru; počítačové programovanie; zhotovovanie kópií počítačových programov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov; prieskum
v oblasti využitia počítačov; poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru;
prenájom počítačov a počítačových periférnych
zariadení; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; grafický, priemyselný a umelecký
dizajn; navrhovanie obalov; projektová činnosť;
výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
(540)

(731) KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01
Prievidza, SK;

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

708-2014
16.4.2014
25, 40, 42
25 - Obuv; pančuchy; pracovné plášte; boa; čiapky; pleteniny; goliere; šály; krátke kabátiky; živôtiky; spodná bielizeň; kapucne; opasky; župany;
svetre; pulóvre; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny; snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy; korzety; kostýmy;
obleky; konfekcia; detské nohavičky; kravaty;
gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice;
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice;
šatky; kožušinové štóly; gabardénové plášte; šnurovačky; tielka; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká; dresy; manžety; zástery; palčiaky; papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsenky; zvrchníky; kabátiky; uniformy; bundy; sako; papierové
odevy; závoje; kúpacie čiapky; dámske a pánske
plavky; kúpacie plášte; podbradníky; topánky na
šport; topánky; športová obuv; čelenky; parky;
spodničky; kombiné; body; šatky na krk; odevy
z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; opasky na doklady a peniaze; ozdobné vreckovky; nohavicové sukne;
pončá; šatové sukne; lyžiarske rukavice; šilty; dámske nohavičky; športové tielka; papierové klobúky.
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40 - Bielenie tkanín; lemovanie a obšívanie tkanín;
dámske krajčírstvo, šitie; farbenie obuvi; farbenie
kože; spracovanie kožušín; vodovzdorná úprava
textilu; ohňovzdorná úprava tkanín; nekrčivá úprava šatstva; strihanie látok; tlačenie vzorov; spracovanie vlny; pánske krajčírstvo; farbenie textílií; úprava textílií; úprava tkanín; farbenie tkanín;
vyšívanie; spracovanie kože; farbenie kožušín;
fototlač; prešívame a stehovanie textílií; úpravy
a prešívame oblečenia; prenájom pletacích strojov; šitie modelov a módnych doplnkov.
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo;
navrhovanie obalov; skúšanie textílií; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; poradenská činnosť v oblasti módy.

(540) Jana Polak
(731) Poláková Jana, PaedDr., FASHION, Komenského 75/35, 040 01 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

710-2014
16.4.2014
37, 39, 41, 43
37 - Údržba bazénov.
39 - Záchranné služby.
41 - Zábavné parky; zábava.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby).

(540)

(591) modrá, zelená
(731) TATRAGOLF RESORT, s.r.o., Kopčianska 82/E,
851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

713-2014
16.4.2014
6
6 - Pásová oceľ; oceľový plech.

(540) ZINKOMAG
(731) U.S. Steel Košice,s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel,
044 54 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

715-2014
17.4.2014
16, 35, 41
16 - Akvarely; albumy; grafické znaky; blahoprajné pohľadnice; brožúry; grafické zobrazenia; grafiky; knihy; komiksy; letáky; obežníky; obrazy;
obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované;
prospekty; plagáty; tlačené publikácie; tlačoviny.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov;
dražby; fotokopírovacie služby; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; informácie (obchodné alebo podnikateľské); prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; marketingové štúdie; organizovanie módnych prehliadok na účely podpory predaja; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času v komu-

nikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; príprava inzertných stĺpcov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry;
tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie sponzorov;
vylepovanie plagátov.
41 - Modelingové služby pre umelcov; služby múzeí (prehliadky, výstavy); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; vydávanie kníh.
(540)

(591) čierna, červená
(731) Belobrad Pavol, Trenčianska 360/76, 018 61 Beluša, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

716-2014
17.4.2014
3, 16, 35, 37
3 - Leštiaci kameň; mydlá; leštiace prípravky;
prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; leštiace vosky; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá); kozmetické prípravky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; leštiace krémy; krémy na kožu;
prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie
prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese);
diamantové brúsivo; odfarbovače; éterické esencie; esenciálne oleje; éterické oleje; karbidy kovu
(brúsivá); čistiace prípravky; čistiace prípravky
na okná automobilov; šlichtovacie prípravky; šampóny; leštiaci papier; mydielka; prípravky na odstránenie hrdze; prípravky na odstraňovanie náterov; prípravky na suché čistenie; stlačený vzduch
v konzervách na čistenie a odprašovanie; tkaniny
impregnované čistiacimi prípravkami; osviežovače vzduchu.
16 - Albumy; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); emblémy (papierové pečate); etikety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia;
grafiky; kalendáre; kancelárske potreby okrem
nábytku; predmety z kartónu; katalógy; knihy;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše; letáky; nákresy;
nákupné karty (nie na hranie); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obežníky; oznámenia (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; periodiká;
plagáty; pohľadnice; príručky; prospekty; tlačené
publikácie; tlačoviny; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; grafické reprodukcie; ročenky; samolepky (papiernický tovar); papierové alebo kartónové vývesné tabule.
35 - Obchodná administratíva; reklamné agentúry;
aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy
nákladov; aranžovanie výkladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácie;
fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín
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na reklamné účely; hospodárske (ekonomické)
predpovede; administratívna správa hotelov; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
tretie osoby); komerčné informačné kancelárie;
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;
prenájom kancelárskych strojov a zariadení; zostavovanie štatistík; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3 a 16 tohto zoznamu; marketing; marketingové štúdie; nábor zamestnancov;
organizovanie módnych prehliadok na podporu
predaja; príprava miezd a výplatných listín; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie
osoby); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); pomoc pri riadení
obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment pre poskytovateľov
služieb na voľnej nohe; odborné posudky efektívnosti podnikov; odkazovacie telefónne služby
(pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie
obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
personálne poradenstvo; písanie na stroji; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien;
prenájom predajných automatov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prehľad
tlače (výstrižkové služby); služby poskytované
pri premiestňovaní podnikov; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie správ (kancelárske práce); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; písanie reklamných
textov; zásielkové reklamné služby; rozhlasová
reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; správa počítačových súborov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovateľne práce; stenografické služby; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); telemarketingové služby; televízna reklama; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie
účtovných kníh; lepenie plagátov; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35 a 37 tohto zoznamu.
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37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie automobilov; antikorózne úpravy; mazanie
vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; leštenie vozidiel; protektorovanie pneumatík; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; čistenie vozidiel; prenájom čistiacich strojov; chemické čistenie; vulkanizovanie pneumatík (opravy); nabíjanie batérií vozidiel.
(540)

(591) čierna, biela, svetlosivá, zelená
(731) M & S GLOBWASH, a.s., Jesenského 15, 984 01
Lučenec, SK;
(740) Trajteľová Daniela, JUDr. Ing., Banská Bystrica,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

728-2014
22.4.2014
41
41 - Vydávanie kníh.

(591) zelená, biela
(731) Branko Kocian - Vydavateľstvo MOTÝĽ, Mariánska 9, 811 08 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

733-2014
22.4.2014
16, 35, 39, 41, 42, 43
16 - Predmety z papiera, kartónu, lepenky; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický
tovar; písacie potreby.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná administratíva.
39 - Autobusová doprava.
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; knižnice; internátne školy; divadelné predstavenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie živých vystúpení; organizovanie
športových súťaží; služby múzeí; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov.
42 - Vedecké služby; výskum v oblasti vedy.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
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športových súťaží; služby múzeí; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby);
organizovanie a vedenie koncertov.
42 - Vedecké služby; výskum v oblasti vedy.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(540)
(591) červená, žltá, modrá, zelená
(731) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

734-2014
22.4.2014
16, 35, 39, 41, 42, 43
16 - Predmety z papiera, kartónu, lepenky; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický
tovar; písacie potreby.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná administratíva.
39 - Autobusová doprava.
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; knižnice; internátne školy; divadelné predstavenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie živých vystúpení; organizovanie
športových súťaží; služby múzeí; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov.
42 - Vedecké služby; výskum v oblasti vedy.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(591) modrá, červená, žltá, čierna, biela
(731) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

736-2014
22.4.2014
16, 35, 39, 41, 42, 43
16 - Predmety z papiera, kartónu, lepenky; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický
tovar; písacie potreby.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná administratíva.
39 - Autobusová doprava.
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; knižnice; internátne školy; divadelné predstavenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie živých vystúpení; organizovanie
športových súťaží; služby múzeí; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov.
42 - Vedecké služby; výskum v oblasti vedy.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)
(731) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

735-2014
22.4.2014
16, 35, 39, 41, 42, 43
16 - Predmety z papiera, kartónu, lepenky; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický
tovar; písacie potreby.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná administratíva.
39 - Autobusová doprava.
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; knižnice; internátne školy; divadelné predstavenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie živých vystúpení; organizovanie

(731) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

737-2014
22.4.2014
16, 35, 39, 41, 43, 44
16 - Predmety z papiera, kartónu, lepenky; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický
tovar; písacie potreby.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná administratíva.
39 - Autobusová doprava.
41 - Knižnice; koncertné siene; divadelné predstavenia; služby múzeí; vzdelávanie; internátne
školy; organizovanie športových súťaží.
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43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie
(penzióny, domovy dôchodcov).
44 - Nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť.
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informácie o možnostiach zábavy; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; služby múzeí; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov.
42 - Vedecké služby; výskum v oblasti vedy.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(540)
(731) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

739-2014
22.4.2014
16, 35, 39, 41, 42, 43
16 - Predmety z papiera, kartónu, lepenky; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický
tovar; písacie potreby.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná administratíva.
39 - Autobusová doprava.
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; knižnice; internátne školy; divadelné predstavenia; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní;
informácie o možnostiach zábavy; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; služby múzeí; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov.
42 - Vedecké služby; výskum v oblasti vedy.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

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

740-2014
22.4.2014
16, 35, 39, 41, 42, 43
16 - Predmety z papiera, kartónu, lepenky; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický
tovar; písacie potreby.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná administratíva.
39 - Autobusová doprava.
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; knižnice; internátne školy; divadelné predstavenia; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní;

745-2014
22.4.2014
12
12 - Autobusy; vozy; autá; automobily; tlmiče
automobilov; motory pozemných vozidiel; kolesá
na pozemné vozidlá; spojky pozemných vozidiel;
motocykle; automobilové karosérie.

(540)

(731) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE
CO., LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, CN;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) modrá, červená, žltá, čierna, biela
(731) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(731) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;

747-2014
22.4.2014
12
12 - Autobusy; vozy; autá; automobily; tlmiče automobilov; motory pozemných vozidiel; kolesá
na pozemné vozidlá; spojky pozemných vozidiel;
motocykle; automobilové karosérie.

(540)

(731) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE
CO., LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, CN;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

756-2014
23.4.2014
9, 41
9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov;
záznamové disky; kompaktné disky; DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy
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mincových prístrojov; registračné pokladnice;
počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; počítačové programy.
41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540) Pod lampou
(731) W PRESS a.s., Partizánska 2, 811 03 Bratislava,
SK;

(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(591) čierna, zelená, biela, zlatá, žltá
(731) SLOVAKIA TIP, s.r.o., Vajkovce 143, 044 43 Vajkovce, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

760-2014
24.4.2014
9, 28, 41
9 - Nahraté počítačové programy, počítačové hry.
28 - Hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; výherné hracie automaty; hracie
automaty; hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze;
hracie videoautomaty.
41 - Hazardné hry; organizovanie lotérií; služby
kasín (hazardné hry); prenájom vybavenia herní;
herne s hracími automatmi (služby).

(540)

(540)

(591) zelená, bordová
(731) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, P.O.Box 41, 850 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) červená, žltá, čierna
(731) ROYAL GASTRO, s.r.o., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

761-2014
24.4.2014
9, 28, 41
9 - Nahraté počítačové programy, počítačové hry.
28 - Hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; výherné hracie automaty; hracie
automaty; hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze;
hracie videoautomaty.
41 - Hazardné hry; organizovanie lotérií; služby
kasín (hazardné hry); prenájom vybavenia herní;
herne s hracími automatmi (služby).

(540) ROYAL ADMIRAL
(731) ROYAL GASTRO, s.r.o., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

763-2014
23.4.2014
9, 38, 41
9 - Optické kompaktné disky.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie;
prenos digitálnych súborov.
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

767-2014
25.4.2014
35, 36, 38, 44
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby).
36 - Informácie o poistení; zdravotné poistenie.
38 - Elektronická pošta; poskytovanie prístupu
do databáz; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača.
44 - Zdravotnícka starostlivosť.

821-2014
9.5.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 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 online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
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28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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, online 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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
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filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie
klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží
krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží,
zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (dtp služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikácia elektronických
kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát
alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových stránok;
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online 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, online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské
služby.
(540)

(591) červená, čierna, sivá
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

822-2014
9.5.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 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 online z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počíta-
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čový 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; čipové telefónne
karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá;
magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické
stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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, online 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov
a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb;
spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikácia elektronických
kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát
alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových stránok;
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online 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, online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) čierna, sivá, žltá, zlatá, červená
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(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

5007-2014
9.1.2014
29, 35
29 - Mliečne výrobky s obsahom syra; syry; syrové nátierky.
35 - Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými v triede 29; sprostredkovanie obchodu
s mliečnymi výrobkami s obsahom syra, syrmi
a syrovými nátierkami.

(540)

(591) tmavomodrá, červená, sivá, odtiene zlatej
(731) LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s., Júrska cesta 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5008-2014
10.1.2014
25
25 - Baretky; čiapky; šály; boxerky; župany; pulóver; ponožky; košele; košele; odevy; klobúky;
pančuchy; kostýmy, obleky; konfekcia; gamaše;
nohavice; rukavice; legíny; tielka; kabáty; peleríny; sukne; športové tričká – dresy; papuče; pyžamá;
šaty; pánske spodky; bundy; saká; plavky; body;
odevy z imitácie kože; kožené odevy; tričká –
mikina; dámske nohavičky; športové tielka; obuv;
sandále; šľapky.

(540) EPISTER
(731) AZIA CENTRUM s.r.o., Hlavná 17, 916 25 Brunovce, SK;
(740) NGUYEN NAM VINH, Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5009-2014
10.1.2014
43
43 - Reštaurácie – jedálne; bufety – bistrá; samoobslužné reštaurácie.

(540) HANOI GARDEN
(731) AZIA CENTRUM s.r.o., Hlavná 17, 916 25 Brunovce, SK;
(740) NGUYEN NAM VINH, Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5010-2014
10.1.2014
25
25 - Baretky; čiapky; šály; boxerky; župany; pulóver – svetre; ponožky; košele; odevy – oblečenie; klobúky; pančuchy; kostýmy – obleky; konfekcia; gamaše; nohavice; rukavice; legíny; tielka; kabáty; pleteniny – mikiny; sukne; športové
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tričká – dresy; papuče; pyžamá; šaty; boxerky; bundy; saká; plavky; body; koženkové odevy; kožené odevy; tričká, trigovice; dámske nohavičky;
športové tielka; obuv; tenisky; sandále; šľapky.
(540) BENTER
(731) AZIA CENTRUM s.r.o., Hlavná 17, 916 25 Brunovce, SK;
(740) NGUYEN NAM VINH, Bratislava, SK;

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

5012-2014
10.1.2014
3, 18, 24, 25
3 - Mydlá; voňavkárske výrobky; éterické oleje;
kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky
na čistenie zubov.
18 - Koža; koženka; peňaženky; puzdrá na navštívenky; náprsné tašky; kabelky; cestovné tašky; aktovky (kožená galantéria); kufre; spoločenské kabelky; cestovné obaly na odevy; puzdrá na
kľúče; kožušiny; surové kože; dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice.
24 - Textílie pre odevný priemysel; textílie na obuv;
posteľná bielizeň; bytový textil.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(540) NEHERA 1923
(731) Zdút Ladislav, Ing., Pod Rovnicami 67, 841 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5018-2014
16.1.2014
35, 41
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity.

(540)

(591) modrá, sivá
(731) InterScreen, s.r.o., Roháčova 77, 130 00 Praha, CZ;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

5019-2014
16.1.2014
11, 19, 20, 21, 24, 27, 35
11 - Sanitárna technika a zariadenia; kúpacie vane; hydromasážne vane; sprchové vane a vaničky; sprchové kúty a boxy; hydromasážne systémy; hydromasážne panely; vaňové zásteny; zariadenia kúpeľní - prístroje na vykurovanie a sušenie; WC misy; bidety; pisoáre; vodovodné batérie; zariadenia na filtráciu, rozvod a ohrievanie
vody; prístroje na klimatizáciu, chladenie, vykurovanie, osvetlenie; zariadenia pre sauny; infrasauny; saunové zariadenia.
19 - Keramické obklady a dlažby.
20 - Kúpeľňový nábytok; zrkadlá; nekovové vešiaky a háčiky.
21 - Náradie a nádoby určené pre kúpeľne v rámci tejto triedy; koše; dávkovače mydla; obaly
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a misky na mydlo; dávkovače na toaletné papiere; zásobníky na papierové uteráky; sklenené
a porcelánové výrobky určené na použitie v kúpeľni; sušiaky na bielizeň.
24 - Sprchové závesy z textilu alebo plastu.
27 - Kúpeľňové predložky; rohože; rohožky.
35 - Reklamné, propagačné a inzertné služby; organizovanie obchodných a komerčných výstav;
internetový obchod s výrobkami; sanitárna technika a zariadenia, kúpacie vane, hydromasážne
vane, sprchové vane a vaničky, sprchové kúty
a boxy, hydromasážne systémy, hydromasážne
panely, vaňové zásteny, zariadenia kúpeľní - prístroje na vykurovanie a sušenie, WC misy, bidety, pisoáre, vodovodné batérie, zariadenia na filtráciu, rozvod a ohrievanie vody, prístroje na
klimatizáciu, chladenie, vykurovanie, osvetlenie,
zariadenia pre sauny, infrasauny, saunové zariadenia, kúpeľňový nábytok, zrkadlá, vešiaky a háčiky nekovové, náradie a nádoby určené pre kúpeľne v rámci tejto triedy, koše, dávkovače mydla, obaly a misky na mydlo, dávkovače na toaletné papiere, zásobníky na papierové uteráky,
sklenené a porcelánové výrobky určené na použitie v kúpeľni, sušiaky na bielizeň, sprchové závesy z textilu alebo plastu, predložky kúpeľňové,
rohože, rohožky.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(731) SIKO KOUPELNY a.s., Skorkovská 1310, 198 00
Praha - Kyje, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5022-2014
16.1.2014
30 2013 068 685.3
12.12.2013
DE
29, 30, 31
29 - Ryby a výrobky vyrobené z rýb v čerstvej,
konzervovanej, mrazenej, údenej podobe a/alebo
v podobe polotovaru, tiež v podobe fašírok alebo
ako extrakt; solené ryby; rybie plátky (filé); hotové pokrmy alebo polotovary vyrobené z rýb;
jedlá želatína z rýb; rybia múčka na ľudskú spotrebu; konzervované ryby zahrnuté v triede 29;
lahôdkové produkty z rýb; rybie výrobky a rybie
šaláty, vrátane kaviáru a iných výrobkov z rybích
ikier v konzervovanej, mrazenej, údenej, sušenej,
marinovanej a/alebo čerstvej podobe; mäkkýše
a kôrovce vrátane mušieľ a ustríc, morských slimákov, slávok, chobotníc (neživých), ako aj iných
morských plodov a z nich vyrobených výrobkov
v konzervovanej, mrazenej, údenej, sušenej, marinovanej a/alebo čerstvej podobe; výrobky surimi; hotové jedlá a polotovary, a to guláš (dusené
mäso) a chuťovky obsahujúce prevažne ryby a morské plody a/alebo mäsové výrobky, a/alebo zeleninu (spracovanú), a/alebo ovocie (spracované),

a/alebo rastlinné proteíny, a/alebo sójové produkty, najmä prípravky zo sójových zŕn a/alebo zemiakov (spracované) a/alebo orechov v konzervovanej, mrazenej alebo čerstvej podobe; instantné polievky, tiež konzervované a mrazené, vyrobené z rýb (ako aj výrobkov z nich v konzervovanej, mrazenej, údenej podobe a/alebo v podobe polotovaru, tiež vo forme fašírok alebo ako
extrakt), solených rýb, rybích plátkov (filé), konzervovaných rýb zahrnutých v triede 29, lahôdkových produktov z rýb, rybích výrobkov (vrátane kaviáru a ostatných produktov z rybích ikier
v konzervovanej, mrazenej, údenej, sušenej a v marinovanej podobe), mäkkýšov a kôrovcov (vrátane mušlí a ustríc, morských slimákov, slávok,
neživých chobotníc, ako aj iných morských plodov a z nich vyrobených výrobkov v konzervovanej, mrazenej, údenej, sušenej a/alebo marinovanej podobe, tiež konzervované a ako mrazené
jedlá), mäsových výrobkov, zeleniny (spracovanej)
a/alebo ovocia (spracovaného), a/alebo rastlinných
proteínov, a/alebo sójových produktov, najmä
prípravkov zo sójových zŕn a/alebo zemiakov (spracovaných), a/alebo orechov v konzervovanej a/alebo mrazenej podobe, cestovín, korenín, mlieka
a mliečnych produktov, jedlých olejov a tukov;
hotové šaláty, aspik a želatína v konzervovanej,
mrazenej alebo v čerstvej podobe, vyrobené z rýb
(ako aj výrobky z nich v konzervovanej, mrazenej, údenej podobe a/alebo v podobe polotovaru,
tiež vo forme fašírok alebo ako extrakt), solených
rýb, rybích plátkov (filé), konzervovaných rýb
zahrnutých v triede 29, lahôdkových produktov
z rýb, rybích výrobkov (vrátane kaviáru a ostatných produktov z rybích ikier v konzervovanej,
mrazenej, údenej, sušenej a marinovanej podobe), mäkkýšov a kôrovcov (vrátane mušlí a ustríc,
morských slimákov, slávok, neživých chobotníc
ako aj iných morských plodov a z nich vyrobených výrobkov v konzervovanej, mrazenej, údenej,
sušenej a/alebo marinovanej podobe, tiež konzervované a ako mrazené jedlá), mäsových výrobkov, zeleniny (spracovanej) a/alebo ovocia
(spracovaného), a/alebo rastlinných proteínov,
a/alebo sójových produktov, najmä prípravkov zo
sójových zŕn a/alebo zemiakov (spracovaných),
a/alebo orechov v konzervovanej a/alebo mrazenej podobe, cestovín, korenín, mlieka a mliečnych produktov, jedlých olejov a tukov; pokrmy
pripravené na servírovanie, obsahujúce prevažne
rybie výrobky s prídavkom zeleniny, cestovín,
korenín a omáčok; nátierky na chlieb; mäso; mäsové výrobky; mlieko a mliečne výrobky; jedlé
oleje a tuky; údeniny; hydina a výrobky z nej vyrobené zahrnuté v triede 29.
30 - Majonézy a remulády; tekuté omáčky, vrátane šalátových omáčok a dresingov v konzervovanej, mrazenej, sušenej alebo čerstvej podobe;
dresingy na šaláty; hotové pokrmy chuťovky pozostávajúce najmä z ryže a/alebo cestovín, a/alebo
sójovej múky, a/alebo sójových bôbov, a/alebo
kvasnicových extraktov, a/alebo obilnín, a/alebo
škrobu v konzervovanej, mrazenej, sušenej alebo
v čerstvej podobe; marinády; pizza; cestoviny;
pekárske výrobky a cestoviny; korenie; zákusky
(jemné pečivo); pekárske výrobky s plnkami a/alebo polevami pozostávajúcimi najmä z rýb a/alebo
rybích produktov, a/alebo vajíčok, a/alebo syra,

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
a/alebo syrových prípravkov, a/alebo mliečnych
produktov, a/alebo zeleniny, a/alebo ovocia, a/alebo bylín a korenín; už uvedené tovary zahrnuté
v triede 30, tiež vo forme hotového pokrmu alebo
polotovaru, tiež v mrazenej a konzervovanej podobe.
31 - Ryby a morské plody (živé); rybie ikry.

v konzervovanej, mrazenej alebo v čerstvej podobe, vyrobené z rýb (ako aj výrobky z nich
v konzervovanej, mrazenej, údenej podobe a/alebo v podobe polotovaru, tiež vo forme fašírok
alebo ako extrakt), solených rýb, rybích plátkov
(filé), konzervovaných rýb zahrnutých v triede
29, lahôdkových produktov z rýb, rybích výrobkov (vrátane kaviáru a ostatných produktov z rybích ikier v konzervovanej, mrazenej, údenej, sušenej a marinovanej podobe), mäkkýšov a kôrovcov (vrátane mušlí a ustríc, morských slimákov,
slávok, neživých chobotníc ako aj iných morských plodov a z nich vyrobených výrobkov
v konzervovanej, mrazenej, údenej, sušenej a/alebo marinovanej podobe, tiež konzervované a ako
mrazené jedlá), mäsových výrobkov, zeleniny
(spracovanej) a/alebo ovocia (spracovaného), a/alebo rastlinných proteínov, a/alebo sójových produktov, najmä prípravkov zo sójových zŕn a/alebo zemiakov (spracovaných), a/alebo orechov
v konzervovanej a/alebo mrazenej podobe, cestovín, korenín, mlieka a mliečnych produktov,
jedlých olejov a tukov; pokrmy pripravené na
servírovanie, obsahujúce prevažne rybie výrobky
s prídavkom zeleniny, cestovín, korenín a omáčok; nátierky na chlieb; mäso; mäsové výrobky;
mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky;
údeniny; hydina a výrobky z nej vyrobené zahrnuté v triede 29.
30 - Majonézy a remulády; tekuté omáčky, vrátane šalátových omáčok a dresingov v konzervovanej, mrazenej, sušenej alebo čerstvej podobe;
dresingy na šaláty; hotové pokrmy chuťovky, pozostávajúce najmä z ryže a/alebo cestovín, a/alebo
sójovej múky, a/alebo sójových bôbov, a/alebo
kvasnicových extraktov, a/alebo obilnín, a/alebo
škrobu v konzervovanej, mrazenej, sušenej alebo
v čerstvej podobe; marinády; pizza; cestoviny;
pekárske výrobky a cestoviny; korenie; zákusky
(jemné pečivo); pekárske výrobky s plnkami a/alebo polevami pozostávajúcimi najmä z rýb a/alebo
rybích produktov, a/alebo vajíčok, a/alebo syra,
a/alebo syrových prípravkov, a/alebo mliečnych
produktov, a/alebo zeleniny, a/alebo ovocia, a/alebo bylín a korenín; uvedené tovary zahrnuté
v triede 30, tiež vo forme hotového pokrmu alebo
polotovaru, tiež v mrazenej a konzervovanej podobe.
31 - Ryby a morské plody (živé); rybie ikry.

(540) BLUE BAY
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

5023-2014
16.1.2014
30 2013 068 972.0
12.12.2013
DE
29, 30, 31
29 - Ryby a výrobky vyrobené z rýb v čerstvej,
konzervovanej, mrazenej, údenej podobe a/alebo
v podobe polotovaru, tiež v podobe fašírok alebo
ako extrakt; solené ryby; rybie plátky (filé); hotové pokrmy alebo polotovary vyrobené z rýb;
jedlá želatína z rýb; rybia múčka na ľudskú spotrebu; konzervované ryby zahrnuté v triede 29;
lahôdkové produkty z rýb; rybie výrobky a rybie
šaláty, vrátane kaviáru a iných výrobkov z rybích
ikier v konzervovanej, mrazenej, údenej, sušenej,
marinovanej a/alebo čerstvej podobe; mäkkýše
a kôrovce vrátane mušieľ a ustríc, morských slimákov, slávok, chobotníc (neživých), ako aj iných
morských plodov a z nich vyrobených výrobkov
v konzervovanej, mrazenej, údenej, sušenej, marinovanej a/alebo čerstvej podobe; výrobky surimi; hotové jedlá a polotovary, a to guláš (dusené
mäso) a chuťovky obsahujúce prevažne ryby a morské plody a/alebo mäsové výrobky, a/alebo zeleninu (spracovanú), a/alebo ovocie (spracované),
a/alebo rastlinné proteíny, a/alebo sójové produkty, najmä prípravky zo sójových zŕn a/alebo zemiakov (spracované), a/alebo orechov v konzervovanej, mrazenej alebo čerstvej podobe; instantné polievky, tiež konzervované a mrazené,
vyrobené z rýb (ako aj výrobkov z nich v konzervovanej, mrazenej, údenej podobe a/alebo
v podobe polotovaru, tiež vo forme fašírok alebo
ako extrakt), solených rýb, rybích plátkov (filé),
konzervovaných rýb zahrnutých v triede 29, lahôdkových produktov z rýb, rybích výrobkov
(vrátane kaviáru a ostatných produktov z rybích
ikier v konzervovanej, mrazenej, údenej, sušenej
a v marinovanej podobe), mäkkýšov a kôrovcov
(vrátane mušlí a ustríc, morských slimákov, slávok, neživých chobotníc, ako aj iných morských
plodov a z nich vyrobených výrobkov v konzervovanej, mrazenej, údenej, sušenej a/alebo marinovanej podobe, tiež konzervované a ako mrazené jedlá), mäsových výrobkov, zeleniny (spracovanej) a/alebo ovocia (spracovaného), a/alebo rastlinných proteínov, a/alebo sójových produktov,
najmä prípravkov zo sójových zŕn a/alebo zemiakov (spracovaných), a/alebo orechov v konzervovanej a/alebo mrazenej podobe, cestovín, korenín, mlieka a mliečnych produktov, jedlých olejov a tukov; hotové šaláty, aspik a želatína
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(540)

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

5024-2014
17.1.2014
11, 19, 20, 21
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary,
na varenie; chladiace prístroje, prístroje na sušenie, ventiláciu, rozvod vody; sanitárne (toaletné)
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prístroje a zariadenia; súčasti a príslušenstvo týchto výrobkov; sprchy; sprchovacie kabíny; kohútiky a kohúty na potrubie; kúpacie vane; vane na
sedacie kúpele; kúpeľné vane; vaňové príslušenstvo (armatúry); zariadenia na ohrev teplej vody
na kúpeľ; prenosné kabíny pre parné kúpele; kúpeľňové armatúry; tvarované obloženie pre pece;
tvarované obloženie pre kachle; kovové konštrukcie pre pece a rúry, krby; lampové tienidlá;
lampy elektrické; kúpeľné vybavenie (teplovzdušné kúpele); LED (elektroluminiscenčné diódy) (svietidlá); drezy; dezinfekčné dávkovače pre
toalety; dezinfekčný kontajner; elektrické lampy;
prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobnú potrebu; pisoáre;
mušle (umývadlá); radiátory (kúrenie); zariadenia pre saunu; sedadlá (záchodové); splachovače;
splachovacie zariadenia; toaletné (záchodové) misy; toalety (záchody splachovacie); prenosné záchody; umývadlá; zariadenia na sušenie rúk pre
umyvárne; prístroje na vírenie vody; zariadenia
na prívod vody; vodovodné tesnenie (tesniace
krúžky); zariadenia vodovodné, všetko zahrnuté
v tejto triede.
19 - Stavebné materiály nekovové; stavebná keramika a sklo; neohybné nekovové rúrky pre stavebníctvo; asfalt; smola; prenosné konštrukcie
nekovové; nekovové pomníky; nekovová dlažba;
dlaždice na podlahy (nekovové); kúpeľňové obklady a vymurovky; dlaždice na steny/obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); obklady v stavebníctve (nekovové); podlahy (nekovové), všetko zahrnuté v tejto triede.
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy; drevený a plastový
kúpeľňový nábytok; vešiaky a držiaky do kúpeľní (nekovové) v tejto triede; háčiky na zavesenie;
súčasti a príslušenstvo nábytku v tejto triede;
debny z dreva alebo umelých hmôt; časti nábytku
z dreva; dvierka nábytku; kolieska na nábytok
(nekovové); lišty na nábytok z umelých hmôt;
obloženie nábytku (nekovové); dávkovače uterákov upevnené (nekovové); držiaky na kefy; držiaky na noviny; nábytok kancelársky; nábytok
kovový; nábytok školský; podhlavníky; podnožky; regály; police; postriebrené sklo na výrobu
zrkadiel; sklenené dosky na zrkadlá; toaletné zrkadielka (ručné); skrine; registračné skrine; skrinky na uteráky (nábytok); skrinky na lieky; vodovodné ventily z umelých hmôt, všetko zahrnuté
v tejto triede.
21 - Pomôcky a nádoby pre domácnosť a kuchyňu; hrebene a umývacie hubky; kefy (s výnimkou
štetcov); materiály na výrobu kief; čistiace potreby; drôtiky na čistenie parkiet; surové alebo
opracované sklo (s výnimkou stavebného skla);
sklo, porcelán a majolika a výrobky z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, najmä technická keramika a sklo v rámci tejto triedy; ozdobná keramika a sklo; figúrky (sošky) a umelecké predmety z porcelánu, terakoty alebo skla;
aerosólové dávkovače (s výnimkou dávkovačov
na lekárske účely); dávkovače mydla; dávkovače
papierových uterákov; hlboké misy; kefy; keramika na použitie v domácnosti; hygienické misy
na vylučovanie pre domáce zvieratá; misky na
umývacie hubky; puzdrá na mydlo; nočné nádoby (nočníky); dávkovače toaletného papiera; vaničky (detské, prenosné); vaničky na pranie; vý-

levky; zásobníky (kovové) na papierové uteráky;
zásobníky (nádržky) na mydlo; vešiaky a držiaky
do kúpeľní v tejto triede; džbániky a džbery; kade; flakóny; háčiky; kozmetické náradie, všetko
zahrnuté v tejto triede.
(540)

(731) LAUFEN CZ s. r. o., V Tůních 3/1637, 120 00
Praha, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;

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

5025-2014
17.1.2014
11, 19, 20, 21
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary,
na varenie; chladiace prístroje, prístroje na sušenie, ventiláciu, rozvod vody; sanitárne (toaletné)
prístroje a zariadenia; súčasti a príslušenstvo týchto výrobkov; sprchy; sprchovacie kabíny; kohútiky a kohúty na potrubie; kúpacie vane; vane na
sedacie kúpele; kúpeľné vane; vaňové príslušenstvo (armatúry); zariadenia na ohrev teplej vody
na kúpeľ; prenosné kabíny pre parné kúpele; kúpeľňové armatúry; tvarované obloženie pre pece;
tvarované obloženie pre kachle; kovové konštrukcie pre pece a rúry, krby; lampové tienidlá;
elektrické lampy; kúpeľné vybavenie (teplovzdušné kúpele); LED (elektroluminiscenčné diódy) (svietidlá); drezy; dezinfekčné dávkovače pre
toalety; dezinfekčný kontajner; elektrické lampy;
prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobnú potrebu; pisoáre; mušle (umývadlá); radiátory (kúrenie); zariadenia pre
saunu; sedadlá (záchodové); splachovače; splachovacie zariadenia; toaletné (záchodové) misy;
toalety (záchody splachovacie); prenosné záchody; umývadlá; zariadenia na sušenie rúk pre umyvárne; prístroje na vírenie vody; zariadenia na
prívod vody; vodovodné tesnenie (tesniace krúžky); vodovodné zariadenia, všetko zahrnuté v tejto triede.
19 - Stavebné nekovové materiály; stavebná keramika a sklo; neohybné nekovové rúrky pre stavebníctvo; asfalt; smola; nekovové prenosné
konštrukcie; nekovové pomníky; nekovová dlažba; dlaždice na podlahy (nekovové); kúpeľňové
obklady a vymurovky; dlaždice na steny/obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); obklady v stavebníctve (nekovové); podlahy (nekovové), všetko zahrnuté v tejto triede.
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy; drevený a plastový
kúpeľňový nábytok; vešiaky a držiaky do kúpeľní (nekovové) v tejto triede; háčiky na zavesenie;
súčasti a príslušenstvo nábytku v tejto triede;
debny z dreva alebo umelých hmôt; časti nábytku
z dreva; dvierka nábytku; kolieska na nábytok
(nekovové); lišty na nábytok z umelých hmôt;
obloženie nábytku (nekovové); upevnené dávkovače uterákov (nekovové); držiaky na kefy; dr-
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žiaky na noviny; kancelársky nábytok; kovový
nábytok; školský nábytok; podhlavníky; podnožky; regály; police; postriebrené sklo na výrobu
zrkadiel; sklenené dosky na zrkadlá; (ručné) toaletné zrkadielka; skrine; registračné skrine; skrinky na uteráky (nábytok); skrinky na lieky; vodovodné ventily z umelých hmôt, všetko zahrnuté
v tejto triede.
21 - Pomôcky a nádoby pre domácnosť a kuchyňu; hrebene a umývacie hubky; kefy (s výnimkou
štetcov); materiály na výrobu kief; čistiace potreby;
drôtiky na čistenie parkiet; surové alebo opracované sklo (s výnimkou stavebného skla); sklo,
porcelán a majolika a výrobky z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, najmä technická keramika a sklo v rámci tejto triedy; ozdobná keramika a sklo; figúrky (sošky) a umelecké predmety z porcelánu, terakoty alebo skla;
aerosólové dávkovače (s výnimkou dávkovačov
na lekárske účely); dávkovače mydla; dávkovače
papierových uterákov; hlboké misy; kefy; keramika na použitie v domácnosti; misy hygienické
na vylučovanie pre domáce zvieratá; misky na
umývacie hubky; puzdrá na mydlo; nočné nádoby (nočníky); dávkovače toaletného papieru; vaničky (detské, prenosné); vaničky na pranie; výlevky; zásobníky (kovové) na papierové uteráky;
zásobníky (nádržky) na mydlo; vešiaky a držiaky
do kúpeľní v tejto triede; džbániky a džbery; kade; flakóny; háčiky; kozmetické náradie, všetko
zahrnuté v tejto triede.

daja stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel a s elektrickou energiou; obchodné konzultácie a obchodné poradenstvo v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky;
poskytovanie odborných obchodných informácií
v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom
internetu; marketingové štúdie a analýzy; analýzy obchodných a podnikateľských rizík (obchodné analýzy); sprostredkovanie nákupu a predaja
palivových, vykurovacích plynov, plynov určených na priemyselné účely, elektrickej energie
a tepla; služby reklamnej agentúry; rozširovanie,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie
reklamných textov; inzertné služby; obchodné
prieskumy; reklamné a propagačné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné
sprostredkovanie služieb v oblasti energetiky pre
tretie osoby; služby kancelárií zaoberajúcich sa
dovozom a vývozom elektriny; marketing; dojednávanie a uzatváranie zmlúv o dodávke plynu,
elektrickej energie a tepla pre tretie osoby (obchodná administratíva); obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce, kopírovanie; personálne poradenstvo; poradenstvo v oblasti personálnej komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti využívania
geotermálnej energie pre tretie osoby; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa obchodnej
činnosti s geotermálnou energiou; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 1,
4, 6, 12 a 16 tohto zoznamu; účtovníctvo; ekonomické poradenstvo týkajúce sa obchodnej činnosti; účtovné poradenstvo; organizačné poradenstvo týkajúce sa obchodnej a reklamnej činnosti; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (public relations); sekretárske služby; správa registratúry a registratúrnych
záznamov (administratívna činnosť); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tepelnou a elektrickou energiou a s vykurovacími plynmi; automatizované spracovanie dát; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodná administratíva
súvisiaca s verejným obstarávaním tovarov a služieb.

(540)

(731) LAUFEN CZ s. r. o., V Tůních 3/1637, 120 00
Praha, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5026-2014
21.1.2014
1, 4, 6, 12, 16, 35
1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny; palivové plyny; elektrická
energia; motorové palivá, pohonné hmoty; pohonné látky; pohonné zmesi; stužené plyny (palivo).
6 - Nádoby na stlačený vzduch alebo skvapalnený vzduch; kovové potrubia a nádoby na plyn
ako komponenty na prestavbu motorových vozidiel na plynový pohon.
12 - Autá; autobusy; autokary; automobily; nákladné autá; pozemné motorové vozidlá na plynový pohon a súčasti pozemných motorových
vozidiel na plynový pohon.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály, manuály počítačových programov (tlačené
príručky); letáky, prospekty; papierové tlačivá;
grafické zobrazenia a grafiky v papierovej forme
vytvorené pomocou počítača.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
s palivovými plynmi, vykurovacími plynmi, plynmi určenými na priemyselné účely, vrátane pre-
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(540)

(591) čierna, žltá, biela, zelená
(731) SPP CNG s. r. o., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5027-2014
21.1.2014
1, 4, 6, 12, 16, 35
1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny; palivové plyny; elektrická
energia; motorové palivá, pohonné hmoty; pohonné látky; pohonné zmesi; stužené plyny (palivo).
6 - Nádoby na stlačený vzduch alebo skvapalnený vzduch; kovové potrubia a nádoby na plyn
ako komponenty na prestavbu motorových vozidiel na plynový pohon.
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12 - Autá; autobusy; autokary; automobily; nákladné autá; pozemné motorové vozidlá na plynový pohon a súčasti pozemných motorových
vozidiel na plynový pohon.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály, manuály počítačových programov (tlačené
príručky); letáky, prospekty; papierové tlačivá; grafické zobrazenia a grafiky v papierovej forme vytvorené pomocou počítača.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s palivovými plynmi, vykurovacími plynmi, plynmi
určenými na priemyselné účely, vrátane predaja
stlačeného zemného plynu určeného na pohon
motorových vozidiel a s elektrickou energiou; obchodné konzultácie a obchodné poradenstvo
v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky; poskytovanie odborných obchodných informácií
v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom
internetu; marketingové štúdie a analýzy; analýzy obchodných a podnikateľských rizík (obchodné analýzy); sprostredkovanie nákupu a predaja
palivových, vykurovacích plynov, plynov určených na priemyselné účely, elektrickej energie
a tepla; služby reklamnej agentúry; rozširovanie,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie
reklamných textov; inzertné služby; obchodné
prieskumy; reklamné a propagačné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné
sprostredkovanie služieb v oblasti energetiky pre
tretie osoby; služby kancelárií zaoberajúcich sa
dovozom a vývozom elektriny; marketing; dojednávanie a uzatváranie zmlúv o dodávke plynu,
elektrickej energie a tepla pre tretie osoby (obchodná administratíva); obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce, kopírovanie; personálne poradenstvo; poradenstvo v oblasti personálnej komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti využívania
geotermálnej energie pre tretie osoby; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa obchodnej
činnosti s geotermálnou energiou; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 1,
4, 6, 12 a 16 tohto zoznamu; účtovníctvo; ekonomické poradenstvo týkajúce sa obchodnej činnosti; účtovné poradenstvo; organizačné poradenstvo týkajúce sa obchodnej a reklamnej činnosti; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (public relations); sekretárske služby; správa registratúry a registratúrnych
záznamov (administratívna činnosť); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tepelnou a elektrickou energiou a s vykurovacími plynmi; automatizované spracovanie dát; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodná administratíva
súvisiaca s verejným obstarávaním tovarov a služieb.

(540)

(731) SPP CNG s. r. o., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;

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

5034-2014
21.1.2014
5, 9, 35, 44
5 - Roztoky na kontaktné šošovky; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; prípravky na čistenie očí; prípravky na vyplachovanie očí.
9 - Okuliare, cvikre; slnečné okuliare; okuliare na
šport; okuliare proti oslneniu; okuliarové šošovky; kontaktné šošovky; korekčné šošovky; optické šošovky; okuliarové rámy; okuliarové obrúčky;
retiazky na okuliare; retiazky na cvikre; šnúrky
na okuliare; puzdrá na okuliare; puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; optické sklo;
optické výrobky; optické prístroje a nástroje; nástroje s okulármi; ďalekohľady.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s tovarmi; roztoky na kontaktné šošovky; čistiace
prípravky na kontaktné šošovky; prípravky na
čistenie očí; prípravky na vyplachovanie očí; okuliare, cvikre; slnečné okuliare; okuliare na šport;
okuliare proti oslneniu; okuliarové šošovky; kontaktné šošovky; korekčné šošovky; optické šošovky; okuliarové rámy; okuliarové obrúčky; retiazky na okuliare; retiazky na cvikre; šnúrky na
okuliare; puzdrá na okuliare; puzdrá na cvikre;
puzdrá na kontaktné šošovky; optické sklo; optické výrobky; optické prístroje a nástroje; nástroje s okuliarmi; ďalekohľady; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; roztoky na kontaktné šošovky; čistiace prípravky na
kontaktné šošovky; prípravky na čistenie očí; prípravky na vyplachovanie očí; okuliare, cvikre;
slnečné okuliare; okuliare na šport; okuliare proti
oslneniu; okuliarové šošovky; kontaktné šošovky; korekčné šošovky; optické šošovky; okuliarové rámy; okuliarové obrúčky; retiazky na okuliare; retiazky na cvikre; šnúrky na okuliare; puzdrá na okuliare; puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; optické sklo; optické výrobky;
optické prístroje a nástroje; nástroje s okuliarmi;
ďalekohľady; sprostredkovateľská činnosť v oblasti optických služieb a očnej techniky.
44 - Optické služby; činnosť refrakčného strediska; poradenská činnosť v oblasti optických služieb a očnej techniky.

(540)

(591) biela, modrá, tmavomodrá
(731) Očná optika a.s., Vajnorská 134, 832 57 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

5047-2014
24.1.2014
510796
22.1.2014
CZ
3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 43
3 - Mydlá; kozmetické prípravky; toaletné vody;
toaletné prípravky; dezodoranty (parfuméria); parfumy; zmesi voňavých látok; vlasové vody; šampóny; zubné pasty.
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5 - Potraviny pre dojčatá a batoľatá; výživové
doplnky; homeopatické prípravky; vitamínové
a minerálne prípravky.
16 - Papiernický tovar.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; jedlá z mäsa,
rýb, hydiny a zveriny; výťažky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; spracované huby; konzervované,
sušené a zavárané ovocie a zelenina; jedlá z konzervovaného, sušeného a zaváraného ovocia a zeleniny; želatína; džemy; vajcia; mlieko a mliečne
výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo;
kávové náhradky; múka; prípravky z obilnín;
chlieb; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny;
med; melasový sirup; prírodné sladidlá; droždie;
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; nálevy (chuťové prísady); kečup; koreniny.
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; živé kvety.
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené nápoje a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje
a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem pív); liehoviny;
víno.
36 - Finančné služby.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); samoobslužné
jedálne; závodné jedálne; kaviarne; reštaurácie
(jedálne); samoobslužné reštaurácie.
(540)

(731) Mrozek Dušan, Ing., Chrpová 644, 252 43 Průhonice, CZ;
(740) Novotná Petra, Mgr., Bratislava, SK;

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

5048-2014
24.1.2014
510800
22.1.2014
CZ
3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 43
3 - Mydlá; kozmetické prípravky; toaletné vody;
toaletné prípravky; dezodoranty (parfuméria); parfumy; zmesi voňavých látok; vlasové vody; šampóny; zubné pasty.
5 - Potraviny pre dojčatá a batoľatá; výživové
doplnky; homeopatické prípravky; vitamínové
a minerálne prípravky.
16 - Papiernický tovar.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; jedlá z mäsa,
rýb, hydiny a zveriny; výťažky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; spracované huby; konzervované,
sušené a zavárané ovocie a zelenina; jedlá z konzervovaného, sušeného a zaváraného ovocia a zeleniny; želatína; džemy; vajcia; mlieko a mliečne
výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo;
kávové náhradky; múka; prípravky z obilnín;
chlieb; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny;
med; melasový sirup; prírodné sladidlá; droždie;
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; nálevy (chuťové prísady); kečup; koreniny.
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31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; živé kvety.
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené nápoje a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje
a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem pív); liehoviny;
víno.
36 - Finančné služby.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); samoobslužné
jedálne; závodné jedálne; kaviarne; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie.
(540) DELMART
(731) Mrozek Dušan, Ing., Chrpová 644, 252 43 Průhonice, CZ;
(740) Novotná Petra, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

5049-2014
24.1.2014
510799
22.1.2014
CZ
3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 43
3 - Mydlá; kozmetické prípravky; toaletné vody;
toaletné prípravky; dezodoranty (parfuméria); parfumy; zmesi voňavých látok; vlasové vody; šampóny; zubné pasty.
5 - Potraviny pre dojčatá a batoľatá; výživové
doplnky; homeopatické prípravky; vitamínové
a minerálne prípravky.
16 - Papiernický tovar.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; jedlá z mäsa,
rýb, hydiny a zveriny; výťažky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; spracované huby; konzervované,
sušené a zavárané ovocie a zelenina; jedlá z konzervovaného, sušeného a zaváraného ovocia a zeleniny; želatína; džemy; vajcia; mlieko a mliečne
výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo;
kávové náhradky; múka; prípravky z obilnín;
chlieb; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny;
med; melasový sirup; prírodné sladidlá; droždie;
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; nálevy
(chuťové prísady); kečup; koreniny.
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; živé kvety.
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené nápoje
a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem pív); liehoviny;
víno.
36 - Finančné služby.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); samoobslužné
jedálne; závodné jedálne; kaviarne; reštaurácie
(jedálne); samoobslužné reštaurácie.

(540) DELIMART
(731) Mrozek Dušan, Ing., Chrpová 644, 252 43 Průhonice, CZ;
(740) Novotná Petra, Mgr., Bratislava, SK;
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5050-2014
24.1.2014
510798
22.1.2014
CZ
3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 43
3 - Mydlá; kozmetické prípravky; toaletné vody;
toaletné prípravky; dezodoranty (parfuméria);
parfumy; zmesi voňavých látok; vlasové vody;
šampóny; zubné pasty.
5 - Potraviny pre dojčatá a batoľatá; výživové
doplnky; homeopatické prípravky; vitamínové
a minerálne prípravky.
16 - Papiernický tovar.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; jedlá z mäsa,
rýb, hydiny a zveriny; výťažky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; spracované huby; konzervované,
sušené a zavárané ovocie a zelenina; jedlá z konzervovaného, sušeného a zaváraného ovocia a zeleniny; želatína; džemy; vajcia; mlieko a mliečne
výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo;
kávové náhradky; múka; prípravky z obilnín;
chlieb; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny;
med; melasový sirup; prírodné sladidlá; droždie;
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; nálevy (chuťové prísady); kečup; koreniny.
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; živé kvety.
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené nápoje a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje
a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem pív); liehoviny;
víno.
36 - Finančné služby.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); samoobslužné
jedálne; závodné jedálne; kaviarne; reštaurácie
(jedálne); samoobslužné reštaurácie.

(540) DUŠELÍN
(731) Mrozek Dušan, Ing., Chrpová 644, 252 43 Průhonice, CZ;
(740) Novotná Petra, Mgr., Bratislava, SK;
(210) 5058-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.

11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie
služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie
a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov;
opravy a údržba motorových vozidiel; opravy
motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriacich do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propánbutánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie, okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
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geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na
tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou;
laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický
prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie na stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
(540)

(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5059-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické
monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné
a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje na meranie a reguláciu elektrického prúdu;
elektrické prístroje na ovládanie elektrického
prúdu pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
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35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie
služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie
a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv; servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov; opravy a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia; inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného
kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia,
opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane
plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel patriace do
tejto triedy; realizácia inžinierskych stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie; opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia zosuvných
území ako stavebná činnosť; umývanie motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na
plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia
tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie;
skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností na
obchodné účely; geodézia (zememeračstvo); geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na
tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou;
laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum na ro-
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pu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický
prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie na stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.

(540)

(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5060-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových

spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov; opravy a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia; inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného
kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia,
opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane
plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel patriace do
tejto triedy; realizácia inžinierskych stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie; opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopačské práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia zosuvných
území ako stavebná činnosť; umývanie motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na
plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných alebo
náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností na
obchodné účely; geodézia (zememeračstvo); geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na
tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou;
laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický
prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie pre stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska proti koróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
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stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia
zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propánbutánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na
tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou;
laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický
prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie na stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.

(540)

(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5061-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov;
opravy a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
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(540)

(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
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(210) 5062-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv; servis
protikoróznych izolácií; oprava plynových spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov; opravy
a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia; inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného
kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia,
opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane
plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel patriace do
tejto triedy; realizácia inžinierskych stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie; opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia zosuvných
území ako stavebná činnosť; umývanie motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na
plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.

39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností na
obchodné účely; geodézia (zememeračstvo); geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na
tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou;
laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum na ropu,
zemný plyn a tepelnú energiu; geologický prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie na stabilizáciu
zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska
protikoróznej ochrany; výskum a vývoj v oblasti
plynárenstva; vstreľovanie expanznými prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
(540)

(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5063-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skri-
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ne a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov;
opravy a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia
zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie
motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie
s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu
do motorových vozidiel; prestavba naftových
a benzínových motorových vozidiel na plynový
pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej
energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou činnosťou.
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40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
geologický prieskum; zisťovanie a overovanie
geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie
plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch;
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov
ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou; laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum
na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický prieskum pre potreby územného plánovania,
vypracovanie stavebnej dokumentácie na stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
(540)

(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5064-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
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9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické
monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné
a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje na meranie a reguláciu elektrického prúdu;
elektrické prístroje na ovládanie elektrického
prúdu pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov;
opravy a údržba motorových vozidiel; opravy
motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia zosuvných území ako stavebná činnosť;
umývanie motorových vozidiel; obnova a údržba
koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel; prestavba
naftových a benzínových motorových vozidiel na
plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.

42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie
a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto
činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou; laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk;
projektovanie, geologický prieskum na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický prieskum
pre potreby územného plánovania, vypracovanie
stavebnej dokumentácie na stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; výskum a vývoj v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými prístrojmi do
zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
(540)

(591) biela, čierna, žltá, zelená
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5065-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
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11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov;
opravy a údržba motorových vozidiel; opravy
motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom
stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení
vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie; opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske
práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie
motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie
s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propánbutánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej
energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
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geologický prieskum; zisťovanie a overovanie
geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov
na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou; laboratórne služby pre geologický prieskum
ložísk; projektovanie, geologický prieskum na
ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický
prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie na stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
(540)

(591) žltá, modrá, zelená, biela
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5066-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
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19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov;
opravy a údržba motorových vozidiel; opravy
motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia
zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie
motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie
s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propánbutánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na

tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou;
laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický
prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie na stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
(540)

(591) žltá, modrá, zelená, modrozelená, biela
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 5067-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
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elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov;
opravy a údržba motorových vozidiel; opravy
motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propánbutánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na
tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou;
laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický
prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie na stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
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43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
(540)

(591) žltá, modrá, zelená, modrozelená, biela
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5068-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv; servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov; opravy a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prená-
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jom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia
zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propánbutánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia
tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie;
skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
geologický prieskum; zisťovanie a overovanie
geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie
plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch;
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov
ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou; laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum
na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický prieskum pre potreby územného plánovania,
vypracovanie stavebnej dokumentácie na stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.

(540)

(591) zelená, žltá, modrá

(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 5069-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv; servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov;
opravy a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia zosuvných území ako stavebná činnosť;
umývanie motorových vozidiel; obnova a údržba
koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane pl-
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niacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel; prestavba
naftových a benzínových motorových vozidiel na
plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej
energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
geologický prieskum; zisťovanie a overovanie
geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie
plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch;
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov
ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou; laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum
na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický prieskum pre potreby územného plánovania,
vypracovanie stavebnej dokumentácie pre stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť
v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov
z hľadiska proti-koróznej ochrany; výskum a vývoj v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
(540)

(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5070-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
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4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv; servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov; opravy a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia
zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie
motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie
s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu
do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná dopra-
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va; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia
tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie;
skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na
tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou;
laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický
prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie pre stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska proti-koróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.

(540)

(591) žltá, modrá, modrozelená, zelená, čierna, biela
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5071-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.

9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov;
opravy a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia
zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie
motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie
s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu do
motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
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42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností na
obchodné účely; geodézia (zememeračstvo); geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na
tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou;
laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum na ropu,
zemný plyn a tepelnú energiu; geologický prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie pre stabilizáciu
zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska
proti-koróznej ochrany; výskum a vývoj v oblasti
plynárenstva; vstreľovanie expanznými prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
(540)

(591) žltá, modrá, modrozelená, čierna, biela
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 5072-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
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11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr; vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti; plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie
služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie
a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv; servis
protikoróznych izolácií; oprava plynových spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov; opravy
a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia; inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného
kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia,
opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane
plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel patriace do
tejto triedy; realizácia inžinierskych stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie; opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia zosuvných
území ako stavebná činnosť; umývanie motorových
vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových
motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
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geologický prieskum; zisťovanie a overovanie
geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie
plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch;
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov
ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou; laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum
na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický prieskum pre potreby územného plánovania,
vypracovanie stavebnej dokumentácie pre stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť
v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov
z hľadiska proti-koróznej ochrany; výskum a vývoj v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.

(540)

(591) čierna, biela, žltá, zelená
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5073-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.

37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov; opravy a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia
zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich
staníc na plnenie zemného plynu a propán-butánu
do motorových vozidiel; prestavba naftových
a benzínových motorových vozidiel na plynový
pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
geologický prieskum; zisťovanie a overovanie
geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov
ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou; laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum
na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický prieskum pre potreby územného plánovania,
vypracovanie stavebnej dokumentácie pre stabi-
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lizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska proti-koróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
(540)

(591) modrá, žltá, zelená, biela
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5074-2014
(220) 29.1.2014
10 (511) 1, 4, 6, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
(511) 1 - Plyny na priemyselné účely.
4 - Vykurovacie plyny.
6 - Kovy patriace do tejto triedy; kovové potrubia
a ich časti; kovové rúry, fľaše, nádoby, nádrže
a zásobníky; kovové objímky; kovové armatúry
na potrubia a ich súčasti; kovové prístrešky, skrine a stavebné konštrukcie; kovové debnenie, rámy, brány, ploty, palety, stojany a nosníky; kovové materiály na vystužovanie; kovové potrubia
a nádoby na plyn ako komponenty na prestavbu
motorových vozidiel na plynový pohon; kovové
rúry ústredného kúrenia.
9 - Meradlá; elektrické rozvádzače; elektrické monitorovacie prístroje; signalizačné, kontrolné a regulačné prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje
na meranie a reguláciu elektrického prúdu; elektrické prístroje na ovládanie elektrického prúdu
pre energetiku, s výnimkou atómovej energetiky
patriace do tejto triedy; zariadenia na protikoróznu ochranu.
11 - Časti ústredného kúrenia, s výnimkou rúr;
vetracie zariadenia; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre oblasť plynárenstva a ich súčasti;
plynové bojlery.
12 - Pozemné motorové vozidlá s vyššou mierou
ohrozenia vrátane pozemných motorových vozidiel na plynový pohon a ich súčasti.
19 - Nekovové potrubia na prepravu plynu a pre
ústredné kúrenie.
35 - Kopírovanie; obchodné sprostredkovanie služieb pri využívaní geotermálnej energie s cieľom
rozvíjať podnikateľské aktivity; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov.
37 - Opravy plynových meradiel; opravy a údržba elektrických zariadení využívaných v plynárenstve; inštalácia plynových rozvodov a opravy
ústredného vykurovania a vetrania; opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy
elektrických strojov a prístrojov; realizácia protikoróznych izolácií plynových dielov a zostáv;
servis protikoróznych izolácií; oprava plynových
spotrebičov; inštalácia elektrických rozvodov; op-
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ravy a údržba motorových vozidiel; opravy motorových zariadení s vyššou mierou ohrozenia;
inštalácia vodovodných potrubí; opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí; prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení; inštalácia, opravy a údržba plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného
plynu a propán-butánu do motorových vozidiel
patriace do tejto triedy; realizácia inžinierskych
stavieb vrátane plynovodov; banské dobývanie;
opravy zdvíhacích zariadení; výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami; stabilizácia
zosuvných území ako stavebná činnosť; umývanie
motorových vozidiel; obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie
s jednotnou telekomunikačnou sieťou; rekonštrukcie plynárenských zariadení vrátane plniacich staníc na plnenie zemného plynu a propánbutánu do motorových vozidiel; prestavba naftových a benzínových motorových vozidiel na plynový pohon.
38 - Telekomunikačné služby; prenos dát.
39 - Preprava a skladovanie vykurovacích plynov
vrátane ich tranzitnej prepravy; prečerpávanie
plynu do zásobníkov motorových vozidiel s plynovým pohonom; verejná cestná hromadná nepravidelná doprava; verejná cestná nákladná doprava; požičiavanie motorových vozidiel; distribúcia tepelnej energie; distribúcia elektrickej energie; skladovanie odpadu súvisiaceho s banskou
činnosťou.
40 - Výroba tepelnej energie; výroba elektrickej
energie; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním.
41 - Školenia; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Overovanie meradiel v rozsahu autorizácie
štátneho dozoru; meranie, kontrola a skúšky tlakových nádob; kontrola a skúšky plynových zariadení; kontrola a skúšky plynových zariadení
s vyššou mierou ohrozenia; kontrola elektrických
zariadení; defektoskopia; diagnostika prístrojov
a zariadení; konzultačná a poradenská činnosť pri
využívaní geotermálnej energie okrem činností
na obchodné účely; geodézia (zememeračstvo);
geologický prieskum; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku
a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov,
kvapalín a odpadov v prírodných horninových
štruktúrach a podzemných priestoroch; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na
tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou;
laboratórne služby pre geologický prieskum ložísk; projektovanie, geologický prieskum na ropu, zemný plyn a tepelnú energiu; geologický
prieskum pre potreby územného plánovania, vypracovanie stavebnej dokumentácie pre stabilizáciu zosuvných území; projektová činnosť v investičnej výstavbe; diagnostika plynovodov z hľadiska proti-koróznej ochrany; výskum a vývoj
v oblasti plynárenstva; vstreľovanie expanznými
prístrojmi do zemskej kôry.
43 - Ubytovacie služby, verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb.
44 - Rehabilitácie.
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elektronických publikácií online (bez možnosti
kopírovania); vyučovanie, vzdelávanie; výcvik;
výroba informačných blokov; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41.

(540)

(540)
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5091-2014
4.2.2014
11
11 - Chladiace prístroje a chladiace zariadenia;
chladiace prístroje a stroje, chladničky a mrazničky; chladiace zariadenia s chladiacim systémom
na uchovávanie potravín a živín.

(540) FRESHEDGE
(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)

5092-2014
4.2.2014
9, 16, 35, 41
9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií
všetkých druhov.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie,
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme;
reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Reklama; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; propagácia výhercov súťaže alebo ankety; analýzy ekonomické; makroekonomické analýzy; obchodné a podnikateľské analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo; marketingové štúdie; poradenstvo v uvedených službách; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach; konzultačná
činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35.
41 - Organizovanie súťaží; vyhlasovanie výsledkov
súťaží; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích
podujatí; organizovanie spoločenských akcií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; publikovanie článkov v papierovej a elektronickej forme;
zverejňovanie a vydávanie textov; poskytovanie

(591) čierna, červená
(731) TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23,
821 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5093-2014
5.2.2014
35, 36
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov;
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení
obchodnej činnosti; prieskum trhu a verejnej mienky; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby;
prieskum verejnej mienky; podpora predaja (pre
tretie osoby); spracovanie textov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
kontaktných informácií; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných textov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; finančný lízing; správcovstvo; správa nehnuteľností; správa
nájomných domov; prenájom bytov; finančné poradenstvo; finančné informácie; prenájom kancelárskych priestorov; oceňovanie nehnuteľností;
prenájom nehnuteľností (ubytovanie); poskytovanie finančných informácií prostredníctvom
webových stránok.

(540)

(591) bordová, sivá
(731) Dilato management, s. r. o., Laurinská 18, 811 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5095-2014
5.2.2014
9, 16, 25, 35, 38, 41, 42, 45
9 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítače;
počítačové programy; textové procesy; optické
vlákna; operačné programy; periférne zariadenia
počítačov; počítačový softvér; monitorovacie počítačové programy; optické nosiče údajov; pamä-
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ťové a mikroprocesorové karty v počítačoch; notebooky; elektrické publikácie; programy na počítačové hry.
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä šaty, obuv, plážové oblečenie, čiapky, čelenky, tričká, tričká s dlhými rukávmi, vesty, nohavice, krátke nohavice, šortky,
bundy, sukne, vesty, oblečenie na behanie, oblečenie do posilňovne, svetre, plavky, šatky, šály,
ponožky, župany, opasky, plášte, texasky, košele,
sandále, dresy, šiltovky, rukavice, ostatné športové odevy patriace do tejto triedy.
35 - Prenájom reklamných priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; príprava inzertných stĺpcov; reklama; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia
dokumentov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov;
služby outsourcingu; vyhľadávanie sponzorov; obchodné informácie a rady spotrebiteľov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie
osoby; sprostredkovateľne práce; predplatné telekomunikačných služieb; televízne reklamy; obchodný manažment v oblasti umenia; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); lepenie plagátov; zaobstarávanie predplatného novín a časopisov pre tretie osoby; zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; prehľad tlače (výstrižkové
služby); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri
riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; prenájom reklamného
času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; obchodné alebo
podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné odhady; organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie
veľtrhov na obchodné a reklamné účely; aranžovanie výkladov; dražby; fakturácia; fotokopírovanie dokumentov; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely.
38 - Posielanie správ; počítačová komunikácia;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; elektronická pošta; informácie o telekomunikácii; prenájom zariadení na prenos informácií; prenájom telekomunikačných prístrojov;
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; poskytovanie priestoru
na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu
do databáz.
41 - Písanie textov (okrem reklamných); zverejňovanie textov (okrem reklamných); tlmočenie
posunkovej reči; tvorba videofilmov; umelecké
módne agentúry; nahrávanie na videopásky; pre-
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nájom videopások; on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej podobe; vydávanie kníh;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); prenájom
dekorácií; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; prenájom divadelných dekorácií; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); filmová tvorba; filmové štúdiá; fotografovanie; informácie o výchove a vzdelávaní; služby pojazdných knižníc; knižnice (požičovne kníh);
prevádzkovanie múzeí (prehliadky, vystavovanie);
služby nahrávacích štúdií; organizácia a vedenie
dielní na výučbu; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; pedagogické informácie; poskytovanie elektronických publikácií; požičiavanie kinematografických filmov; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); výroba divadelných
alebo iných predstavení; prekladateľské služby;
prenájom audionahrávok; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; školenia.
42 - Prenájom počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; prenájom
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačových databáz; servis počítačových programov;
prieskum v oblasti využitia počítačov; navrhovanie počítačových systémov; zhotovovanie kópií
počítačových programov; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na webových stránkach; inštalovanie počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov; poradenstvo v oblasti
počítačových programov; prenájom webových
serverov; služby ochrany proti zavíreniu počítačov; poskytovanie internetových vyhľadávačov.
45 - Poradenstvo a správa licencií v oblasti práva
duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti
bezpečnosti počítačových sietí; registrácia doménových mien.
(540)

(731) BARČAK Holding s. r. o., Prievozská 38, 821 05
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5097-2014
6.2.2014
3
3 - Čistiace prípravky.

(540) AJAX AROMA SENSATIONS
(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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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5098-2014
6.2.2014
35, 41
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; lepenie
plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
spracovanie textov; odborné obchodné riadenie
umeleckých činností; tvorba reklamných filmov;
marketing; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; zábava; vydávanie textov; školenia; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie
súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné
vystúpenia; redigovanie scenárov; fotografovanie;
nahrávanie videopások; písanie textov (okrem reklamných); organizovanie módnych prehliadok
na zábavné účely; individuálne vyučovanie.

(540)

(591) čierna, zlatá
(731) Čermáková Barbora, Bc., Radarová 2, 821 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5099-2014
6.2.2014
36, 41, 42
36 - Finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo; bankovníctvo), finančné poradenstvo; informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti
poisťovníctva; poistenie proti nehodám; oceňovanie (poistenie, bankovníctvo); uzatváranie poistiek; poradenstvo v oblasti poistenia; sprostredkovanie poistenia.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; skúšanie,
preskúšanie (pedagogická činnosť); vzdelávanie.
42 - Expertízy; expertízy (inžinierske práce);
prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov.

(540)

(591) modrá, červená, biela
(731) Poór Robert, Považská 17, 831 03 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

5100-2014
11.2.2014
25, 35, 36, 38, 39, 41, 42
25 - Tričká; šály; šatky.
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; reklamné agentúry; aktualizovanie
reklamných materiálov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; odborne obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové
poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
public relations; reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; organizovanie módnych prehliadok na účely podpory predaja; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné
a podnikateľské informácie a rady spotrebiteľom;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; personálne poradenstvo; zbieranie údajov
do počítačových databáz.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
(maklérstvo); realitné kancelárie; správa nehnuteľností; burzové maklérstvo; finančný manažment; finančné služby; finančné informácie; finančné konzultačné služby.
38 - Posielanie správ; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov;
počítačová komunikácia; telefonické služby; telekomunikačné informácie; online poskytovanie
diskusných fór; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; elektronická pošta;
prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; telekonferenčné služby.
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; doprava, preprava;
doručovacie služby; doručovanie; sprostredkovanie prepravy; skladovanie tovarov; prepravné služby; doručovanie tovarov; informácie o možnostiach prepravy; logistické služby v preprave; organizovanie zájazdov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); ukážky praktického
cvičenia; produkcia filmov s výnimkou reklamných; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií;
kaučovanie (školenie); vzdelávacie služby; vzdelávanie; školenie; televízna zábava; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie
seminárov; písanie textov (okrem reklamných);
poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo
v oblasti výchovy a vzdelávania); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; vyučovanie.
42 - Architektonické poradenstvo; údržba počítačového softvéru; módne dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; interiérová výzdoba; navrhovanie obalov; obalové dizajnérstvo; aktualizovanie
počítačových programov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

44 - Služby organizačného a technického zabezpečenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti; lekárske služby; nemateriálna a nefinančná
charitatívna činnosť v oblasti zdravotníctva pre
sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre deti a mládež, nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia, sociálne
služby; služby psychologického poradenstva deťom v núdzi, ich rodinám a ich komunitám.
45 - Materiálna podpora sociálne slabších vrstiev
obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení; služby organizačného
a technického zabezpečenia na poskytovanie sociálnej starostlivosti; opatrovateľské služby; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v sociálnej oblasti pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre
deti a mládež, nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia, sociálne služby.

(540) Marie Diamond
(731) Vyncke Marie, 272 Kensington High Street, Suite 89, W8 6ND London, GB;
(740) Jurek Pavel, JUDr., Bratislava, SK;

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

5101-2014
11.2.2014
9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45
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 - Tlačoviny; knihy; maľovanky; písacie potreby; zošity; poznámkové bloky; perečníky a iné
školské potreby; kalendáre; pozdravy; pohľadnice; papierové obrúsky; papierové nálepky; papierové vlajky; papierové zástavy; plagáty; listový
papier; stolové prestieranie z papiera; papierové
obrusy; papierové záložky do kníh; vrecká z papiera; papierové podložky pod poháre.
25 - Oblečenie; pokrývky hlavy.
35 - Reklama, vydávanie reklamných textov, propagácia charitatívnych činností; vydávanie propagačných materiálov.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zabezpečovanie a zhromažďovanie vecných darov a finančných prostriedkov kvôli ich prerozdeleniu;
finančná podpora sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení; sponzoring.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov.
39 - Organizovanie turistických výletov, zájazdov
a exkurzií.
41 - Organizovanie vedomostných, športových
a zábavných súťaží; organizovanie športových,
kultúrnych a spoločenských podujatí, vzdelávacia a školiaca činnosť, organizovanie a vedenie
konferencií, kongresov, seminárov a sympózií;
organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie benefičných podujatí a koncertov; organizovanie domácich a zahraničných stáží a študijných
pobytov; poskytovanie elektronických publikácií
online (bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh,
brožúr, pohľadníc; vydavateľská činnosť v odbore vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových, textových a audiovizuálnych
nosičov vrátane multimediálnych aplikácií; tvorba nahraných zvukových a audiovizuálnych nosičov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; osvetová činnosť; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania a kultúry pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy
pre deti a mládež, nemocničné a lekárske ústavy
a zariadenia, zariadenia sociálnych služieb.
43 - Nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v oblasti stravovania a ubytovanie pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre deti a mládež, nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia, zariadenia sociálnych služieb.
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(540)

(591) modrá
(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)

5102-2014
11.2.2014
9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45
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 - Tlačoviny; knihy; maľovanky; písacie potreby; zošity; poznámkové bloky; perečníky a iné
školské potreby; kalendáre; pozdravy; pohľadnice; papierové obrúsky; papierové nálepky; papierové vlajky; papierové zástavy; plagáty; listový
papier; stolové prestieranie z papiera; papierové
obrusy; papierové záložky do kníh; vrecká z papiera; papierové podložky pod poháre.
25 - Oblečenie; pokrývky hlavy.
35 - Reklama, vydávanie reklamných textov, propagácia charitatívnych činností; vydávanie propagačných materiálov.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zabezpečovanie a zhromažďovanie vecných darov a finančných prostriedkov kvôli ich prerozdeleniu;
finančná podpora sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení; sponzoring.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov.
39 - Organizovanie turistických výletov, zájazdov
a exkurzií.
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41 - Organizovanie vedomostných, športových
a zábavných súťaží; organizovanie športových,
kultúrnych a spoločenských podujatí, vzdelávacia a školiaca činnosť, organizovanie a vedenie
konferencií, kongresov, seminárov a sympózií; organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie
benefičných podujatí a koncertov; organizovanie
domácich a zahraničných stáží a študijných pobytov; poskytovanie elektronických publikácií
online (bez možnosti kopírovania); vydávanie
kníh, brožúr, pohľadníc; vydavateľská činnosť
v odbore vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ
a informácií, zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov vrátane multimediálnych aplikácií; tvorba nahraných zvukových a audiovizuálnych nosičov; tvorba rozhlasových a televíznych
programov; osvetová činnosť; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v oblasti výchovy,
vzdelávania a kultúry pre sociálne slabšie vrstvy
obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre deti a mládež, nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia, zariadenia sociálnych služieb.
43 - Nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v oblasti stravovania a ubytovanie pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre deti a mládež, nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia, zariadenia sociálnych služieb.
44 - Služby organizačného a technického zabezpečenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti; lekárske služby; nemateriálna a nefinančná
charitatívna činnosť v oblasti zdravotníctva pre
sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre deti a mládež,
nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia, sociálne služby; služby psychologického poradenstva
deťom v núdzi, ich rodinám a ich komunitám.
45 - Materiálna podpora sociálne slabších vrstiev
obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení; služby organizačného
a technického zabezpečenia na poskytovanie sociálnej starostlivosti; opatrovateľské služby; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v sociálnej oblasti pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre
deti a mládež, nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia, sociálne služby.

(540) NADÁCIA MARKÍZA
(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)

5110-2014
13.2.2014
9, 35, 41
9 - Karty s pamäťou alebo mikroprocesorom; kódované magnetické karty.
35 - Prevádzkovanie stimulačných programov pre
zákazníkov; organizovanie, prevádzkovanie a kontrola vernostných programov a motivačných programov pre zákazníkov; organizovanie a riadenie
motivačných programov v oblasti hospodárskej
činnosti a vernostných programov; služby v oblasti vernostných kariet; riadenie vernostných,

motivačných alebo propagačných programov;
prevádzkovanie elektronického klientskeho systému; správa počítačových databáz.
41 - Informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní; klubové služby (výchovno-zábavné).
(540) KLUB MAGNUS
(731) J & T BANKA, a. s., Pobřežní 297/14, 186 00
Praha, CZ;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5116-2014
18.2.2014
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nahrané programy pre internetové vyhľadávače a portály; nahrané programy pre reklamné
systémy; nahrané programy na sprístupňovanie
a pozeranie fotografií a videí; počítačové databázy; informácie a záznamy v elektronickej podobe
uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci
internetových, intranetových, dátových, informačných či telekomunikačných sietí; nahrané počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté
z telekomunikačnej siete); CD disky; DVD disky; magnetické nosiče údajov; záznamové disky;
elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; počítačový hardvér; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); telefónne prístroje, najmä na telefonovanie cez internet; zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; prístroje
a nástroje fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné.
16 - Brožúry; knihy; prospekty; príručky; plagáty;
katalógy; tlačené manuály; časopisy; noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; kalendáre; papier, kartón, papierové formuláre; papierové
osvedčenia; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; informácie, údaje
a databázy na papierových nosičoch; papiernický
tovar; predmety z kartónu; albumy; atlasy; fotografie; tlačivá; formuláre; grafické reprodukcie;
grafiky; spisové obaly (zaraďovače); papierové
vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; netextilné
etikety; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie
potreby; školské potreby; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov (na balenie).
35 - Reklama na internetových vyhľadávačoch
a online adresároch na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií týkajúcich sa spoločenského života, virtuálnych spoločenstiev, sociálnych sietí, rodinných
udalostí; kompilácia a systematizácia informácií
a fotografií do počítačových databáz; propagácia
charitatívnych služieb, verejných a komunitných
služieb; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do
počítačových databáz; komerčné informačné kancelárie; reklamné služby; obchodný manažment;
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obchodná administratíva; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov; propagácia
a reklama spojená so systémami pay-per-click
(PPC); poskytovanie služieb reklamných internetových vyhľadávačov; podpora predaja (pre tretie
osoby); služby porovnávania cien; predvádzanie
tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách; public relations; reklama; reklamné agentúry; vedenie kartoték v počítači; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov; diskusných skupín; poskytovanie prístupu k online
informačným dátovým službám; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy;
elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom
optických káblov; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov;
posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie používateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom
prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; spravodajské agentúry; rozhlasové vysielanie; televízne
vysielanie; teletextové služby; tlačové kancelárie;
výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Zábava a vzdelávanie prostredníctvom počítačov, elektronických a online databáz, sociálnych
sietí a internetových diskusií; vydávanie elektronických publikácií, najmä publikácií tvorených
používateľmi internetu vrátane zobrazovania textov, blogov, obrázkov, fotografií, diskusných príspevkov, videí; vydávanie online časopisov s obsahom tvoreným používateľmi; zábava prostredníctvom zdieľania videí a fotografií; prenájom
dekorácií; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o výchove
a vzdelávaní; online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografovanie; koncertné siene,
sály; nahrávanie videopások; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení, organizovanie súťaží krásy, organizovanie súťaží; organizovanie živých vystúpení; písanie textov okrem
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reklamných; plánovanie a organizovanie večierkov; poskytovanie elektronických publikácií online; praktický výcvik; reportérske služby; školenia; umelecké módne agentúry; vydávanie kníh;
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vyučovanie; vzdelávanie; zábava; pobavenie; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov
a online adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií
týkajúcich sa spoločenského života, virtuálnych
spoločenstiev, sociálnych sietí, rodinných udalostí.
(540)

(731) 4networks SK&CZ, s.r.o., Lamačská cesta 45,
841 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5124-2014
20.2.2014
28, 35, 41
28 - Hry; hračky; gymnastické a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Obchodná administratíva; maloobchodné
a veľkoobchodné služby s hrami, hračkami a gymnastickými a športovými potrebami; propagačné
služby; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; kultúrne aktivity; športové aktivity.

(540) OPTIMIT
(731) Janoušek Richard, Ing., Pujmanové 24, 140 00
Praha, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5125-2014
20.2.2014
35, 41
35 - Reklamné a propagačné služby.
41 - Organizovanie slovenských národných slávností, verejnoprospešných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (nie na reklamné
a propagačné účely); vzdelávanie.

(540)

(591) červená, žltá, biela
(731) Križan Kamil, Povraznícka 16, 811 05 Bratislava,
SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5139-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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, online 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; online inzercia; podpora predaja
(aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov;
vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie
klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží
krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží,
zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť, s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov;
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových
báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej
siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
online z počítačových báz dát alebo internetu;
tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh;
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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; online poskytovanie
počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) biela, čierna, sivá, modrá a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5140-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové
platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prí-
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stroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
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, online 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných
materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie
textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy,
športových súťaží, vedomostných súťaží, zábav-
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ných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť, s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikácia elektronických
kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát
alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových stránok;
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online 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; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.

(540)

(591) biela, čierna, modrá, fialová, sivá a ich odtiene
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

5141-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované
filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové
platne; gramofóny; hudobné hracie automaty;

kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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, online 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; or-
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ganizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy,
športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikácia elektronických
kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát
alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových stránok;
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online 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; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) biela, čierna, modrá, sivá a ich odtiene
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5142-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy;
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne;
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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
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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, online 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných
materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie
textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií; reportérske služby;
vydavateľská činnosť, s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
online elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia
textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahráva-

nie 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; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) červená, biela
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5143-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové
platne; gramofóny; hudobné hracie automaty;
kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
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35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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, online 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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, špotu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy,
športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
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účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikácia elektronických
kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát
alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových stránok;
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online 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; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) biela, modrá
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

5144-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kame-
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ry; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organi-

zovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy,
športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 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
poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových 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
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) čierna, žltá, hnedá a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5145-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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,

235

vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, online 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín
a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov
a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované
online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
(okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov;
fotografická reportáž; nahrávanie videopások;
vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových
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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; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.

(540)

(591) biela, čierna, oranžová, žltá, modrá, zelená, hnedá, červená a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

5146-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.

28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
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, online 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných
materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie
textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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);
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činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
online elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní poskytované online 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; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) červená, biela, čierna, oranžová, žltá, modrá, zelená, hnedá, fialová, ružová a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5147-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
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magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze;
stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostred-
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níctvom 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie
obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
online elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní poskytované online 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; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.

(540)

(591) biela, čierna, oranžová, žltá, modrá, zelená, hnedá, červená a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

5148-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové
platne; gramofóny; hudobné hracie automaty;
kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
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35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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, online 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; online inzercia; podpora predaja
(aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov;
vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie
a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných
súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely,
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konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií; reportérske služby;
vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
online elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní poskytované online 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; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) oranžová, modrá, zelená, žltá, hnedá, biela, čierna, fialová a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5149-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
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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; čipové telefónne karty; exponované filmy;
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne;
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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, online 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, komunikač-

nej 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; online inzercia;
podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom
reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie
a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných
súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely,
konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov; elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh,
novín a časopisov online; poskytovanie (online)
počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní poskytované online 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; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
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(540)

(591) oranžová, modrá, ružová, žltá, sivá, biela, čierna,
zelená, hnedá a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5150-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
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35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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, online 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; online inzercia; podpora
predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných
materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov;
vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferen-
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cií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby
nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov; elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); poskytovanie online
elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových
hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované online
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem
reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované online 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; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí;
prekladateľské služby.

(540)

(591) oranžová, modrá, žltá, biela, čierna, zelená a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

5151-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bá-

zam 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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 reklam-
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ného 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; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP 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 poskytované
on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
(okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových 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 z počítačových sietí; prekladateľské služby.
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(540)

(591) oranžová, modrá, ružová, žltá, hnedá, biela, čierna, fialová a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5152-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy; 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; čipové telefónne karty; exponované filmy;
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne;
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry
(softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
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35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferen-

cií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby
nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP 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 poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových 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
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) zlatá, strieborná, čierna, biela, modrá, zelená, žltá, oranžová a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5153-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
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magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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 prostred-
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níctvom 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; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 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
poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových 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
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
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(540)

(591) zlatá, strieborná, čierna, biela, modrá, červená,
žltá, oranžová a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5154-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.

28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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; spracovanie textov;
vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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);
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činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie
a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných
súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely,
konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov; elektronická
edičná činnosť v malom (DTP 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 poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových 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
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) zlatá, strieborná, čierna, biela, modrá, žltá, oranžová a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5155-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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 ma-
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teriálov 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, online 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných
materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie
textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; 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 vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie
a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných
súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely,
konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií; reportérske služby;
vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
online elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní poskytované online z počítačových
báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových
programov; fotografická reportáž; nahrávanie vi-

deopások; 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;
online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) červená, oranžová, modrá, fialová, žltá, biela,
čierna, hnedá a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

5156-2014
24.2.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
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28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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,
online 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; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie
obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna
zábava; organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
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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 vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikácia elektronických
kníh, novín a časopisov online; poskytovanie
(online) počítačových hier z počítačových báz
dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom
videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie
a vedenie konferencií, seminárov a workshopov
poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových stránok;
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online 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; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) strieborná, čierna, sivá, modrá, biela, žltá, oranžová a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
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(511)
(540)
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5178-2014
4.3.2014
29
29 - Jogurty, jogurtové nápoje.

(591) modrá, svetlomodrá, biela, červená, bordová, žltá
(731) Senoble Luxembourg, 5, Rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(740) Přemysl Marek, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5180-2014
6.3.2014
29, 35, 40
29 - Mliečne výrobky, syry všetkých druhov; syrové výrobky; syrové nátierky.
35 - Nákup a predaj uvedených tovarov; maloobchodné služby s uvedenými tovarmi; veľkoobchodná činnosť s uvedenými tovarmi; predvádzanie
tovarov.
40 - Spracovanie mlieka a syrov pre tretie osoby.

(540) FARAON
(731) NIKA, spol. s r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5189-2014
7.3.2014
1, 5
1 - Chemické prípravky alebo chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; chemické prípravky a látky na laboratórne analýzy;
biologické prípravky iné než na 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; humánne a veterinárne farmaceutické prípravky; vitamíny, chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely iné ako
dezinfekčné a kozmetické prípravky; posilňujúce
a dietetické prípravky 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) ZENTIVA
(731) Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, 102 37
Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5190-2014
7.3.2014
1, 12
1 - Acetát celulózy v surovom stave; acetáty; acetanhydrid; acetón; acetylén; acetylén tetrachlorid;
kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; kyseliny;
okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; okyslená voda na dobíjanie batérií; surové akrylové

živice; aktínium; aktívne uhlie; chemické aditíva
do ílového výplachu; chemické aditíva do fungicídov; chemické prísady do insekticídov; chemické aditíva do motorových palív; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; plagátové
lepidlá; adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné účely; lepidlá na tapety; lepidlá na obkladačky; agar-agar; spojivá do betónu; repelentné
chemické prípravky proti agresorom; poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na
ničenie buriny a parazitov; albumínový papier;
alkohol; aldehydy; algarovila (garbiarsky materiál); algináty (želírovacie a nafukovacie prípravky) nie na potravinárske účely; alkálie; alkalické
jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; kovy alkalických zemín; alkaloidy; kamenec; oxid
hlinitý; octan hlinitý; hlinitý kamenec; chlorid hlinitý; hydrát hlinitý; jodid hlinitý; kremičitan hlinitý; amerícium; amoniak; kamencový amoniak;
amoniak (chlorid amónny) na priemyselné účely;
soli čpavku; aldehyd amónny; amónne soli; amylacetát; amylalkohol; anhydridy; bezvodý amoniak; živočíšne bielkoviny (surovina); živočíšne
uhlie; prípravky zo živočíšneho uhlia; živočíšne
uhlie; prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motore; protimrazová zmes; odpeňovacie
roztoky do akumulátorov; odpeňovacie roztoky
do batérií; látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácie; antidetonačné látky do spaľovacích motorov; antimón; oxid antimonitý; sulfid antimonitový; prípravky proti klíčivosti zeleniny; antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť; chemické prípravky proti
matneniu okien; kyselina antranilová; argón; arzén; kyselina arzenitá; syntetické živice v surovom stave; umelé sladidlá (chemické prípravky);
astát; prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov
na lekárske a zverolekárske účely; bakteriologické prípravky na octové kvasenie; bakteriologické
prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske
a zverolekárske účely; gurjunský balzam na výrobu lakov; bárium; zlúčeniny bária; síran bárnatý; oxid bárnatý; barytový papier; baryt; zásady
(chemické látky); galán bizmutu; moridlo (na
použitie v garbiarstve); galvanizačné kúpele; bauxit; konzervačné činidlá do piva; činidlá na čírenie a konzervovanie piva; bentonit; benzénové
deriváty; kyseliny na báze benzénov; kyselina benzénkarboxylová; sulfinid kyseliny benzoovej; berkélium; hydrogénuhličitan sodný na chemické
účely; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; biochemické katalyzátory; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske
alebo zverolekárske účely; vtáčí lep; bizmut; dusičnan bizmutitý na chemické účely; bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely; krvné uhlie; kyanotypové plátno; planografický papier; spódium (kostné uhlie); bórax; kyselina boritá na priemyselné účely; brzdové kvapaliny; tavidlá na tvrdé spájkovanie; prípravky na tvrdé
spájkovanie; ochranné prípravky na tehlové murivo okrem farieb a olejov; bróm na chemické
účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na
priemyselné účely; cézium; kalcinovaná sóda; karbid vápenatý; kyánamid vápenatý (hnojivo); soli
vápnika; kalifornium; gáfor na priemyselné po-
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užitie; karbid; karbonyl na ošetrovanie rastlín;
uhlík; sadze na priemyselné účely; uhlík do filtrov; sírouhlík; chlorid uhličitý; uhličitany; kyselina uhličitá; uhľohydráty; kazeín na priemyselné
účely; kassiopeium (lutécium); chemické katalyzátory; katechu (extrakt východoindickej akácie);
hydroxidy alkalických kovov; hydroxid sodný na
priemyselné účely; žieravé látky na priemyselné
účely; celulóza; deriváty celulózy (chemikálie);
estery celulózy na priemyselné účely; étery celulózy na priemyselné účely; tmely na topánky
a obuv; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; tmel na pneumatiky; cementačný prípravok, nauhličovadlo (metalurgia); konzervačné prípravky do cementu s výnimkou farieb a mazadiel; chemické prípravky do cementu
odolné proti vode s výnimkou farieb; keramické
zmesi na spekanie (granuly, prášok); častice keramických materiálov do filtrov; cér; chemické
tužidlo na papier; chemické tužidlo na kaučuk;
chemické prípravky na úpravu a opracovanie
zliatin kovov; chemické prípravky na vedecké
účely (okrem lekárskych alebo veterinárnych účelov); chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske
alebo zverolekárske účely); chemické látky na laboratórne analýzy (s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely); chemikálie pre
lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; chemické prípravky na čistenie komínov; kaolín; chlorečnany; chloridy; chlór; kyselina chlórová; chrómany; síran chromito-draselný (kamenec chromitý); chrómové soli; kyselina chrómová; chromité
soli; oxidy chrómu; neexponované kinofilmy so
svetlocitlivou vrstvou; kyselina citrónová na priemyselné účely; číriace prípravky; šetriče uhlia;
oxid kobaltitý na priemyselné účely; kolódium;
chemické avivážne prípravky na priemyselné
účely; látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); zmesi na výrobu gramofónových platní; kompost; výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov;
chemické látky na prevzdušnenie betónu; chemikálie zabraňujúce kondenzácii; chladiace zmesi
do motorov vozidiel; síran meďnatý (vitriol); korozívne prípravky; krém z vínneho kameňa s výnimkou krému na farmaceutické účely; kreozot
na chemické účely; krotónaldehyd; kryogénne
prípravky; kultúry mikroorganizmov s výnimkou
kultúr na lekárske a zverolekárske účely; curium;
garbiarske prípravky na mastenie kože; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; kyanidy; izopropyltoluén (cymén); prípravky izolujúce proti
vlhkosti muriva s výnimkou farieb; odfarbovacie
prípravky na priemyselné účely; defolianty; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom
procese; odglejovacie prípravky; dehydratačné
prípravky na priemyselné účely; detergentné prísady do benzínu; detergenty na použitie vo výrobnom procese; dextrín (apretúra); diagnostické
prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske
alebo zverolekárske účely; diastáza (enzým) na
priemyselné účely; diatomitová (rozsievková) zemina; diazidový papier; peroxid vodíka; prípravky proti tvorbe kotlového kameňa; disperzia plastov; destilovaná voda; dolomit na priemyselné
účely; prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií; garbiarske apretúry na kože s výnim-
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kou olejov; ílový výplach; suchý ľad (oxid uhličitý); dysprózium; zeminy na pestovanie; zmäkčovadlá na tkaniny na priemyselné účely; emulgátory; chemické výrobky na matnenie emailu;
chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov;
enzymatické prípravky na priemyselné účely; enzýmy na priemyselné účely; epoxidové živice
v surovom stave; erbium; etán; etylalkohol; etyléter; európium; chemické prípravky na čistenie
tukov; mastné kyseliny; fermenty na chemické
účely; fermium; ferokyanidy; ferotypové platne
(fotografia); prípravky na hnojenie; filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály
(minerálne látky); filtračné materiály (plastické
látky v surovom stave); filtračné materiály (rastlinné látky); filtračné látky pre priemysel nápojov; prípravky na úpravu ocele; ohňovzdorné prípravky; štiepateľné chemické prvky; štiepateľné
materiály pre jadrovú energetiku; ustaľovacie
roztoky (fotografia); ustaľovače (fotografia); prípravky do batérií; flokulačné činidlá; múka na
priemyselné účely; prípravky na konzerváciu kvetov; sírny kvet na chemické účely; kvapaliny do
hydraulických obvodov; fluór; fluoritové zmesi;
kyselina mravčia; formaldehyd na chemické účely; prípravky na lejárske formy; lejársky piesok;
francium; palivá do jadrových reaktorov; prípravky na úsporu palív; valchovacia hlina pre
textilný priemysel; prípravky na valchovanie;
prípravky na valchovanie pre textilný priemysel;
gadolínium; kyselina galová na výrobu atramentu; gálium; dubienky; kyselina galotanická; galvanický kúpeľ; prípravky na galvanizáciu; gambír; plynové poháňače do aerosólov; látky na čistenie plynu; želatína na priemyselné účely; želatína na fotografické účely; getre (chemicky aktívne látky); chemické látky na matnenie skla;
chemické látky na leptanie skla; glukóza na priemyselné účely; glukozidy; lepidlá na priemyselné
účely; glutén (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel alebo lepidiel pre domácnosť; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; glejové prípravky na vrúbľovanie stromov; glyceridy; glycerín
na priemyselné účely; glykol; glykoléter; soli zlata; štepárske tmely na stromy; štepárske vosky na
stromy; grafit na priemyselné účely; prípravky na
odstraňovanie mastnoty pri výrobe tovarov; guáno; arabská guma na priemyselné účely; rozpúšťadlá na gumu; gleje (lepidlá) s výnimkou glejov
na kancelárske použitie alebo pre domácnosť;
ťažká voda; holmium; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; humus; humus na povrchové hnojenie; hydráty; hydrazín; chloridy;
kyselina chlorovodíková; kyselina fluorovodíková; vodík; peroxid vodíka; chlórnan sodný; ditioničitany; priemyselné chemikálie; kyselina jodičná; jód na chemické účely; jód na priemyselné
účely; jodidované bielkoviny; jodidované soli;
menič iónov (chemikália); soli železa; vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť alebo na potravinárske účely alebo na kancelárske účely; izotopy
na priemyselné účely; kainit; kaolín; ketóny; diatomit; kryptón; kyselina mliečna; lampové sadze
na priemyselné účely; lantán; etanát olovnatý,
etanát olovičitý; arzeničnan olovnatý; oxid olovnatý; lepidlá na kožu; chemické prípravky na
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úpravu kože; chemické prípravky na impregnáciu
kože; chemické prípravky na ošetrenie kože;
chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu kože; lecitín (surovina); octan vápenatý; uhličitan vápenatý; chlórové vápno; látky na vytvrdenie vápenca; tekutý kaučuk; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; kvapaliny
na odstraňovanie síranov z batérií; oxid lítny; lítium; lakmusový papier; hlina; lutécium (kassiopeium); magnezit; uhličitan horečnatý; chlorid
horečnatý; magnetická kvapalina na priemyselné
účely; sladová bielkovina; manganát; oxid manganičitý; kôra mangrového stromu na priemyselné účely; poľnohospodárske hnojivá; prípravky
na konzerváciu muriva s výnimkou farieb a lakov; tmel na kožu; tmel na pneumatiky; prípravky na naklepávanie mäsa na priemyselné účely;
oxid ortutnatý; ortuť; soli ortuti; prípravky na kalenie kovov; kovy zeminy; prípravky na kalenie
kovov; prípravky na popúšťanie kovov; metaloidy; metán; metylbenzén; metylbenzol; metyléter;
mliečne fermenty na chemické účely; minerálne
kyseliny; retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; zvlhčovacie prípravky (na použitie v práčovniach); zvlhčovacie prípravky (na
použitie vo farbiarniach); zvlhčovacie prípravky
pre textilný priemysel; prípravky na opracovanie
výliskov; moridlá na kovy; prípravky na opracovanie odliatkov; prípravky na čírenie muštov; naftalín; neodým; neón; neptúnium; dusičnan uránu; nitrifikačný papier; dusičnany; kyselina dusičná; oxid dusný; dusík; dusíkaté hnojivá; dusičnan vápenatý (hnojivo); oxid dusný; enologické baktericídy (chemické prípravky na použitie
pri výrobe vína); disperzné činidlá na olej; chemické prípravky na čistenie oleja; chemické čističe oleja; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); oleje na spracovanie kože; oleje na vyčiňovanie kože; oleje na konzervovanie potravín; chemické
odlučovače oleja; kyselina oktadecénová (kyselina olejová); olivín (chemický prípravok); prípravky na zakaľovanie lesklých náterov alebo skla;
organické čistiace prípravky; oxaláty; kyselina
oxálová; kyslík; chloridy paládia; papierovina
(papierová vláknina); rašelina (hnojivo); rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; pektín (fotografia);
peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; chloristany; peroxosírany; kyselina peroxodisírová; ropné dispergačné činidlá; fenol na priemyselné účely; fosfáty (hnojivá); fosfatidy; kyselina fosforečná; fosfor; fotografické vývojky; fotografické
emulzie; fotografický papier; senzibilizátory (fotografia); želatína na fotografické účely; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; potaš (uhličitan draselný); draselná voda; draslík; dioxalát
draslíka; zemiaková múčka na priemyselné účely; črepníková zemina; kvapalina do posilňovača
riadenia; prazeodým; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; ochranné prípravky na
škridly s výnimkou farieb a olejov; podkladový
tmel; protaktínium; ochranné plyny na zváranie;
proteín (surovina); kyanidy; číriace prípravky;
kyselina pyrogalová; drevný ocot; kebračo na
priemyselné účely; chemikálie na vyplachovanie
radiátorov; rádiokatívne prvky na vedecké účely;
rádium na vedecké účely; radón; vzácne zeminy;
zoslabovače (negatívov) na fotografické účely;
chladivá; chladiace prípravky (zmesi); prípravky

na renováciu gramofónových platní; rénium; kamenná soľ; neexponované röntgenové filmy s citlivou vrstvou; látky na ochranu kaučuku; kaučukový roztok; rubídium; sacharín; salmiak; salmiakový lieh; kyselina salicylová; liadok; konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín; soľ (surovina); liadok; soli (chemické prípravky); soli (hnojivá); soli na farbenie kovov;
soli do galvanických článkov; soli na priemyselné účely; soli kovov vzácnych zemín; soli alkalických kovov; soli drahých kovov na priemyselné účely; samárium; moridlá na tabak; prípravky
na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou
prípravkov pre domácnosť; skandium; morská voda (na priemyselné účely); morské chaluhy (hnojivo); kyselina sebaková; moridlá na semená; selén; samotónovací papier (fotografia); svetlotlačové plátno (fotografia); neexponované filmy so
svetlocitlivou vrstvou; svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; platne so svetlocitlivou vrstvou
na ofsetové tlačenie; oddeľovacie a odlepovacie
prípravky; silikáty; kremík; silikóny; dusičnan strieborný; roztoky soli striebra na postriebrovanie;
škrob (apretúra); prípravky na glejenie; troska
(hnojivo); kovové mydlá na priemyselné účely;
bezvodý uhličitan sodný; sodík; soli sodíka (chemické prípravky); chemické prípravky na zlepšenie pôd; chemické prípravky na zváranie; zváracie pasty; stužené plyny na priemyselné účely;
rozpúšťadlá na fermeže; sadze na priemyselné
alebo poľnohospodárske účely; soľ kyseliny šťaveľovej; spinely (chemické prípravky); salmiakový lieh; liehový ocot; chemické prípravky proti
škvrnám, fľakom na textilných látkach; škrob na
priemyselné účely; škrobové lepidlá s výnimkou
kancelárskych lepidiel alebo lepidiel pre domácnosť; škrobiace apretúry (chemické prípravky);
chemické prípravky na skvapalňovanie škrobu
(rozglejovacie prostriedky); kyselina stearová;
stroncium; bezzeminové rastlinné substráty; sulfáty; sulfidy; sulfónové kyseliny; síra; kyselina
sírová; éter kyseliny sírovej; kyselina siričitá;
sumách na garbiarske účely; superfosfáty (hnojivá); povrchovo aktívne chemické činidlá; syntetické živice v surovom stave; mastenec (kremičitan horečnatý); triesloviny; kyselina tanínová; tanín; triesloviny; trieslové drevo; tapioková múka
na priemyselné účely; vínny kameň s výnimkou
kameňa na farmaceutické účely; kyselina vínna;
technécium; telúr; tenzné činidlá; terbium; indikátorový papier; tetrachloridy; zjasňovacie prípravky na textil; chemické impregnačné látky na
textil; impregrančné prípravky na textil (vodovzdorná úprava); tálium; tiokarbanilid; tórium; túlium; zmesi na opravu pneumatík; titanit; oxid titaničitý na priemyselné účely; metylbenzén; toluén; farbiace kúpele (fotografia); tónovacie soli
(fotografia); prípravky na neutralizáciu toxických
plynov; tragantová guma na použitie vo výrobe;
kvapaliny na automatický prenos; tmely na vypĺňanie dutín stromov; kyselina volfrámová; zmesi
na opravu pneumatík; rozglejovacie prostriedky
(chemické prípravky na skvapalňovanie škrobu);
prípravky na odlepenie; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; urán; oxid uránu; chemické prípravky na prevenciu chorôb viniča; vínny alkohol; viskóza; vitriol; amoniak (chlorid amónny)
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na priemyselné účely; urýchľovače vulkanizácie;
vulkanizačné prípravky; chemické prípravky na
čistenie voskov; chemické prípravky na zváranie;
zvlhčovacie prípravky (na použitie v práčovniach);
zvlhčovacie prípravky (na použitie vo farbiarniach); zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; prípravky na čírenie vína; witherit; drevný
lieh (metylalkohol); drevina; drevný ocot; xenón;
neexponované röntgenové filmy s citlivou vrstvou; yterbium; ytrium; oxid zirkóničitý.
12 - Visuté dopravníky; letecké prístroje, stroje
a zariadenia; lietadlá; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); vzdušné balóny; letecké dopravné prostriedky; vzdušné
dopravné prostriedky; vzducholode, balóny; sanitky; obojživelné lietadlá; zariadenia proti oslneniu do automobilov; zariadenia do vozidiel proti
oslneniu (výstroj lámp); protišmykové reťaze;
zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti
odcudzeniu vozidiel; automobilové karosérie; automobilové reťaze; automobilové podvozky; automobilové kapoty; automobilové pneumatiky;
automobily; nápravy vozidiel; obruče hláv kolies; koše (nosiče batožiny) na bicykle; zvončeky
na bicykle; bicyklové brzdy; bicyklové reťaze;
bicyklové rámy; riadidlá na bicykle; bicyklové
pumpy; bicyklové ráfy; bicyklové sedadlá; bicyklové špice; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); bicyklové pneumatiky; bicykle; lodné háky;
lode, člny; karosérie dopravných prostriedkov;
podvozky železničných vozňov; brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; brzdové dielce
do vozidiel; brzdové čeľuste na vozidlá; bicyklové brzdy; brzdy vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); nárazníky automobilov; visuté lanovky; prístroje a zariadenia lanovej
dráhy; kesóny (dopravné prostriedky); karavany
(obytné prívesy); uzávery palivových nádrží vozidiel; automobilové obývacie prívesy (karavany); železničné vozne; nosné trojkolky; osobné
automobily; kabíny lanovej dráhy; dvojkolesové
vozíky; pneumatikové plášte; kolieska na vozíky;
lejacie vozidlá; sedačkové výťahy; upratovacie
vozíky; betónové domiešavače; spriahadlá pozemných vozidiel; poťahy na detské kočíky; poťahy na volanty vozidiel; kľukové skrine (časti
pozemných vozidiel, okrem motorov); kľukové
hriadele na motocykle; zvončeky na motocykle;
motocyklové brzdy; mikrolitrážne automobily
(kabínové skútre); motocyklové reťaze; motocyklové rámy; riadidlá na motocykle; motory
motocyklov; motocyklové a bicyklové blatníky;
motocyklové pumpy; motocyklové ráfy; motocyklové sedadlá; motocyklové špice; motocyklové stojany; motocyklové pneumatiky; motocykle;
člnové výložníky; trojkolky na rozvoz tovaru;
reštauračné vozne; železničné jedálne vozne; jedálne vagóny (vozne); smerovky na bicykle; smerovky na dopravné prostriedky; riaditeľné balóny
(vzducholode); vysúvacie mechanizmy (spojky)
na lode; dvere na dopravné prostriedky; plávajúce rýpadlá; ochranné siete na bicykle; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; hnacie motory do pozemných vozidiel; katapultovacie kreslá (do lietadiel); elektromobily; zdvíhacie výklopné zadné
dvere automobilu (časti pozemných vozidiel);
motory pozemných vozidiel; ochranné zariadenia
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na lode; kompy; okolesníky železničných kolies;
vysokozdvižné vozíky; rámy na bicykle a motocykle; voľnobežky do pozemných vozidiel; pozemné lanovky; komíny lokomotív; lodné komíny; prevodovky do pozemných vozidiel; súkolesia pozemných vozidiel; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; golfové vozíky; ručne poháňané
vozíky na koľajnice; riadidlá na bicykle; manipulačné vozíky; stierače na svetlomety; opierky
hlavy na sedadlá automobilov; striešky na detské
skladacie alebo športové kočíky; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; klaksóny
automobilov; vozíky na hadice; ozubené kolesá
a ozubené prevody do pozemných vozidiel; náboje kolies automobilov; hydraulické obvody do
vozidiel; hydroplány (klzáky); naklonené roviny
na spúšťanie člnov; bicyklové duše; duše pneumatík; reaktívne motory do pozemných vozidiel;
odrážacie sánky; naberacie vozíky; naberacie autá; pracovné člny; zdvíhacie vozíky; lokomotívy;
nákladné autá, kamióny; nosiče batožiny na vozidlá; odkladacie batožinové siete na dopravné
prostriedky; vozíky na batožinu; lodné stožiare;
vojenské dopravné prostriedky; kolesá na banské
vozíky; mopedy; autobusy; motorové vozidlá;
autokary; obytné motorové vozidlá; motocykle;
elektrické motory do pozemných vozidiel; kľuky
na bicykle; motory do pozemných vozidiel; blatníky; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; neelektrické vozidlové ťahače pre pozemné vozidlá (s výnimkou ich častí); veslá; omnibusy; kanoistické pádla; batožinové kufre na
motocykle; pedále pre bicykle; pneumatiky; pontóny; okienka (kruhové otvory); motorové výklopné zadné dvere (časti pozemných vozidiel);
kočíky (detské skladacie alebo športové kočíky);
reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných
vozidiel; bicyklové a motocyklové čerpadlá; kryty na kočíky; striešky na detské kočíky; detské
kočíky; železničné spriahadlá; spätné zrkadlá;
reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); náradie na opravu duší pneumatík; signalizačné zariadenia pri spätnom chode
automobilov; rikše; ráfy kolies automobilov; ráfy
na kolesá bicyklov, motocyklov; vozne lanovej
dráhy; železničný vozový park; vidlicové držiaky
vesiel; kormidlá; rudle; poťahy na sedadlá bicyklov alebo motocyklov; sedadlá na bicykle alebo
motocykle; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; kolobežky; lodné skrutky; lodné skrutky na člny; lodné skrutky na lode; kormidlové
veslá; hydroplány; poťahy na sedadlá automobilov; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov;
lode; lodné kostry, plavidiel; lodné kormidlá; tlmiče automobilov; tlmiace pružiny do dopravných
prostriedkov; nákupné vozíky; bočné prívesné vozíky; lyžiarske vleky; lôžka do dopravných prostriedkov; spacie vozne; sane (dopravný prostriedok); sane a sánky (dopravný prostriedok); snehové skútre (snehové vozidlá); kozmické dopravné
prostriedky; náhradné kryty kolies; kryty na rezervné kolesá; lodné stožiare, sťažne; hroty na
pneumatiky; spojlery na vozidlá; napínače na
špice kolies; bicyklové špice; športové autá; kropiace vozidlá; stojany na bicykle a motocykle
(časti bicyklov a motocyklov); lodné kormidlá;
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volanty vozidiel; kormidlové veslá; poťahy na kočiare (detské kočíky); kočiare; klince na pneumatiky; tienidlá proti slnku do automobilov; závesné
tlmiče na dopravné prostriedky; sklápacie zadné
steny nákladných vozidiel (časti pozemných vozidiel); visuté lanovky; výklopné vozíky; vyklápacie vozíky; lodné rebrá; vyklápacie zariadenia
(časti nákladných vozňov a vagónov); vyklápače
(časti nákladných automobilov); pneumatiky na
bicykle a motocykle; pneumatiky na kolesá vozidiel; pneumatiky, pevné, na kolesá vozidiel; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; torzné tyče vozidiel; lokomobily (trakčné
motory); traktory; vlečné vozidlá, ťahače; električky; prevodové remene do pozemných vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel;
prevodovky do pozemných vozidiel; pásky na
protektorovanie pneumatík; pásy na vozidlá (valčekové pásy); pásy na pásové vozidlá (typ traktora); trojkolky; nákladné automobily; galusky na
bicykle; turbíny do pozemných vozidiel; zahnuté
smerovky na vozidlá; dvojkolesové vozíky na
vrecia; plášte na kolesá vozidiel; pevné plášte na
kolesá vozidiel; podvozky automobilov; vykladacie vyklápače (pre naklápacie železničné nákladné vozne); ventily na automobilové pneumatiky; nákladné dodávkové autá; nárazníky vozidiel; podvozky vozidiel; autopoťahy; stúpadlá na
vozidlá; sedadlá automobilov; pružiny závesov
do automobilov; ráfy kolies automobilov; špice
automobilových kolies; pneumatiky na dopravné
prostriedky; kolesá automobilov; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu
alebo po koľajniciach; vagóny; vodné dopravné
prostriedky.

(540)

(731) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, JP;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5193-2014
10.3.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo z internetu; počítačový softvér na 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; čipové telefónne karty; expo-

nované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby
na lotériové hry (softvér).
16 - Papier, kartón, lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
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41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk, poskytovanie
zariadení na športovanie; 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; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie
a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných
súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely,
konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov; elektronická
edičná činnosť v malom (DTP 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 webových 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
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) čierna, biela, červená, žltá, oranžová, sivá a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5194-2014
10.3.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér na 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; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier, kartón, lepenka; 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, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 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; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 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,
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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; spracovanie
textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk, poskytovanie
zariadení na športovanie; 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; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie
a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných
súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely,
konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov; elektronická
edičná činnosť v malom (DTP 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 webových 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
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) čierna, biela, žltá, oranžová, sivá a odtiene týchto
farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5200-2014
13.3.2014
9, 25, 35, 38, 41, 42
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov, počítače; počítačové
programy; hasiace prístroje.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
38 - Telekomunikačné služby.
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) Pindex
(731) 8w s.r.o., Pifflova 8, 851 01 Bratislava, SK;

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

5205-2014
14.3.2014
9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45
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 - Tlačoviny; knihy; maľovanky; písacie potreby; zošity; poznámkové bloky; perečníky a iné
školské potreby; kalendáre; pozdravy; pohľadni-
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ce; papierové obrúsky; papierové ; papierové vlajky; papierové zástavy; plagáty; listový papier;
stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy;
papierové záložky do kníh; vrecká z papiera; papierové podložky pod poháre.
25 - Oblečenie; pokrývky hlavy.
35 - Reklama, vydávanie reklamných textov, propagácia charitatívnych činností; vydávanie propagačných materiálov.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zabezpečovanie a zhromažďovanie vecných darov
a finančných prostriedkov kvôli ich prerozdeleniu; finančná podpora sociálne slabších vrstiev
obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení; sponzoring.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov.
39 - Organizovanie turistických výletov, zájazdov
a exkurzií.
41 - Organizovanie vedomostných, športových
a zábavných súťaží; organizovanie športových,
kultúrnych a spoločenských podujatí, vzdelávacia a školiaca činnosť, organizovanie a vedenie
konferencií, kongresov, seminárov a sympózií;
organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie benefičných podujatí a koncertov; organizovanie domácich a zahraničných stáží a študijných
pobytov; poskytovanie elektronických publikácií
on-line (bez možnosti kopírovania); vydávanie
kníh, brožúr, pohľadníc; vydavateľská činnosť
v odbore vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ
a informácií, zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov vrátane multimediálnych aplikácií; tvorba nahraných zvukových a audiovizuálnych nosičov; tvorba rozhlasových a televíznych
programov; osvetová činnosť; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v oblasti výchovy,
vzdelávania a kultúry pre sociálne slabšie vrstvy
obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre deti a mládež, nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia, zariadenia sociálnych služieb.
43 - Nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v oblasti stravovania a ubytovania pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre deti a mládež, nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia, zariadenia sociálnych služieb.
44 - Služby organizačného a technického zabezpečenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti; lekárske služby; nemateriálna a nefinančná
charitatívna činnosť v oblasti zdravotníctva pre
sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre deti a mládež,
nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia, sociálne služby; služby psychologického poradenstva
deťom v núdzi, ich rodinám a ich komunitám.
45 - Materiálna podpora sociálne slabších vrstiev
obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení; služby organizačného
a technického zabezpečenia na poskytovanie sociálnej starostlivosti; opatrovateľské služby; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v sociálnej oblasti pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostlivosti, ústavy pre
deti a mládež, nemocničné a lekárske ústavy
a zariadenia, sociálne služby.
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(540)

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5206-2014
17.3.2014
11, 35, 37
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
37 - Stavebníctvo; opravy týkajúce sa výrobkov
uvedených v triede 11 tohto zoznamu; inštalačné
služby týkajúce sa výrobkov uvedených v triede
11 tohto zoznamu.

(540)

(731) AKL s.r.o., Malinová 2, 811 04 Bratislava, SK;
(740) ANDELOVÁ & Co., s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5212-2014
18.3.2014
33, 35
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 33 tohto zoznamu, vrátane obchodu prostredníctvom internetu.

(540)

(591) okrovo hnedá, biela, modrá, červená, čierna
(731) Združenie Národný salón destilátov, Pivovarská 11, 947 01 Hurbanovo, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5220-2014
26.3.2014
37
37 - Čistenie exteriérov budov; čistenie vonkajšieho povrchu budov; interiérové a exteriérové
maľovanie a natieranie; čistenie okien; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; izolovanie stavieb.
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jov, motorov a hnacích strojov; pneumatický riadiaci mechanizmus strojov a motorov; reťaze
zdvíhadiel (časti strojov); hydraulické zariadenia
na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov).
12 - Zdvíhacie vozíky; spriahadlá pozemných
vozidiel; ťažné zariadenia vozidiel; nákladné autá, kamióny; automobilové podvozky; vyklápače
(časti nákladných automobilov); automobilové
obývacie prívesy (karavany); vlečné vozidlá, ťahače; kľukové skrine (časti pozemných vozidiel,
okrem motorov); bezpečnostné pásy na sedadlá
automobilov; manipulačné vozíky; podvozky vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; lôžka do
dopravných prostriedkov; spojky pozemných vozidiel; chladiarenské vozidlá; pružiny závesov do
automobilov; sedadlá automobilov; športové autá; podvozky automobilov; dopravné prostriedky
na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; čalúnenie automobilov; okenné tabule na
okná automobilov; osobné automobily; automobily; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu
vozidiel; automobilové karosérie; nárazníky automobilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia
proti odcudzeniu vozidiel; dvojkolesové vozíky;
karosérie dopravných prostriedkov; sanitky; sklápacie zadné steny nákladných vozidiel (časti pozemných vozidiel); bezpečnostné pásy na sedadlá
automobilov; karavany (obytné prívesy); vozidlá
na diaľkové ovládanie (nie hračky); spojlery na
vozidlá; výklopné vozíky.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácia, údržba
a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérstvo;
leštenie vozidiel; inštalácia a opravy chladiacich
zariadení; nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; čistenie vozidiel; opravy
vozidiel pri dopravných nehodách; informácie
o opravách; odrušovanie elektrických prístrojov
a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo
poškodených strojov; nabíjanie batérií vozidiel.

(540)

(591) sivá - R 104; G 107; B 110
žltá - R 239; G 199; B 0
modrá - R 105; G 173; B 221
(731) HighClean s.r.o., Budatínska 49, 851 05 Bratislava, SK;

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

5226-2014
28.3.2014
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)

5228-2014
31.3.2014
7, 12, 37
7 - Skrine (klietky, schránky) strojov; podstavce
(stojany, rámy) strojov; kryty (časti strojov); nakladacie rampy; kompresory; kondenzačné zariadenia; remenice (časti strojov); spojky, spojenia,
styky, kĺby (časti motorov); zdviháky (stroje);
valce strojov; priemyselné triediace stroje; mechanické navíjacie zariadenia; vodovodné vykurovacie zariadenia (časti strojov); zdvíhacie prístroje; čerpadlá (časti strojov a motorov); upínacie zariadenia, upínacie vretená (časti strojov);
vodiace zariadenia (časti strojov); hriadele, kľuky,
páky (časti strojov); zariadenia na umývanie automobilov; zdvíhacie zariadenia; manipulátory
(zariadenia na nakladanie a vykladanie); nakladacie výložníky; regulátory (časti strojov); nástroje (časti strojov); ložiskové čapy (časti strojov); pneumatické dopravníky; čerpadlá, pumpy
(stroje); redukčné ventily (časti strojov); remene
motorov; ochranné kryty (časti strojov); prevody
strojov; ovládacie káble strojov a motorov; riadiace mechanizmy strojov a motorov; kompresory chladiacich zariadení; žeriavy; hydraulické
motory; hydraulický riadiaci mechanizmus stro-

(540)

(591) sivá, oranžová
(731) RISBOCAR, a.s., Levická cesta 3, 949 01 Nitra,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5231-2014
31.3.2014
28, 35, 41
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny;
žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
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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.

formácií o dopravnej premávke; služby vodičov;
služby vedenia cudzieho motorového vozidla; prenájom vozidiel a automobilov; požičiavanie vozidiel; prenájom miest na parkovanie; prenájom
garáží; doručovacie služby; nosenie batožiny; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 39.
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; výcvik;
koučovanie; organizovanie vzdelávacích podujatí; organizovanie spoločenských akcií; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kongresov; poskytovanie informácií o vzdelávaní; písanie a vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 41.

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

5243-2014
3.4.2014
35, 38, 39, 41
35 - Poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; služby poskytované franšízormi, najmä pomoc pri
zakladaní, prevádzke alebo riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; asistencia pri
riadení obchodnej činnosti v rámci franšízových
zmlúv; poradenské služby v oblasti franšízy; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; personálne poradenstvo; nábor zamestnancov; vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné a podnikateľské analýzy; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; služby porovnávania cien; reklama;
spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
lepenie plagátov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; prenájom reklamných materiálov; ekonomické analýzy; makroekonomické
analýzy; marketing; marketingové štúdie; účtovníctvo; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35; obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 39 a 41.
38 - Telekomunikačné služby; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; komunikácia
prostredníctvom počítačových terminálov; výzvy
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými
komunikačnými prostriedkami); hlasová odkazová služba; posielanie správ; poskytovanie prístupu do databáz; telekomunikačné informácie; prenájom telekomunikačných prístrojov, zariadení
na prenos informácií, telefónov; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 38.
39 - Doprava, preprava; osobná doprava; automobilová doprava; taxislužba; sprostredkovanie
dopravy; rezervácia dopravy; poskytovanie informácií o možnostiach dopravy; poskytovanie
informácií o cestovnej trase; poskytovanie in-
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(540)

(591) čierna, červená
(731) miniTAXI s. r. o., Rad L. N. Tolstého 16, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

5244-2014
4.4.2014
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie
obchodných alebo reklamných veľtrhov; reklama; administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; marketing; marketingové štúdie; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné odhady; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov.
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); finančné analýzy; finančné poradenstvo; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom bytov; oceňovanie
nehnuteľností.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta.
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom skladísk.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; tvorba
televíznych a rozhlasových programov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie a vedenie seminárov; vydávanie
textov (okrem reklamných); poskytovanie zariadení na športovanie; organizovanie športových
súťaží; požičiavanie športového výstroja (okrem
dopravných prostriedkov); prenájom športových
plôch; prenájom tenisových kurtov.
42 - Tvorba softvéru.
43 - Bary (služby); reštaurácie (jedálne).
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(540)

(591) zelená, sivá, biela
(731) J&T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5251-2014
8.4.2014
6, 19
6 - Kovové dvere, kovové zárubne, kovové okná.
19 - Drevené a plastové dvere, zárubne, okná.

SOLODOOR, DVERE,
ZA KTORÝMI SME DOMA

(731) European Property Group, a.s., Cejl 494/25, 602 00
Brno, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

5255-2014
11.4.2014
10, 35, 44
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje, umelé končatiny, umelé
oči a zubné protézy, ortopedické pomôcky, materiály na zašívanie rán.
35 - Reklamné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce.
44 - Lekárske služby, zverolekárske služby, starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat,
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(540)

(591) červená, biela, modrá, sivá a ich odtiene
(731) synlab slovakia s.r.o., Limbova 5, 831 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5257-2014
16.4.2014
9, 16, 25, 26, 34, 35, 41
9 - Odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie
dopravným nehodám, výstražné píšťalky, gramofónové platne, magnety, zosilňovače, antény,
okuliare proti oslepeniu svetlom, clony proti oslepeniu svetlom, hudobné mincové automaty, mincové mechanizmy, žetónové mechanizmy, magnetofóny, magnetické pásky, lístkové automaty,
reproduktorové skrinky, slnečné clony (optika),
gramofónové prenosky, rámčeky na diapozitívy,
kruhové logaritmické pravítka, logaritmické pravítka, počítacie stroje, posuvné meradlá; rozmerové mierky, šablóny; kinematografické kamery,

nosiče zvukových nahrávok, ochranné prilby, retiazky na okuliare, tmavé komory (fotografia),
stojany alebo regály na sušenie fotografií, zariadenia na strihanie kinematografických záznamov,
blikavé svetlá (svetelné signály), okuláre, počítadlá, metronómy, fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické), šnúrky
na okuliare, korekčné šošovky (optika), objektívy
(optika), potápačské kombinézy, vypínače, krajčírske metre, spúšte uzávierok (fotografia), kreslené filmy, detektory, uzávierky (fotografia), fotoaparáty, diapozitívy (fotografia), premietacie
prístroje na diapozitívy, diktafóny; reproduktory,
amplióny; gramofóny, meracie prístroje, fotoblesky, telefónne slúchadlá, fluorescenčné obrazovky; premietacie plochy, plátna; zobrazovacie
dosky (fotografia), odkvapkávacie misky na fotografické použitie, elektrické káble, prístroje na
čistenie gramofónových platní, pásky na nahrávanie zvuku, cievky (fotografia), špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje, puzdrá na
okuliare, expozimetre, záchranné plachty, strihačky filmov, fotografické filtre, nabíjačky batérií,
rádiá, ochranné rukavice, potápačské rukavice, prístroje na sušenie fotografií (sušičky), prístroje na
leštenie fotografií (leštičky), pravítka (meracie
nástroje), sklené odmerky, rastre na výrobu štočkov, audiovizuálne prijímače, zariadenia na spracovanie údajov, zrkadlá na kontrolovanie práce,
nosiče tmavých platní (fotografia), značkovače
(pomôcky na šitie), lampy do tmavých komôr (fotografia), optické lampy, diaprojektory, laterna
magika (prístroje), lasery (nie na lekárske použitie), šošovky (optika), zväčšovacie sklá (optika),
svetelné tabule, neónové reklamy, okuliare (optika), matematické pomôcky, megafóny, počítačové pamäte, rýchlomery (fotografia), presné meracie prístroje, nástroje na meranie, meteorologické
prístroje, metre (meracie nástroje), mikrofóny,
zrkadlá (optika), rámy na okuliare, elektrické batérie (články); vodováhy, libely; rámy na cvikre,
pozorovacie nástroje, optické prístroje a nástroje,
počítače, nahraté počítačové programy, fotografické misky, statívy na fotoaparáty, fotografické
hľadáčiky, fotometre, premietacie prístroje, chrániče zubov, radary, autorádiá, telefónne prístroje,
teplomery (nie na lekárske použitie), vyučovacie
prístroje, signalizačné píšťalky, výstražné trojuholníky do vozidiel, sirény, zariadenia na prenos
zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové
prehrávacie zariadenia, prehrávače; gramofónové
ihly, televízne prijímače, diaľkové ovládače, čítacie zariadenia (pre účinkujúcich), ďalekohľady,
prístroje na zaznamenávanie času, vysielače (telekomunikácie), stolárske pomôcky na rysovanie,
videopásky, hlasovacie zariadenia; svetelné bóje,
majáky; exponované filmy, hmlové signály (nie
výbušné), registračné pokladnice, magnetické
identifikačné karty, magnetické disky, pásky na
čistenie nahrávacích hláv, videorekordéry, počítačové klávesnice, záchranné vesty, záchranné pásy, exponované kinematografické filmy, kontaktné šošovky, puzdrá na kontaktné šošovky, fotografické clony, puzdrá na okuliare, filtre UV lúčov (fotografovanie), ozvučnice ampliónov, trojnožky na fotoaparáty, čítačky čiarových kódov,
nepriestrelné vesty, audiovizuálne kompaktné disky, optické kompaktné disky, nahraté operačné
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programy, periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér (nahraté počítačové programy), elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia),
kódované magnetické karty, magnetické nosiče
údajov, modemy, monitory (počítačový hardvér),
monitorovacie počítačové programy, myši (periférne zariadenia počítačov), optické čítacie zariadenie, optické nosiče údajov, optické disky, počítačové tlačiarne, čítacie zariadenia (zariadenia na
spracovanie údajov), bezpečnostné pásy (nie na
sedadlá vozidiel, nie športový výstroj), skenery
(zariadenia na spracovanie údajov), detektory dymu, guľôčkové počítadlá, elektronické diáre, telefónne záznamníky, videokamery, kazetové prehrávače, prehrávače kompaktných diskov, diskové mechaniky počítačov; elektricky ovládané koľajnice na upevnenie bodových svetiel, svetlometov; elektronické vreckové slovníky, elektronické
zabezpečovacie prívesky na tovary, ohňovzdorné
obaly, žiarovky do zábleskových prístrojov, karty
s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové), odmerné lyžice, notebooky (prenosné počítače), elektronické informačné tabule,
vreckové kalkulačky, slnečné okuliare, videokazety, kazety na videohry, videodispleje, okuliare
na športovanie, nosové štipce pre plavcov a potápačov, ochranné prilby na športovanie, elektronické publikácie (sťahovateľné), počítačové programy (sťahovateľné), dekoratívne magnety, prenosné telefóny, podložky pod myš, prenosné
osobné stereoprehrávače, opierky zápästia na prácu s počítačom, koaxiálne káble, káble s optickými vláknami, počítačové hry (softvér), slúchadlá, predradníky na osvetľovacie prístroje, rádiové pejdžre, prenosné krátkovlnné vysielačky,
indikátory smeru vetra (veterné rukávy), elektronické svetelné ukazovadlá (vyučovacie pomôcky), regulátory osvetlenia scény, kuchynské časovače (presýpacie hodiny), DVD prehrávače,
bankomaty, handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania
telefónu), jazdecké prilby, identifikačné magnetické náramky, sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov, sťahovateľné hudobné súbory,
sťahovateľné obrazové súbory, figuríny na nárazové skúšky, dosky plošných spojov, USB kľúče,
prenosné multimediálne prehrávače, šnúrky na
mobilné telefóny, elektroluminiscenčné diódy (LED
diódy), prenosné počítače, tašky na notebooky,
obaly na notebooky, digitálne fotorámiky, dopravné kužele, nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie), počítačové softvérové aplikácie
(sťahovateľné), čítačky elektronických kníh, smartfóny, náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov
(prázdne), clony proti bočnému svetlu na objektívy fotoaparátov, tablety (prenosné počítače),
kódované karty na odomykanie dverí, 3D okuliare, pamäťové karty zariadení na videohry.
16 - Dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby), pečiatky (s adresnými údajmi), strojčeky
na tlačenie adresy, papier, plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; kancelárske štipce, spony na perá, zošívačky (kancelárske
potreby), albumy, obrazy, tlače (rytiny), pásky
(prstence) na cigary, orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické), knižné zarážky, opierky na ruky pre maliarov, vodové farby
(akvarely), architektonické modely, spisové oba-
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ly (papiernický tovar), bridlicové tabuľky, bridlice (na kreslenie), strieborný papier, modelovacia
hlina, aritmetické tabuľky, rytiny, umelecké litografie, obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované, ceruzky, noviny, periodiká, atlasy; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); gumené pásky
na kancelárske použitie, podložky pod pivové
poháre, lístky, tlačiarenské štočky, skicáre, útržkové bloky, držiaky na písacie potreby, brožúry,
výšivkové vzory, pripináčiky, navlhčovacie hubky (kancelárske potreby), maliarske štetce, pijavý
papier, pečate, pečatidlá, napustené pečiatkovacie podušky, pečatné vosky, kancelárske pečatné
stroje, materiály na pečatenie, zošity, zásuvky na
rozdeľovanie a počítanie mincí, vzory na kopírovanie, priesvitný papier (pauzovací), pauzovacie
plátno, náprstky na ochranu pred zranením, tlačové písmo, kopírovací uhľový papier, papier do
záznamových zariadení, poznámkové zošity; uholníky, príložníky; mapy, vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení, kartotékové lístky,
hárky papiera, tuby z kartónu, predmety z kartónu, katalógy, kovové príchytky na kartotečné
lístky, sádzacie rámy (polygrafia), obaly na doklady, číslice (tlačiarenské typy), tuš, chromolitografy (polygrafia), zoraďovače (kancelárske potreby), kancelárske dierkovače, toaletný papier,
knihy, rysovacie kružidlá, tlačiarenské typy (písmená a číslice), zásuvky na spisy, papierové kornúty, korekčné laky (kancelárske potreby), tuhy
do ceruziek (náplne), rysovacie krividlá, obaly
(papiernický tovar), krieda na písanie, litografická krieda, krajčírska krieda, držiaky na kriedu,
násady na ceruzky, mechanické ceruzky, papierové obaly na mliečne výrobky, kancelárske štipce, obtlačky, grafiky, rysovacie dosky, rysovacie
potreby, rysovacie nástroje, obálky (papiernický
tovar), kopírovacie zariadenia, leptané štočky, baliaci papier, písacie stroje (elektrické aj neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; pomôcky na
vymazávanie, písacie potreby, emblémy (papierové pečate), šablóny na vymazávanie, gumy na
gumovanie, dierovačky (kancelárske potreby),
kalamáre, obálkovacie stroje do kancelárií, fotografie (tlačoviny), pijaky, pečiatky, rysovacie súpravy, zoznamy, figuríny z papierovej drviny,
tlačivá (formuláre), kancelárske potreby okrem
nábytku, šablóny (kancelárske potreby), tlačiarenské sadzobnice, galvanotypy (polygrafia), geografické mapy, zemské glóbusy, mištičky na vodové farby, grafické reprodukcie, grafické zobrazenia, škrabky na kancelárske použitie, časové
rozvrhy (tlačoviny), navlhčovadlá (kancelárske
potreby), pohľadnice, tlačoviny; podklady na tlačenie, nie textilné; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby), tlačené publikácie, príručky, listový papier, ťažidlo na papiere, rysovacie perá,
stolové prestieranie z papiera, litografie, brožované knihy, svietivý papier, papierová drvina, paragóny, značkovacia krieda, modelovacie plastové hmoty, modelovacie hmoty, modelovacie pasty, papierové vreckovky, farbiace plátna do rozmnožovacích strojov, papierové obrusy, školské
tabule, kancelárske sponky, paginovačky, olejotlače, záložky do kníh, papierové pečate, palety
pre maliarov, papiernický tovar, pergamenový
papier, pastelky, krajčírske strihy, strihy na výrobu odevov, puzdrá na šablóny, škatule s farbami
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(školské pomôcky), baliace plastové fólie, zariadenia na paspartovanie fotografií, stojany na fotografie, zinkografické štočky, nákresy, dosky na
spisy, plniace perá, šablóny na kreslenie a maľovanie, portréty, papierové ozdobné kvetináče,
papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov, prospekty, rysovacie pravítka, tlačové reglety, knihársky materiál, väzby
na knihy, knihárske plátno, farbiace plátna do
kopírovacích strojov, perá (kancelárske potreby),
časopisy (periodiká), papierové alebo plastové
vrecká a tašky na balenie, podušky na pečiatky,
školské potreby (papiernický tovar), záložky do
kníh, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), podložky na
písanie, stojany na pečiatky, puzdrá na pečiatky,
poštové známky, priesvitky (papiernický tovar),
etiketovacie kliešte, glutín (kancelárske lepidlo
alebo lepidlo pre domácnosť), lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť,
adresné štítky do adresovacích strojov, ročenky,
kalendáre, škrobové lepidlá pre domácnosť a na
kancelárske použitie, štetce, samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie, gumičky (kancelárske potreby), papierové podbradníky, drevitá lepenka (papiernický tovar), drevitý papier, lepenkové alebo papierové škatule, stojany na perá
a ceruzky, lepenkové alebo papierové obaly na
fľaše, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar), plastové bublinové fólie
(na balenie), papierové zástavy, skartovačky (kancelárske potreby), fólie z regenerovanej celulózy
na balenie, skrine na spisy (kancelárske potreby),
nože na papier (kancelárske potreby), papierové
alebo plastové vrecká na odpadky, strúhadlá na
ceruzky (elektrické aj neelektrické), odličovacie
papierové obrúsky, papierové servítky, papierové
obrúsky (prestieranie), uholníky na rysovanie,
príložníky na rysovanie, násadky na perá, písacie
súpravy (papiernický tovar), kalamáre, obaly na
súpravy písacích potrieb, grafické znaky, pútače
z papiera alebo lepenky, papierové utierky, papierové utierky na tvár, etikety okrem textilných,
viskózové fólie na balenie, lepiace gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, pogumované plátno pre papiernictvo, vrecká do mikrovlnných rúr, papierové filtre na kávu, paletizačné
plastové fólie (priľnavé, naťahovacie), papierové
alebo kartónové vývesné tabule, samolepky (papiernický tovar), komiksy, kopírovací papier (papiernický tovar), puzdrá na šekové knižky, hudobné blahoželania (pohľadnice), obežníky, parafínový papier, puzdrá na pasy, kaligrafické štetce, písacie nástroje, papier do skríň (parfúmovaný alebo neparfumovaný), laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby), papier xuan (na
čínsku kaligrafiu a čínske maľby), zotierače tabúľ, tabule na zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; ozdobné papierové mašle, formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov), sponky na bankovky, nákupné karty (nie
na hranie), papierové alebo plastové absorpčné
hárky alebo fólie na balenie potravín, papierové
alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín, korekčné pásky (kancelárske pomôcky), maliarske palety, značkovacie
perá (papiernický tovar), letáky, obálky na do-

kumenty (papiernický tovar), držiaky stránok otvorenej knihy.
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,
celé topánky, špičky na obuv, potné vložky, 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, zvrchníky, 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), spodničky, lyžiarska obuv,
kombiné (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
(veľké šatky na odievanie), lyžiarske rukavice,
legínsy, šatové sukne, šilty (pokrývky hlavy),
dámske nohavičky, športové tielka.
26 - Pracky na obuv, odevné zipsy, stuhy do vlasov, sponky do vlasov (ozdobné); klobúkové ozdoby, nie z drahých kovov; bordúry, lemy, obruby
(na odevy); lemovky, gombíky, patentné gombíky, náramenné pásky, popruhy na vedenie detí,
spony na traky, brošne (doplnky oblečenia), výšivky (galantéria), opaskové pracky, monogramy
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(značky na bielizeň), šnúrky do topánok; ozdoby
na obuv, nie z drahých kovov; krúžky na dierky
na obuv, ozdoby do vlasov, značky na bielizeň,
stužky na odevy, schránky na šijacie potreby,
zipsy, vankúšiky na špendlíky, girlandy; čipky,
krajky; ozdobné flitre, trblietavé šnúry (stužkársky tovar), trblietavé lemovky na odevy, pásky
(stužkársky tovar), parochne, zúbkované lemovky, nažehľovacie záplaty na opravu textilných
výrobkov, brmbolce, volány na sukne a šaty, zipsy na tašky, pracky na obuv, puzdrá na ihly, škatuľky na ihly, strieborné výšivky (galantéria),
zlaté výšivky (galantéria); odznaky na odevy, nie
z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria), štartové čísla, ozdobné
brošne, mašle do vlasov, suché zipsy (galantéria);
pásky, stuhy na vyznamenania; perly, nie na výrobu šperkov; nášivky, aplikácie (galantérny tovar).
34 - Zápalky, tabak, vrecúška na tabak, cigaretové špičky, zapaľovače pre fajčiarov, zásobníky
plynu do zapaľovačov, fajky; bloky, zväzky cigaretových papierikov; cigary, odrezávače na cigarové špičky (kutery), puzdrá na cigary, kazety na
cigary, skrinky na cigary, tabatierky na cigary,
puzdrá na cigarety, kazety na cigarety, tabatierky
na cigarety, cigarové náustky, cigarety z tabakových náhradiek (nie na lekárske účely), cigarety,
vreckové strojčeky na šúľanie cigariet, cigaretové náustky, špičky na cigaretové náustky, cigaretový papier, krátke cigary, kresadlá, stojany na
fajky, držiaky na zápalky, dózy na tabak, tabatierky, zápalkové škatuľky, popolníky pre fajčiarov, skrinky na cigary udržujúce vlhkosť (humidory), elektronické cigarety.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, lepenie plagátov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, analýzy nákladov,
rozširovanie reklamných oznamov, fotokopírovacie služby, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, účtovníctvo, poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti, poradenstvo
pri riadení podnikov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozmnožovanie dokumentov, aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie vzoriek tovarov, dražby,
marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, vydávanie reklamných textov, reklama, rozhlasová reklama, vzťahy s verejnosťou (public
relations), televízna reklama, prepisovanie správ
(kancelárske práce), aranžovanie výkladov, reklamné agentúry, predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja, prieskum trhu, správa počítačových súborov, organizovanie
obchodných alebo reklamných výstav, prieskum
verejnej mienky, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, služby predplácania novín a časopisov (pre
tretie osoby), zásielkové reklamné služby, odborné obchodné riadenie umeleckých činností,
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), vyhľadá-
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vanie informácií v počítačových súboroch (pre
tretie osoby), prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prehľad tlače (výstrižkové služby), prenájom predajných automatov,
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, marketing, telemarketingové služby, 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, poskytovanie
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Akadémie (vzdelávanie), zábava, požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva, služby estrádnych umelcov, filmové štúdiá, cirkusy,
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, prenájom dekorácií na predstavenia, rozhlasová zábava, vydávanie textov (okrem reklamných), vzdelávanie, školenia, požičiavanie zvukových nahrávok, požičiavanie kinematografických filmov, produkcia filmov (nie reklamných),
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, pózovanie
modelov výtvarným umelcom, výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, diskotéky (služby), informácie o možnostiach zábavy, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav, organizovanie živých vystúpení, premietanie kinematografických filmov, organizovanie
športových súťaží, plánovanie a organizovanie
večierkov, praktický výcvik (ukážky), nahrávacie
štúdiá (služby), prenájom štadiónov, prenájom
videorekordérov, požičiavanie videopások, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie
a vedenie tvorivých dielní (výučba), organizovanie súťaží krásy, rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; organizovanie plesov, organizovanie predstavení
(manažérske služby), požičiavanie audioprístrojov, prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií, 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),
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poskytovanie zariadení na karaoke, hudobné skladateľské služby, nočné kluby, online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania), fotografické reportáže, fotografovanie, reportérske služby, prekladateľské služby,
nahrávanie videopások, fotografovanie na mikrofilm, služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na
zábavné podujatia, organizovanie a vedenie koncertov, kaligrafické služby, formátovanie textov
(nie na reklamné účely), organizovanie módnych
prehliadok na zábavné účely, koučovanie (školenie), služby diskdžokejov, tlmočnícke služby, hudobná tvorba, online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania), online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

kávové, kakaové a čokoládové nápoje; ľadový
čaj; čajové nápoje; pudingy; cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; stužovače šľahačky; ocot, kečup, omáčky (chuťové prísady); riasy (chuťové prísady); konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady); aromatické prípravky do potravín; pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); ovocné omáčky;
paradajková omáčka; majonéza; mäsové šťavy;
kávové príchute; koreniny; konzumný ľad.
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke
a lesnícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
citrusové ovocie; riasy (potraviny alebo krmivo);
škrupinové ovocie; čerstvé huby; čerstvé šampiňóny; čerstvé gaštany; konzumné korene; mandle
(ovocie) a čerstvé arašidy; lieskové oriešky; čerstvé plody rastlín; semená; čerstvé záhradné bylinky; cukrová trstina; rastliny a kvety; sušené
kvety (na dekoráciu); sušené rastliny na dekoráciu; stromy a kríky; plody mora (živé); potrava
pre zvieratá; slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné, zeleninové a bylinné nápoje; ovocné a zeleninové nápoje;
šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov;
ovocné a zeleninové džúsy; ovocné nektáre; mušty; šerbety (nápoje); mandľové a arašidové mlieko (nápoj); mixované ovocné alebo zeleninové
nápoje; kvas (nealkoholický nápoj); nealkoholické aperitívy a koktaily; prípravky a príchute na
výrobu nápojov; izotonické nápoje; nealkoholické ovocné a rastlinné výťažky.
35 - Maloobchodná činnosť s ovocím, zeleninou
a inými potravinami a nápojmi; obchodné sprostredkovateľské služby v súvislosti s ovocím, zeleninou a inými potravinami a nápojmi; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky) a subdodávateľské
služby (obchodná pomoc) v súvislosti s ovocím,
zeleninou a inými potravinami a nápojmi; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok.
39 - Dovoz a doručovanie ovocia, zeleniny a iných
potravín a nápojov na základe objednávky; balenie a skladovanie ovocia, zeleniny a iných potravín a nápojov; distribúcia ovocia, zeleniny a iných
potravín a nápojov na dobierku.
43 - Služby reštaurácií a barov; služby rýchleho
občerstvenia; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny.

(540)

(731) JOURNAL s. r. o., Sibírska 55, 831 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5281-2014
28.4.2014
29, 30, 31, 32, 35, 39, 43
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; konzervované
mäso a ryby; mäsové výťažky; údeniny; šunka;
slanina; klobásy, salámy, párky; konzervované,
mrazené, sušené a varené ovocie, zelenina a iné
takto upravené poľnohospodárske, záhradkárske
a lesné produkty patriace do triedy 29; kandizované ovocie; ovocie naložené v alkohole; zelenina v štipľavom náleve, ovocné rôsoly, džemy,
marmelády, kompóty; ovocné zaváraniny, ovocné a zeleninové pretlaky; ovocné a zeleninové
drene; paradajkový pretlak; prípravky na výrobu
polievok; nakladaná zelenina; zeleninové šaláty;
ovocné šaláty; zeleninové šťavy na varenie; spracované škrupinové ovocie; ovocné chuťovky;
zemiakové lupienky, zemiakové hranolčeky; konzervované a sušené huby; kaviár; rybie ikry (potraviny); konzervované, sušené alebo inak upravené bylinky a vňate patriace do triedy 29; výťažky z rias na potravinárske použitie; upravené
morské riasy ako potravina; ovocné šupky; suché
spracované plody a semená; mušle jedlé (neživé);
kôrovce (neživé); ustrice (neživé); vajcia; mlieko
a mliečne výrobky; syry; jogurty; mliečne nápoje; potravinárske oleje a tuky; maslo; margarín;
tukové nátierky na chlieb; vývar (bujón); polievky; hotové jedlá a šaláty na báze uvedených produktov.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; cestoviny; cestá na jedlá, koláče a zákusky; pizza;
strúhanka; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky;
žuvačky; ovocné želé (cukrovinky); kukuričné
pukance; zmrzliny; prísady do zmrzlín (spojivá);
prášky na výrobu zmrzlín; šerbety (zmrzlinové
nápoje); jogurty mrazené (mrazené potraviny);
mliečne kakaové, kávové a čokoládové nápoje;

(540)

(591) biela, fialová
(731) ZELENINÁRI s.r.o., Agátová 5, 841 01 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5283-2014
30.4.2014
16, 35, 40, 42
16 - Tlačoviny; tlačivá; tlačené pozvánky; fotografie (tlačené); tlačené inzeráty (reklamy).
35 - Reklamné služby v tlači; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; maloobchodné služby so zameraním na tlačoviny.
40 - Tlač, tlačenie; tlač reklamných materiálov;
tlačenie vzorov pre zákazníkov.
42 - Dizajn tlačeného materiálu; poskytovanie
dočasného použitia online nestiahnuteľného softvéru na použitie vo vydávaní a tlačení; navrhovanie grafiky a emblémov v oblasti podnikovej
identity.

(540)

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

cie vstupeniek na zábavné predstavenia, organizovanie plesov, písanie textov (okrem reklamných),
školské služby (vzdelávanie), individuálne vyučovanie.
(540)

(731) Nováková Sofia, Kysucká 7047/1, 811 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) modrá PANTONE 3005C
ružová PANTONE 192C
(731) Magic Seven Advertising s.r.o., Šoltésovej 12,
811 08 Bratislava, SK;
(740) LAWS, s.r.o., Bratislava, SK;
5284-2014
30.4.2014
5, 25, 41
5 - Vitamínové prípravky, výživové doplnky, liečivé nápoje.
25 - Oblečenie, obuv, odevy, dámske, pánske a detské odevy, plavky, župany; pyžamá; tričká; tielka; vesty; nohavice; tepláky; šatky, šály, krátke
nohavice; legíny; šaty; spodná bielizeň; saká, bundy; pulóvre; mikiny; čiapky; šiltovky; ponožky;
podkolienky; sukne; košele; papuče; dámske,
pánske a detské športové odevy; dámska, pánska
a detská spodná bielizeň; opasky; klobúky; kabáty; krátke kabátiky; športová obuv; oblečenie na
voľný čas; nočné košele pre deti a dospelých.
41 - Poskytovanie zariadení na športovanie, informácie o výchove a vzdelávaní, informácie
o možnostiach zábavy, fitnes kluby (zdravotné
a kondičné cvičenia), prenájom športových
plôch, organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely, koučovanie (školenie), služby osobných trénerov (fitnes cvičenia), kurzy telesného
cvičenia, telesné cvičenie, akadémie (vzdelávanie), zábava, organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží, korešpondenčné vzdelávacie
kurzy, vydávanie textov (okrem reklamných), vyučovanie, vzdelávanie, školenia, produkcia filmov
(nie reklamných), gymnastický výcvik, požičovne kníh, vydávanie kníh, tvorba rozhlasových
a televíznych programov, divadelné predstavenia,
tvorba divadelných alebo iných predstavení, televízna zábava, organizovanie a vedenie konferencií, skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť),
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava), organizovanie živých vystúpení, organizovanie športových súťaží, plánovanie a organizovanie večierkov, praktický výcvik (ukážky),
organizovanie a vedenie seminárov, tábory a športové sústredenia, meranie času na športových
podujatiach, organizovanie súťaží krásy, rezervá-
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5294-2014
5.5.2014
5
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky; vakcíny.

(540) ENCOURCIA
(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5295-2014
5.5.2014
5
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky; vakcíny.

(540) ENCOURZIA
(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5296-2014
5.5.2014
5
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky; vakcíny.

(540) ENCOURCYA
(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5298-2014
7.5.2014
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabakové
výrobky vrátane cigár, cigariet, krátkych cigár (cigarillos), tabaku na balenie vlastných cigariet, fajkového tabaku, žuvacieho tabaku, šnupavého tabaku, ochutených cigariet (kretek); snus (zvlhčený
tabak); tabakové náhradky (nie na liečebné účely); potreby pre fajčiarov vrátane cigaretových papierikov a trubičiek, cigaretových filtrov, plechoviek na tabak, cigaretových puzdier a popolníkov,
fajky, vreckové prístroje na balenie cigariet, zapaľovače; zápalky.

(540) PEARL
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5299-2014
7.5.2014
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabakové
výrobky vrátane cigár, cigariet, krátkych cigár
(cigarillos), tabaku na balenie vlastných cigariet,
fajkového tabaku, žuvacieho tabaku, šnupavého
tabaku, ochutených cigariet (kretek); snus (zvlhčený tabak); tabakové náhradky (nie na liečebné
účely); potreby pre fajčiarov vrátane cigaretových papierikov a trubičiek, cigaretových filtrov,
plechoviek na tabak, cigaretových puzdier a popolníkov, fajky, vreckové prístroje na balenie cigariet, zapaľovače; zápalky.

(540) FRESH PEARL
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

5300-2014
7.5.2014
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabakové
výrobky vrátane cigár, cigariet, krátkych cigár
(cigarillos), tabaku na balenie vlastných cigariet,
fajkového tabaku, žuvacieho tabaku, šnupavého
tabaku, ochutených cigariet (kretek); snus (zvlhčený tabak); tabakové náhradky (nie na liečebné
účely); potreby pre fajčiarov vrátane cigaretových papierikov a trubičiek, cigaretových filtrov,
plechoviek na tabak, cigaretových puzdier a popolníkov, fajky, vreckové prístroje na balenie cigariet, zapaľovače; zápalky.

(540) PEARL CAPSULE
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

5301-2014
7.5.2014
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabakové
výrobky vrátane cigár, cigariet, krátkych cigár
(cigarillos), tabaku na balenie vlastných cigariet,
fajkového tabaku, žuvacieho tabaku, šnupavého
tabaku, ochutených cigariet (kretek); snus (zvlhčený tabak); tabakové náhradky (nie na liečebné
účely); potreby pre fajčiarov vrátane cigaretových papierikov a trubičiek, cigaretových filtrov,
plechoviek na tabak, cigaretových puzdier a popolníkov, fajky, vreckové prístroje na balenie cigariet, zapaľovače; zápalky.

(540) PEARL CAPS
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

5302-2014
7.5.2014
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabakové
výrobky vrátane cigár, cigariet, krátkych cigár
(cigarillos), tabaku na balenie vlastných cigariet,
fajkového tabaku, žuvacieho tabaku, šnupavého
tabaku, ochutených cigariet (kretek); snus (zvlhčený tabak); tabakové náhradky (nie na liečebné
účely); potreby pre fajčiarov vrátane cigaretových papierikov a trubičiek, cigaretových filtrov,
plechoviek na tabak, cigaretových puzdier a popolníkov, fajky, vreckové prístroje na balenie cigariet, zapaľovače; zápalky.

(540) FRESH CAPS
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

5307-2014
9.5.2014
14, 18, 25
14 - Hodiny; hodinky; hodinky ako šperk; amulety (šperk); brošne (šperk); drobné šperky zo zlatých kovov; medailóny (šperky); náramky (šperky); obrúčky ako šperky; perly (šperky); prstene
(šperky); retiazky (šperky); retiazky ako šperky;
šperky s obsahom zlata; šperky z drahých kovov;
šperky z drahokamov; šperky zo striebra; šperky
z rýdzeho striebra.
18 - Batohy; vaky; vychádzkové palice; cestovné
kufre; cestovné tašky; držiaky na kufre; cestovné
obaly; vrecká na tašky; vrecká na tašky na pripnutie k opasku; plážové tašky; kabelky; pánske
tašky; aktovky; tašky na nosenie detí; tašky na
nosenie psov; tašky na nosenie zvierat; tašky na
nosenie mačiek; kufríky; kozmetické tašky; kozmetické kufríky; dáždniky; slnečníky; peňaženky; kľúčenky z kože; kľúčenky vykladané bižutériou; kľúčenky; tašky na rameno; chlebníky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky;
obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na
odevy; cestovné obaly na šaty; plecniaky; tašky
na kolieskach; torby; turistické plecniaky.
25 - Košele; košele s krátkym rukávom; oblekové košele; slávnostné košele; pánske odevy; dámske odevy; detské odevy; konfekcia (odevy); košeľové sedlá; goliere (oblečenie); manžety (časti
odevov); potné vložky; odevy; obuv; prikrývky
hlavy; vrchné ošatenie; šatky; šály; kravaty; kostýmy; obleky; vesty; tielka; tričká; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); vrecká na odevy;
šerpy; ozdobné vreckovky (časti odevov); oblečenie; baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie); kúpacie plášte; papuče; plavky; plážové
oblečenie; plážová obuv; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; sukne; svetre; šaty; čiapkové šilty; športové tričká; dresy; zástery; župany; oblečenie z kože; uniformy (oblečenie); legíny (oblečenie); tepláky (oblečenie); čipkované odevy; čipkovaná bielizeň (odevy); minišaty; kožušinové
kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky;
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korzety (spodná bielizeň); krátke kabáty s kapucňou; oblečenie z imitácie kože; pančuchy; platené
svetre; pleteniny (oblečenie); podprsenky; podväzky; podšívky (časť odevov); pončá; vlnené šály; vybíjané oblečenie; topánky; minisukne; tričká s dlhými rukávmi, nohavice; krátke nohavice;
šortky; oblečenie na behanie; oblečenie do posilňovne; texasky; plášte; ostatné odevy patriace do
tejto triedy.
(540) KILL THE BORE
(731) Putz Karol, Hornádska 14, 821 07 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5308-2014
9.5.2014
14, 18, 25
14 - Hodiny; hodinky; hodinky ako šperk; amulety (šperk); brošne (šperk); drobné šperky zo zlatých kovov; medailóny (šperky); náramky (šperky); obrúčky ako šperky; perly (šperky); prstene
(šperky); retiazky (šperky); retiazky ako šperky;
šperky s obsahom zlata; šperky z drahých kovov;
šperky z drahokamov; šperky zo striebra; šperky
z rýdzeho striebra.
18 - Batohy; vaky; vychádzkové palice; cestovné
kufre; cestovné tašky; držiaky na kufre; cestovné
obaly; vrecká na tašky; vrecká na tašky na pripnutie k opasku; plážové tašky; kabelky; pánske
tašky; aktovky; tašky na nosenie detí; tašky na
nosenie psov; tašky na nosenie zvierat; tašky na
nosenie mačiek; kufríky; kozmetické tašky; kozmetické kufríky; dáždniky; slnečníky; peňaženky; kľúčenky s kože; kľúčenky vykladané bižutériou; kľúčenky; tašky na rameno; chlebníky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky;
obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na
odevy; cestovné obaly na šaty; plecniaky; tašky
na kolieskach; torby; turistické plecniaky.
25 - Košele; košele s krátkym rukávom; oblekové
košele; slávnostné košele; pánske odevy; dámske
odevy; detské odevy; konfekcia (odevy); košeľové sedlá; goliere (oblečenie); manžety (časti odevov); potné vložky; odevy; obuv; prikrývky hlavy; vrchné ošatenie; šatky; šály; kravaty; kostýmy; obleky; vesty; tielka; tričká; spodná bielizeň;
opasky (časti odevov); vrecká na odevy; šerpy;
ozdobné vreckovky (časti odevov); oblečenie;
baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie);
kúpacie plášte; papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová obuv; ponožky; pulóvre; pyžamá;
rukavice; sukne; svetre; šaty; čiapkové šilty; športové tričká; dresy; zástery; župany; oblečenie
z kože; uniformy (oblečenie); legíny (oblečenie);
tepláky (oblečenie); čipkované odevy; čipkovaná
bielizeň (odevy); minišaty; kožušinové kabáty;
kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; korzety
(spodná bielizeň); krátke kabáty s kapucňou; oblečenie z imitácie kože; pančuchy; platené svetre;
pleteniny (oblečenie); podprsenky; podväzky;
podšívky (časť odevov); pončá; vlnené šály; vybíjané oblečenie; topánky; minisukne; tričká s dlhými rukávmi, nohavice; krátke nohavice; šortky; oblečenie na behanie; oblečenie do posilňovne; texasky; plášte; ostatné odevy patriace do tejto triedy.
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(540)

(731) Putz Karol, Hornádska 14, 821 07 Bratislava, SK;

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

5315-2014
13.5.2014
5
5 - Pesticídy; prípravky na ničenie škodcov; herbicídy a insekticídy.

(540) EREKTOR
(731) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

5316-2014
13.5.2014
5
5 - Pesticídy; prípravky na ničenie škodcov; herbicídy a insekticídy.

(540) DINGO
(731) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

5317-2014
14.5.2014
34
34 - Tabak, či už spracovaný alebo nespracovaný; tabakové výrobky; náhrady tabaku, žiadne
z nich na medicínske alebo liečebné účely; cigarety; krátke cigary; cigary; ručné stroje na výrobu
cigariet; cigaretové rúrky; cigaretové filtre; cigaretové papieriky; zápalky a fajčiarske potreby.

(540)

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born
Strasse 4, 22761 Hamburg, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

268

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)

Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

5301-2010
5458-2012
5586-2012
786-2013
789-2013
818-2013
819-2013
820-2013
871-2013
974-2013
1091-2013
1092-2013
1093-2013
1102-2013
1113-2013
1133-2013
1134-2013
1135-2013
1265-2013
1266-2013
1267-2013
1268-2013
1269-2013
1270-2013
1278-2013
1286-2013
1303-2013
1315-2013
1411-2013
1434-2013
1435-2013
1490-2013
1533-2013
1549-2013
1575-2013
1578-2013
1596-2013
1597-2013
1598-2013
1599-2013
1608-2013
1615-2013
1657-2013
1658-2013
1667-2013
1668-2013
1722-2013
1725-2013
1728-2013
1734-2013
1745-2013
1747-2013
1748-2013
1753-2013
1754-2013
1756-2013
1757-2013

237257
237374
237142
237143
237144
237145
237146
237147
237148
237149
237150
237151
237152
237153
237154
237155
237156
237157
237158
237159
237160
237161
237162
237163
237372
237164
237165
237166
237167
237168
237169
237170
237171
237172
237173
237373
237174
237175
237176
237177
237178
237179
237180
237181
237182
237183
237184
237185
237186
237187
237188
237189
237190
237191
237192
237193
237194

1777-2013
1800-2013
1801-2013
1802-2013
1808-2013
1809-2013
1810-2013
1816-2013
1826-2013
1833-2013
1834-2013
1837-2013
1838-2013
1842-2013
1849-2013
1868-2013
1871-2013
1872-2013
1873-2013
1876-2013
1878-2013
1879-2013
1880-2013
1881-2013
1889-2013
1897-2013
1901-2013
1903-2013
1904-2013
1905-2013
1919-2013
1927-2013
1939-2013
1941-2013
1942-2013
1943-2013
1956-2013
1961-2013
1963-2013
1964-2013
1969-2013
1970-2013
1976-2013
1979-2013
1982-2013
1983-2013
1985-2013
1986-2013
1987-2013
1997-2013
2001-2013
2002-2013
2003-2013
2004-2013
2011-2013
2012-2013
2022-2013

237195
237196
237197
237198
237199
237200
237201
237202
237203
237204
237205
237206
237207
237208
237376
237209
237210
237211
237212
237213
237214
237215
237216
237217
237218
237219
237220
237221
237222
237223
237224
237225
237226
237227
237228
237229
237230
237258
237231
237259
237260
237261
237232
237233
237262
237263
237264
237265
237266
237234
237267
237268
237269
237270
237235
237271
237236

2023-2013
2024-2013
2025-2013
2028-2013
2029-2013
2030-2013
2032-2013
2033-2013
2034-2013
2035-2013
2036-2013
2040-2013
2042-2013
2043-2013
2045-2013
2052-2013
2053-2013
2054-2013
2057-2013
2061-2013
2063-2013
2067-2013
2073-2013
2074-2013
2075-2013
2076-2013
2077-2013
2090-2013
2093-2013
2098-2013
2101-2013
2106-2013
2111-2013
2112-2013
2113-2013
2115-2013
2116-2013
2117-2013
2118-2013
2119-2013
2126-2013
2127-2013
2128-2013
2129-2013
2130-2013
2134-2013
2135-2013
2140-2013
2142-2013
2143-2013
2144-2013
2150-2013
2152-2013
2154-2013
2159-2013
2161-2013
2162-2013

237237
237238
237239
237272
237273
237274
237275
237276
237277
237278
237240
237279
237280
237281
237282
237241
237283
237242
237284
237243
237244
237285
237286
237287
237288
237289
237290
237291
237292
237293
237294
237245
237246
237247
237295
237296
237297
237298
237299
237300
237301
237302
237303
237304
237305
237306
237307
237308
237248
237249
237250
237309
237310
237311
237312
237313
237314

2163-2013
2164-2013
2167-2013
2177-2013
2183-2013
2184-2013
2185-2013
2189-2013
2190-2013
2211-2013
2214-2013
2217-2013
2219-2013
2220-2013
2237-2013
2255-2013
2291-2013
2294-2013
2295-2013
2297-2013
2300-2013
2311-2013
2315-2013
2413-2013
5326-2013
5327-2013
5328-2013
5376-2013
5495-2013
5500-2013
5527-2013
5538-2013
5544-2013
5546-2013
5567-2013
5568-2013
5569-2013
5576-2013
5577-2013
5580-2013
5581-2013
5582-2013
5583-2013
5585-2013
5599-2013
5606-2013
5610-2013
5611-2013
5612-2013
5613-2013
5614-2013
5616-2013
5622-2013
5633-2013
5634-2013
5654-2013
5656-2013

237315
237316
237317
237318
237251
237252
237253
237254
237255
237319
237320
237321
237322
237323
237324
237325
237326
237327
237328
237329
237330
237331
237332
237256
237333
237334
237335
237336
237337
237338
237339
237340
237341
237342
237343
237344
237345
237346
237347
237348
237349
237350
237351
237352
237353
237354
237355
237356
237357
237358
237359
237360
237361
237362
237363
237364
237365
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237142
15.5.2014
30.8.2022
5586-2012
30.8.2012
4.2.2014
Joseph Company International, Inc., 1711 Langley Avenue, Irvine, California 92614, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

237143
15.5.2014
2.5.2023
786-2013
2.5.2013
4.2.2014
Big Name s.r.o., Jasovská 19, 851 07 Bratislava,
SK;
(740) Steiniger Ondrej, JUDr., Bratislava, SK;

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

237144
15.5.2014
2.5.2023
789-2013
2.5.2013
4.2.2014
Goldenfish Lighting s.r.o., Bašťovanského 13,
040 22 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

237145
15.5.2014
10.5.2023
818-2013
10.5.2013
4.2.2014
DOXXbet, s.r.o., Bottova 38/7, 010 01 Žilina,
SK;

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

237146
15.5.2014
10.5.2023
819-2013
10.5.2013
4.2.2014
DOXXbet, s.r.o., Bottova 38/7, 010 01 Žilina,
SK;

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

237147
15.5.2014
10.5.2023
820-2013
10.5.2013
4.2.2014
DOXXbet, s.r.o., Bottova 38/7, 010 01 Žilina,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237148
15.5.2014
17.5.2023
871-2013
17.5.2013
4.2.2014
PUBLISHING HOUSE, a.s., Jána Milca 6, 010 01
Žilina, SK;

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

237149
15.5.2014
4.6.2023
974-2013
4.6.2013
4.2.2014
DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47
Košice, SK;

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

237150
15.5.2014
25.6.2023
1091-2013
25.6.2013
4.2.2014
LUMACO, s.r.o., Skalité 885, 023 14 Skalité, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

237151
15.5.2014
25.6.2023
1092-2013
25.6.2013
4.2.2014
LUMACO, s.r.o., Skalité 885, 023 14 Skalité, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

237152
15.5.2014
25.6.2023
1093-2013
25.6.2013
4.2.2014
LUMACO, s.r.o., Skalité 885, 023 14 Skalité, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

237153
15.5.2014
27.6.2023
1102-2013
27.6.2013
4.2.2014
GLOBAL RESOURCE s. r. o., Tulská 1358/6,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237154
15.5.2014
28.6.2023
1113-2013
28.6.2013
4.2.2014
SOCIETE DU TOUR DE FRANCE, 253 QUAI
DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, 92130
ISSY LES MOULINEAUX, FR;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237155
15.5.2014
3.7.2023
1133-2013
3.7.2013
4.2.2014
Wizard Co., Inc., 6 Sylvan Way, Parsippany, New
Jersey 07054, US;
(740) AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

237156
15.5.2014
3.7.2023
1134-2013
3.7.2013
4.2.2014
Wizard Co., Inc., 6 Sylvan Way, Parsippany, New
Jersey 07054, US;
(740) AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

237157
15.5.2014
3.7.2023
1135-2013
3.7.2013
4.2.2014
Wizard Co., Inc., 6 Sylvan Way, Parsippany, New
Jersey 07054, US;
(740) AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

237158
15.5.2014
19.7.2023
1265-2013
19.7.2013
4.2.2014
International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;

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

237159
15.5.2014
19.7.2023
1266-2013
19.7.2013
4.2.2014
International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;

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

237160
15.5.2014
19.7.2023
1267-2013
19.7.2013
4.2.2014
International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;

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

237161
15.5.2014
19.7.2023
1268-2013
19.7.2013
4.2.2014
International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;

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

237162
15.5.2014
19.7.2023
1269-2013
19.7.2013
4.2.2014
International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;

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

237163
15.5.2014
19.7.2023
1270-2013
19.7.2013
4.2.2014
International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia, Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava,
SK;

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

237164
15.5.2014
22.7.2023
1286-2013
22.7.2013
4.2.2014
The Sherwin-Williams Company, 101 W. Prospect Avenue, 44115-1075 Cleveland, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237165
15.5.2014
24.7.2023
1303-2013
24.7.2013
4.2.2014
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

237166
15.5.2014
26.7.2023
1315-2013
26.7.2013
4.2.2014
HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o., Grösslingova 69,
811 09 Bratislava, SK;

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

237167
15.5.2014
5.8.2023
1411-2013
5.8.2013
4.2.2014
Gumotex, akciová společnost, Mládežnícka 3062/3a,
690 75 Břeclav, CZ;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

237168
15.5.2014
7.8.2023
1434-2013
7.8.2013
4.2.2014
SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

237169
15.5.2014
7.8.2023
1435-2013
7.8.2013
4.2.2014
SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

237170
15.5.2014
16.8.2023
1490-2013
16.8.2013
4.2.2014
MONSEA, spol. s r.o., Bratislavská 41, 900 45
Malinovo, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(641)
(732)

237171
15.5.2014
19.3.2023
1533-2013
19.3.2013
4.2.2014
011668035, 19.03.2013
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

237172
15.5.2014
27.8.2023
1549-2013
27.8.2013
O-502216
27.2.2013
CZ
4.2.2014
TOPSTONE s.r.o., Halenkov 636, 756 03 Halenkov, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237173
15.5.2014
2.9.2023
1575-2013
2.9.2013
4.2.2014
KINETIC s.r.o., SNP 9/6, 796 07 Držovice, CZ;

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

237174
15.5.2014
3.9.2023
1596-2013
3.9.2013
4.2.2014
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237175
15.5.2014
3.9.2023
1597-2013
3.9.2013
4.2.2014
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237176
15.5.2014
3.9.2023
1598-2013
3.9.2013
4.2.2014
UGO trade s. r. o., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237177
15.5.2014
3.9.2023
1599-2013
3.9.2013
4.2.2014
EKOREX SK, spol. s r.o., Fadruszova 3, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

237178
15.5.2014
5.9.2023
1608-2013
5.9.2013
4.2.2014
špajza s.r.o., Šándorova 3, 821 03 Bratislava, SK;

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

237179
15.5.2014
5.9.2023
1615-2013
5.9.2013
4.2.2014
IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

237180
15.5.2014
11.9.2023
1657-2013
11.9.2013
4.2.2014
Kubinec Juraj, Gaštanová 6, 900 91 Limbach, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237181
15.5.2014
11.9.2023
1658-2013
11.9.2013
4.2.2014
Kubinec Juraj, Gaštanová 6, 900 91 Limbach, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237182
15.5.2014
12.9.2023
1667-2013
12.9.2013
4.2.2014
Coolfood s.r.o., P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

237183
15.5.2014
11.9.2023
1668-2013
11.9.2013
4.2.2014
Coolfood s.r.o., P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

237184
15.5.2014
19.9.2023
1722-2013
19.9.2013
4.2.2014
p.k. Solvent s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

237185
15.5.2014
20.9.2023
1725-2013
20.9.2013
4.2.2014
TABAKO, spol. s r. o., Malodunajské nábr. 6,
945 01 Komárno, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

237186
15.5.2014
20.9.2023
1728-2013
20.9.2013
4.2.2014
Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové pri Turčianskych Tepliciach, SK;
(740) Kostrabová Mária, Ing., Široké, SK;

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

237187
15.5.2014
23.9.2023
1734-2013
23.9.2013
4.2.2014
KL Consult, s.r.o., Gorkého 130/6, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

237188
15.5.2014
23.9.2023
1745-2013
23.9.2013
4.2.2014
Dobiš Kamil, Rokošova 218/33, 951 31 Močenok, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237189
15.5.2014
23.9.2023
1747-2013
23.9.2013
4.2.2014
Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa
z iného členského štátu, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Pagáč Boris, JUDr., Bratislava, SK;

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

237190
15.5.2014
23.9.2023
1748-2013
23.9.2013
4.2.2014
Coolfood s.r.o., P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica,
SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

237191
15.5.2014
24.9.2023
1753-2013
24.9.2013
4.2.2014
CEMATECH s.r.o., Hrádza 30/13, 976 57 Michalová, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237192
15.5.2014
24.9.2023
1754-2013
24.9.2013
4.2.2014
WELLdrilling, s.r.o., Jungmannova 1150/4, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237193
15.5.2014
24.9.2023
1756-2013
24.9.2013
4.2.2014
MEDATRON, spol. s r.o., Na Pasekách 14, 831 06
Bratislava, SK;

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

237194
15.5.2014
24.9.2023
1757-2013
24.9.2013
4.2.2014
SLOVENERGOokno, Radlinského 11, 811 07
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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237195
15.5.2014
26.9.2023
1777-2013
26.9.2013
4.2.2014
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ROUTE 66 (skratka SK Route 66), Družby 322, 976 98 Podbrezová časť Lopej, SK;

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

237196
15.5.2014
1.10.2023
1800-2013
1.10.2013
4.2.2014
Nationale-Nederlanden Nederland B.V., Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, NL;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

237197
15.5.2014
1.10.2023
1801-2013
1.10.2013
4.2.2014
BGV, s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

237198
15.5.2014
1.10.2023
1802-2013
1.10.2013
4.2.2014
BGV, s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

237199
15.5.2014
2.10.2023
1808-2013
2.10.2013
4.2.2014
Černáková Michaela, Močilie 597/5, 976 55 Ľubietová, SK;

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

237200
15.5.2014
2.10.2023
1809-2013
2.10.2013
4.2.2014
Irvita Plant Protection a Branch of Celsius Property B.V., P.O.Box 403, Pos Cabai Office Park,
Unit 13, CW;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237201
15.5.2014
2.10.2023
1810-2013
2.10.2013
4.2.2014
de Miclén a.s., Priemyselný park 66, 934 01 Levice, SK;
(740) Biksadský & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237202
15.5.2014
3.10.2023
1816-2013
3.10.2013
4.2.2014
AXYZ - CNC s.r.o., Jesenského 7, 036 01 Martin,
SK;

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

237203
15.5.2014
2.10.2023
1826-2013
2.10.2013
4.2.2014
DANUBIASERVICE, a. s., Rožňavská 30, 821 04
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

237204
15.5.2014
4.10.2023
1833-2013
4.10.2013
4.2.2014
AKIRA CONTROL, s.r.o., Sartorisova 10, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237205
15.5.2014
4.10.2023
1834-2013
4.10.2013
4.2.2014
ARCH GALLERY s.r.o., Tupého 23/A, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Priecel Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

237206
15.5.2014
4.10.2023
1837-2013
4.10.2013
4.2.2014
Wandal Production, s.r.o., Mikulášska 1/a, 811 01
Bratislava, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237207
15.5.2014
4.10.2023
1838-2013
4.10.2013
4.2.2014
SKI TRAVEL, a.s., Na Strži 65/1702, 140 62
Praha, CZ;

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

237208
15.5.2014
4.10.2023
1842-2013
4.10.2013
4.2.2014
Hideghétyová Katarína, Alžbetin Dvor 310, 900 42
Miloslavov, SK;
(740) HMG & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237209
15.5.2014
8.10.2023
1868-2013
8.10.2013
4.2.2014
KLUB s.r.o., Drotárska cesta 102, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

237210
15.5.2014
8.10.2023
1871-2013
8.10.2013
4.2.2014
Petreš Maroš, Bajzova 5309/11, 821 08 Bratislava - Ružinov, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237211
15.5.2014
9.10.2023
1872-2013
9.10.2013
4.2.2014
KLUB s.r.o., Drotárska cesta 102, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237212
15.5.2014
9.10.2023
1873-2013
9.10.2013
4.2.2014
MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237213
15.5.2014
9.10.2023
1876-2013
9.10.2013
4.2.2014
POL.-GROUP.COM Ltd., Suite 15, 1st Floor
Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, P. O.
Box 1004, Victoria, Mahe, SC;
(740) JUDr. Miroslav Korch - advokát, Humenné, SK;

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

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

237214
15.5.2014
9.10.2023
1878-2013
9.10.2013
4.2.2014
Datasoft Consulting s.r.o., Baračka 85, 914 51
Trenčianske Teplice, SK;

237215
15.5.2014
9.10.2023
1879-2013
9.10.2013
4.2.2014
Pharmaton SA, Via Mulini, 6934 Bioggio, CH;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237216
15.5.2014
10.10.2023
1880-2013
10.10.2013
4.2.2014
Sokolovský Patrick, Märzstrasse 25, 1150 Viedeň,
AT; Mgr. Erik Mikurčík, MBA, Karloveské rameno 6, 841 01 Bratislava, SK;
(740) BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237217
15.5.2014
10.10.2023
1881-2013
10.10.2013
4.2.2014
BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237218
15.5.2014
10.10.2023
1889-2013
10.10.2013
4.2.2014
AGENTURA PLUS s.r.o., Vaníčkova 7/315, 169 00
Praha, CZ;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237219
15.5.2014
14.10.2023
1897-2013
14.10.2013
4.2.2014
LORIKA Slovakia s.r.o., Hlavná 2130, 038 52
Sučany, SK;

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

237220
15.5.2014
14.10.2023
1901-2013
14.10.2013
4.2.2014
Vrbová Zdenka, Rozvodná 9, 831 01 Bratislava,
SK;

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

237221
15.5.2014
15.10.2023
1903-2013
15.10.2013
4.2.2014
Topnatur s.r.o., Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

237222
15.5.2014
15.10.2023
1904-2013
15.10.2013
4.2.2014
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)

237223
15.5.2014
15.10.2023
1905-2013
15.10.2013
4.2.2014
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)

237224
15.5.2014
16.10.2023
1919-2013
16.10.2013
4.2.2014
Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237225
15.5.2014
17.10.2023
1927-2013
17.10.2013
4.2.2014
TOPSTAV s.r.o., kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, SK;
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK;

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

237231
15.5.2014
21.10.2023
1963-2013
21.10.2013
4.2.2014
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK;

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

237226
15.5.2014
16.10.2023
1939-2013
16.10.2013
4.2.2014
3U s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

237232
15.5.2014
23.10.2023
1976-2013
23.10.2013
4.2.2014
Farkašovský Peter, Pokroku 322, 049 21 Betliar,
SK;

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

237227
15.5.2014
17.10.2023
1941-2013
17.10.2013
4.2.2014
Brenkus Matúš, Rabčice 528, 029 45 Rabčice,
SK;

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

237233
15.5.2014
23.10.2023
1979-2013
23.10.2013
4.2.2014
FRUTEX SLOVAKIA, spol. s r. o., Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov, SK;

237228
15.5.2014
18.10.2023
1942-2013
18.10.2013
4.2.2014
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)

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

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

237229
15.5.2014
18.10.2023
1943-2013
18.10.2013
4.2.2014
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)

237230
15.5.2014
21.10.2023
1956-2013
21.10.2013
4.2.2014
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK;

237234
15.5.2014
24.10.2023
1997-2013
24.10.2013
4.2.2014
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)

237235
15.5.2014
25.10.2023
2011-2013
25.10.2013
4.2.2014
MINIHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

237236
15.5.2014
25.10.2023
2022-2013
25.10.2013
4.2.2014
GABOTECH s. r. o., Líščie údolie 133, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Valachová Dáša, JUDr., Partizánske, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237237
15.5.2014
25.10.2023
2023-2013
25.10.2013
4.2.2014
GABOTECH s.r.o., Líščie údolie 133, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Valachová Dáša, JUDr., Partizánske, SK;

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

237238
15.5.2014
25.10.2023
2024-2013
25.10.2013
4.2.2014
Oto Bršel BOTO ENVIRO, Nitrianska 113, 940 67
Nové Zámky, SK;

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

237239
15.5.2014
28.10.2023
2025-2013
28.10.2013
4.2.2014
FITLINER, s.r.o., Zimná 3, 059 01 Spišská Belá,
SK;

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

237240
15.5.2014
29.10.2023
2036-2013
29.10.2013
4.2.2014
WIPT s. r. o., Šancová 48, 811 05 Bratislava, SK;

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

237241
15.5.2014
4.11.2023
2052-2013
4.11.2013
4.2.2014
Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o., M. Rázusa 4,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Šimková Marína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

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

237242
15.5.2014
4.11.2023
2054-2013
4.11.2013
4.2.2014
Karas Juraj, Mgr., PhD., Svätoplukova 1154/6,
957 04 Bánovce nad Bebravou, SK;

237243
15.5.2014
4.11.2023
2061-2013
4.11.2013
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(442) 4.2.2014
(732) EIFFEL OPTIC a.s., Ječná 507/6, 120 00 Praha,
CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237244
15.5.2014
4.11.2023
2063-2013
4.11.2013
4.2.2014
DA Corporation s.r.o., náměstí 14. října 1307/2,
150 00 Praha, Smíchov, CZ;
(740) Pelouch Jindřich, JUDr., Beroun, CZ;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237245
15.5.2014
8.11.2023
2106-2013
8.11.2013
4.2.2014
BONDUELLE (société par Actions Simplifiée),
LA WOESTYNE, 59173 RENESCURE, FR;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237246
15.5.2014
11.11.2023
2111-2013
11.11.2013
4.2.2014
DIAGNOSTICS s. r. o., Hodská 68, 924 01 Galanta, SK;

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

237247
15.5.2014
11.11.2023
2112-2013
11.11.2013
4.2.2014
FASHIONET HOLDING s. r. o., Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;
(740) Starzyková Ivana, JUDr., Šurany, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237248
15.5.2014
14.11.2023
2142-2013
14.11.2013
4.2.2014
CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina,
SK;

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

237249
15.5.2014
14.11.2023
2143-2013
14.11.2013
4.2.2014
CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina,
SK;
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237250
15.5.2014
14.11.2023
2144-2013
14.11.2013
4.2.2014
CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina,
SK;

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

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

237251
15.5.2014
21.11.2023
2183-2013
21.11.2013
4.2.2014
MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o.,
Mierové námestie 399, 059 16 Hranovnica, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

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

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

237258
15.5.2014
21.10.2023
1961-2013
21.10.2013
4.2.2014
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK;

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

237259
15.5.2014
21.10.2023
1964-2013
21.10.2013
4.2.2014
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK;

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

237260
15.5.2014
22.10.2023
1969-2013
22.10.2013
4.2.2014
NuSi, s.r.o., Svätoplukova 5, 821 09 Bratislava,
SK;

237252
15.5.2014
21.11.2023
2184-2013
21.11.2013
4.2.2014
MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o.,
Mierové námestie 399, 059 16 Hranovnica, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

237253
15.5.2014
21.11.2023
2185-2013
21.11.2013
4.2.2014
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)
(740)

237254
15.5.2014
20.11.2023
2189-2013
20.11.2013
4.2.2014
3U s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

237255
15.5.2014
22.11.2023
2190-2013
22.11.2013
4.2.2014
MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

237256
15.5.2014
20.12.2023
2413-2013
20.12.2013
4.2.2014
SYNERGON, s.r.o., Partizánska 77, 974 01 Banská Bystrica, SK;

237257
15.5.2014
26.4.2020
5301-2010
26.4.2010
4.2.2014
Svátová Terézia, Ing., Na Veselí 26, 140 00 Praha, CZ;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

237261
15.5.2014
22.10.2023
1970-2013
22.10.2013
4.2.2014
OFFICE SERVIS, s. r. o., Riazanská 50, 831 03
Bratislava, SK;
(740) Jánošíková Denisa, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237262
15.5.2014
23.10.2023
1982-2013
23.10.2013
4.2.2014
Jambrichová Elena, J. Wolkra 434/5, 984 01 Lučenec, SK;

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

237263
15.5.2014
23.10.2023
1983-2013
23.10.2013
4.2.2014
Sealsec s.r.o., Karpatská 125, 900 33 Marianka,
SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

237264
15.5.2014
23.10.2023
1985-2013
23.10.2013
4.2.2014
MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

237265
15.5.2014
23.10.2023
1986-2013
23.10.2013
4.2.2014
MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

237268
15.5.2014
24.10.2023
2002-2013
24.10.2013
4.2.2014
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)

237269
15.5.2014
24.10.2023
2003-2013
24.10.2013
4.2.2014
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)

237270
15.5.2014
24.10.2023
2004-2013
24.10.2013
4.2.2014
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)

237271
15.5.2014
25.10.2023
2012-2013
25.10.2013
4.2.2014
MINIHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

237266
15.5.2014
22.10.2023
1987-2013
22.10.2013
4.2.2014
GABOTECH s.r.o., Líščie údolie 133, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Valachová Dáša, JUDr., Partizánske, SK;

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

237272
15.5.2014
28.10.2023
2028-2013
28.10.2013
4.2.2014
KENNY, s.r.o., Novobanská 9, 851 01 Bratislava, SK;

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

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

237273
15.5.2014
28.10.2023
2029-2013
28.10.2013
4.2.2014
YADO s.r.o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová,
SK;

237267
15.5.2014
24.10.2023
2001-2013
24.10.2013
4.2.2014
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, SK;
(740) alianciaadvokátov ak, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237274
15.5.2014
28.10.2023
2030-2013
28.10.2013
4.2.2014
YADO s.r.o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová,
SK;

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

237275
15.5.2014
29.10.2023
2032-2013
29.10.2013
4.2.2014
Ústav materiálov a mechaniky strojov, Slovenská
akadémia vied, Račianska 75, 831 02 Bratislava,
SK;

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

237276
15.5.2014
29.10.2023
2033-2013
29.10.2013
4.2.2014
SILVERLINK, s.r.o., Lúčna 14, 900 01 Modra,
SK;

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

237277
15.5.2014
29.10.2023
2034-2013
29.10.2013
4.2.2014
MARKMONT, s.r.o., Štefánikova 3024, 085 01
Bardejov, SK;
(740) Breznen Martin, JUDr., Košice, SK;

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

237278
15.5.2014
29.10.2023
2035-2013
29.10.2013
4.2.2014
AQUA trade Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 42,
960 01 Zvolen, SK;

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

237279
15.5.2014
30.10.2023
2040-2013
30.10.2013
4.2.2014
NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, CH;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

237280
15.5.2014
30.10.2023
2042-2013
30.10.2013

(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

85922815
5.3.2013
US
4.2.2014
TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237281
15.5.2014
31.10.2023
2043-2013
31.10.2013
4.2.2014
Doman Erik, Orchideová 18, 821 07 Bratislava,
SK;

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

237282
15.5.2014
31.10.2023
2045-2013
31.10.2013
4.2.2014
NESS Slovensko, a.s., Galvaniho Business Center III, Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, SK;

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

237283
15.5.2014
4.11.2023
2053-2013
4.11.2013
4.2.2014
Family Care s.r.o., Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava, SK;

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

237284
15.5.2014
4.11.2023
2057-2013
4.11.2013
4.2.2014
Lenická Zuzana, Ing., Arménska 8, 821 07 Bratislava, SK;

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

237285
15.5.2014
4.11.2023
2067-2013
4.11.2013
4.2.2014
MT Consilio s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237286
15.5.2014
6.11.2023
2073-2013
6.11.2013
4.2.2014
Pharma Activ Slovakia s.r.o., Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237287
15.5.2014
6.11.2023
2074-2013
6.11.2013
4.2.2014
Pharma Activ Slovakia s.r.o., Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;

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

237288
15.5.2014
6.11.2023
2075-2013
6.11.2013
4.2.2014
Pharma Activ Slovakia s.r.o., Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;

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

237289
15.5.2014
6.11.2023
2076-2013
6.11.2013
4.2.2014
Pharma Activ Slovakia s.r.o., Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;

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

237290
15.5.2014
6.11.2023
2077-2013
6.11.2013
4.2.2014
Pharma Activ Slovakia s.r.o., Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;

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

237291
15.5.2014
7.11.2023
2090-2013
7.11.2013
4.2.2014
Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, DE;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

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

237292
15.5.2014
7.11.2023
2093-2013
7.11.2013
4.2.2014
VITAR, s.r.o., tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, CZ;

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

237293
15.5.2014
7.11.2023
2098-2013
7.11.2013
4.2.2014
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(732) COMPRESSED GAS s.r.o., Bošianska cesta 1127/19,
956 33 Chynorany, SK;
(740) Gális Peter, Ing., Chynorany, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237294
15.5.2014
8.11.2023
2101-2013
8.11.2013
4.2.2014
FANKOR s.r.o., Lastovičia 2, 080 01 Prešov, SK;

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

237295
15.5.2014
11.11.2023
2113-2013
11.11.2013
4.2.2014
SOREA, spol. s r. o., Odborárske námestie 3, 815 70
Bratislava, SK;
(740) Baraniaková Soňa, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237296
15.5.2014
11.11.2023
2115-2013
11.11.2013
4.2.2014
The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., Vítězná 200/6,
696 01 Rohatec, CZ;
(740) Černý Adam, JUDr. Ing., Praha, CZ;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237297
15.5.2014
11.11.2023
2116-2013
11.11.2013
4.2.2014
The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., Vítězná 200/6,
696 01 Rohatec, CZ;
(740) Černý Adam, JUDr. Ing., Praha, CZ;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237298
15.5.2014
11.11.2023
2117-2013
11.11.2013
4.2.2014
Dvorecký Renát, JUDr., Mliekárenská 1, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Tóthová Katarína, Mgr., Rovinka, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237299
15.5.2014
11.11.2023
2118-2013
11.11.2013
4.2.2014
Dvorecký Renát, JUDr., Mliekárenská 1, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Tóthová Katarína, Mgr., Rovinka, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237300
15.5.2014
11.11.2023
2119-2013
11.11.2013
4.2.2014
Dvorecký Renát, JUDr., Mliekárenská 1, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Tóthová Katarína, Mgr., Rovinka, SK;

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

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

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

237301
15.5.2014
12.11.2023
2126-2013
12.11.2013
4.2.2014
McROY Group, a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, SK;

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

237306
15.5.2014
13.11.2023
2134-2013
13.11.2013
4.2.2014
KELLYS BICYCLES s.r.o., Slnečná cesta 374,
922 01 Veľké Orvište, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

237307
15.5.2014
13.11.2023
2135-2013
13.11.2013
4.2.2014
KELLYS BICYCLES s.r.o., Slnečná cesta 374,
922 01 Veľké Orvište, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

237302
15.5.2014
12.11.2023
2127-2013
12.11.2013
4.2.2014
EDELWEISS GmbH & Co. KG, Oberstdorfer
Strasse 7, 87435 KEMPTEN, DE;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, advokátska kancelária, Bratislava, SK;

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

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

237303
15.5.2014
12.11.2023
2128-2013
12.11.2013
4.2.2014
Adamová Eva, Mgr., Brusno 593, 972 32 Chrenovec - Brusno, SK;

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

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

237304
15.5.2014
12.11.2023
2129-2013
12.11.2013
4.2.2014
D.C Profit, s.r.o., Slávičie údolie 104, 811 02
Bratislava - Staré Mesto, SK;

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

237305
15.5.2014
12.11.2023
2130-2013
12.11.2013
4.2.2014
D.C Profit, s.r.o., Slávičie údolie 104, 811 02
Bratislava - Staré Mesto, SK;

237308
15.5.2014
13.11.2023
2140-2013
13.11.2013
4.2.2014
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava,
SK;

237309
15.5.2014
15.11.2023
2150-2013
15.11.2013
4.2.2014
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Pálka Dušan, JUDr., Bratislava, SK;

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

237310
15.5.2014
15.11.2023
2152-2013
15.11.2013
4.2.2014
Vaše Reality - Slovensko, s.r.o., Benadova 908/13,
040 22 Košice, SK;
(740) Kožiak Martin, JUDr., Košice, SK;

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

237311
15.5.2014
15.11.2023
2154-2013
15.11.2013
4.2.2014
Debnár Peter, Trieda SNP 25, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237312
15.5.2014
15.11.2023
2159-2013
15.11.2013
4.2.2014
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)

237313
15.5.2014
15.11.2023
2161-2013
15.11.2013
4.2.2014
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)

237314
15.5.2014
15.11.2023
2162-2013
15.11.2013
4.2.2014
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)

237315
15.5.2014
15.11.2023
2163-2013
15.11.2013
4.2.2014
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)

237316
15.5.2014
15.11.2023
2164-2013
15.11.2013
4.2.2014
Ondrášová Elena, Ing., Alžbetina 32, 040 01 Košice, SK;
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

237317
15.5.2014
18.11.2023
2167-2013
18.11.2013
4.2.2014
NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237318
15.5.2014
20.11.2023
2177-2013
20.11.2013
4.2.2014
EM Technologies s.r.o., A. Kmeťa 531, 957 01
Bánovce nad Bebravou, SK;

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

237319
15.5.2014
26.11.2023
2211-2013
26.11.2013
4.2.2014
Kultúrna asociácia NOVÁ AKROPOLIS, Gorkého 6, 811 01 Bratislava, SK;

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

237320
15.5.2014
26.11.2023
2214-2013
26.11.2013
4.2.2014
Hrušková Lucia, Ducové 129, 922 21 Moravany
nad Váhom, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

237321
15.5.2014
27.11.2023
2217-2013
27.11.2013
4.2.2014
ARCHIPELAGO s.r.o., Bernolákova 9, 974 05
Banská Bystrica, SK;

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

237322
15.5.2014
27.11.2023
2219-2013
27.11.2013
4.2.2014
Ondrášik Juraj, Ing., Sartorisova 16, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Anetta Juraj, JUDr., Bratislava, SK;

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

237323
15.5.2014
27.11.2023
2220-2013
27.11.2013
4.2.2014
Ondrášik Juraj, Ing., Sartorisova 16, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Anetta Juraj, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237324
15.5.2014
29.11.2023
2237-2013
29.11.2013
4.2.2014
BEL-TEX, s.r.o., Dolná 142, 900 01 Modra, SK;

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

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

237325
15.5.2014
4.12.2023
2255-2013
4.12.2013
4.2.2014
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.,
Mäsiarska 6, 040 01 Košice, SK;

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

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

237326
15.5.2014
6.12.2023
2291-2013
6.12.2013
4.2.2014
ISO CERT, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, SK;

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

237327
15.5.2014
6.12.2023
2294-2013
6.12.2013
4.2.2014
Wotania s.r.o., Měšická 324, 250 63 Mratín, CZ;

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

237328
15.5.2014
6.12.2023
2295-2013
6.12.2013
4.2.2014
Wotania s.r.o., Měšická 324, 250 63 Mratín, CZ;

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

237329
15.5.2014
5.12.2023
2297-2013
5.12.2013
4.2.2014
Astro Media Group, s.r.o., Wolkerova 21, 080 01
Prešov, SK;

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

237330
15.5.2014
9.12.2023
2300-2013
9.12.2013
4.2.2014
KOI CARP SLOVAKIA s. r. o., Obchodná 231,
946 51 Nesvady, SK;

237331
15.5.2014
9.12.2023
2311-2013
9.12.2013
4.2.2014
Genim s.r.o., Popovova 948/1, 143 00 Praha, Modřany, CZ;

237332
15.5.2014
10.12.2023
2315-2013
10.12.2013
4.2.2014
ZOK Trading s.r.o., Hviezdoslavova 503/8, 985 05
Kokava nad Rimavicou, SK;
(740) Messinger Richard, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

237333
15.5.2014
10.5.2023
5326-2013
10.5.2013
4.2.2014
Raj Vína s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, SK;

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

237334
15.5.2014
14.5.2023
5327-2013
14.5.2013
4.2.2014
YIT Reding a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava, SK;

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

237335
15.5.2014
14.5.2023
5328-2013
14.5.2013
4.2.2014
YIT Reding a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava, SK;

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

237336
15.5.2014
30.5.2023
5376-2013
30.5.2013
4.2.2014
Farský Jozef, Ing., Námestie SNP 467, 958 53
Skačany, SK;

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

237337
15.5.2014
20.8.2023
5495-2013
20.8.2013
4.2.2014
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(732) POWER 4 YOU s. r. o., Gunduličova 4, 811 05
Bratislava - Staré Mesto, SK;
(740) Blaňár Blaňárová & Partners s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237338
15.5.2014
21.8.2023
5500-2013
21.8.2013
4.2.2014
X-NET spol.s r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237339
15.5.2014
28.8.2023
5527-2013
28.8.2013
4.2.2014
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237340
15.5.2014
8.10.2023
5538-2013
8.10.2013
4.2.2014
HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

237341
15.5.2014
10.10.2023
5544-2013
10.10.2013
4.2.2014
Výbohová Mária, Tatranská 15, 974 11 Banská
Bystrica, SK;
(740) Consilior Iuris s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

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

237342
15.5.2014
11.11.2023
5546-2013
11.11.2013
4.2.2014
Peter Zima, Ing., Trnavská cesta 32, 821 08 Bratislava, SK;

237343
15.5.2014
22.10.2023
5567-2013
22.10.2013
4.2.2014
Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237344
15.5.2014
22.10.2023
5568-2013
22.10.2013
4.2.2014
Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237345
15.5.2014
22.10.2023
5569-2013
22.10.2013
4.2.2014
Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

237346
15.5.2014
29.10.2023
5576-2013
29.10.2013
4.2.2014
STAVIMONT s.r.o., Vetrová 6, 919 26 Zavar, SK;
Valachovič Peter, Mgr., Bratislava, SK;

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

237347
15.5.2014
29.10.2023
5577-2013
29.10.2013
4.2.2014
Hestera Martin, Korytnická 2, 821 06 Bratislava,
SK;
(740) Valachovič Peter, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

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

237348
15.5.2014
31.10.2023
5580-2013
31.10.2013
4.2.2014
WOK PLUS s.r.o., Mlynarovičova 12, 851 04
Bratislava, SK;

237349
15.5.2014
31.10.2023
5581-2013
31.10.2013
505436
20.6.2013
CZ
4.2.2014
Medworld Inc. s.r.o., Kralupská 496/39, 161 00
Praha, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237350
15.5.2014
31.10.2023
5582-2013
31.10.2013
4.2.2014
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237351
15.5.2014
4.11.2023
5583-2013
4.11.2013
4.2.2014
Krepsová Gabriela, Mgr., Zátišie 1830/11, 925 21
Sládkovičovo, SK;

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

237352
15.5.2014
4.11.2023
5585-2013
4.11.2013
4.2.2014
UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237353
15.5.2014
12.11.2023
5599-2013
12.11.2013
4.2.2014
PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co. KG,
Pfingstweidstraße 10-12, 68199 Mannheim, DE;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;

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

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

237354
15.5.2014
13.11.2023
5606-2013
13.11.2013
4.2.2014
ALFAMIN s.r.o., Nivky 630, 664 56 Blučina, CZ;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

237355
15.5.2014
15.11.2023
5610-2013
15.11.2013
4.2.2014
Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;

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

237356
15.5.2014
15.11.2023
5611-2013
15.11.2013
4.2.2014
Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;

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

237357
15.5.2014
15.11.2023
5612-2013
15.11.2013
4.2.2014
Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;

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

237358
15.5.2014
15.11.2023
5613-2013
15.11.2013
4.2.2014
Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;

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

237359
15.5.2014
15.11.2023
5614-2013
15.11.2013
4.2.2014
Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;

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

237360
15.5.2014
18.11.2023
5616-2013
18.11.2013
4.2.2014
MINERÁLNE VODY, a. s., Slovenská 19, 081 86
Prešov, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

237361
15.5.2014
20.11.2023
5622-2013
20.11.2013
4.2.2014
Lučan Patrik, Hlavná 790/16, 931 01 Šamorín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237362
15.5.2014
26.11.2023
5633-2013
26.11.2013
4.2.2014
HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

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

237363
15.5.2014
26.11.2023
5634-2013
26.11.2013
4.2.2014
Pavelková Kristína, Ing. Mgr., Znievska 1, 851 06
Bratislava, SK;

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

237364
15.5.2014
5.12.2023
5654-2013
5.12.2013
4.2.2014
HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

237365
15.5.2014
6.12.2023
5656-2013
6.12.2013
4.2.2014
NOVASERVIS, spol. s r. o., Merhautova 208,
613 00 Brno, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

237372
20.5.2014
19.7.2023
1278-2013
19.7.2013
4.2.2014
Široký Igor, Škarvana 2/30, 971 01 Prievidza,
SK; Lacko Miroslav, Urbárska 9/7, 971 01 Prievidza, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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237373
21.5.2014
2.9.2023
1578-2013
2.9.2013
4.2.2014
Ailes International s.r.o., Mudroňova 25, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

237374
23.5.2014
11.7.2022
5458-2012
11.7.2012
5.11.2012
LEDCO s.r.o., T. Tekela 6, 917 01 Trnava, SK;

237376
5.6.2014
7.10.2023
1849-2013
7.10.2013
8.1.2014
DataMolino s. r. o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky

(210)

(111)

(210)

(111)

5436-2010
5437-2010
1988-2013
5557-2013

237370
237371
237375
237366

5559-2013
5560-2013
5561-2013

237367
237368
237369

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

237366
15.5.2014
17.10.2023
5557-2013
17.10.2013
4.2.2014
16, 41, 42, 44
16 - Periodické a neperiodické publikácie; reklamné tlačoviny; letáky; prospekty; tlačivá; plagáty; kalendáre; noviny; časopisy vrátane ich rubrík, príloh a mimoriadnych vydaní.
41 - Vzdelávanie; vyučovanie; zabezpečovanie kurzov a školení; akadémie (vzdelávanie); praktické
cvičenia (ukážky); informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie tréningových programov; organizovanie a vedenie občianskych, záujmových a manažérskych vzdelávacích programov; poskytovanie pedagogických
informácií; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Vedecký výskum.
44 - Lekárske služby; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť.

(540)

(591) červená, modrá
(732) Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

(540)

237368
15.5.2014
17.10.2023
5560-2013
17.10.2013
4.2.2014
41, 44
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií a kongresov v oblasti
zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti
zdravotníctva.
44 - Lekárske služby; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; poradenstvo v oblasti zdravotníckej starostlivosti.

(540)

(591) červená, modrá, biela
(732) MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Jána Bottu 2, 917 01 Trnava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237367
15.5.2014
17.10.2023
5559-2013
17.10.2013
4.2.2014
41, 44
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií a kongresov v oblasti
zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti
zdravotníctva.
44 - Lekárske služby; služby nemocníc; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; poradenstvo v oblasti zdravotníckej starostlivosti.

(591) červená, modrá
(732) Medicyt, s.r.o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237369
15.5.2014
17.10.2023
5561-2013
17.10.2013
4.2.2014
41, 42, 44
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií a kongresov v oblasti
zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácií v oblasti
zdravotníctva.
42 - Vedecký výskum.
44 - Lekárske služby; zdravotné strediská; zdravotná starostlivosť; poradenstvo v oblasti zdravotníckej starostlivosti.
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(540)

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

237370
20.5.2014
18.6.2020
5436-2010
18.6.2010
7.9.2010
9
9 - Fotoaparáty; kamery; prehrávače DVD; rádiá;
rádiotelefónne zariadenia; telefónne prístroje; telefónne mikrofóny; telefónne slúchadlá; televízne
prijímače; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia.

(540) ZIO
(732) IRDistribution, a. s., Račianska 71, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

237371
20.5.2014
18.6.2020
5437-2010
18.6.2010
7.9.2010
9
9 - Fotoaparáty; kamery; prehrávače DVD; rádiá;
rádiotelefónne zariadenia; telefónne prístroje; telefónne mikrofóny; telefónne slúchadlá; televízne
prijímače; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia.

(540)

(591) čierna, biela, červená
(732) IRDistribution, a. s., Račianska 71, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)
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237375
3.6.2014
21.10.2023
1988-2013
21.10.2013
4.2.2014
25, 45
25 - Šaty; večerné šaty; koktailové šaty; svadobné šaty; šaty pre družičky; dámske slávnostné šaty; jednoduché šaty bez rukávov; závoje; ozdoby
hlavy (závoje).
45 - Požičiavanie večerných šiat a oblekov.

(540) CASAMENTO FASHION
(732) TiptopAgency, s.r.o., Šrobárova 7, 080 01 Prešov,
SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

450
451
796
975
1013
1492
1685
3492
30600
30800
30813
31718
32964
47736
47780
47791
47817
47837
47839
48238
53535
53620
53638
53694
53706
53723
53724
840-93
1735-93
1758-93
85-94
343-94
369-94
547-94
578-94
590-94
734-94
836-94
854-94
857-94
863-94
864-94
899-94
900-94
901-94
902-94
903-94
904-94
914-94
915-94
940-94
941-94

113067
113066
110047
95569
107653
95072
99032
151683
156881
90763
155725
157539
156101
162178
162077
162180
162184
162260
162212
162483
165821
165914
166201
165882
165892
166058
166057
175613
181950
175888
177358
178157
178529
179975
178353
178334
179514
181973
184593
174787
174789
174790
181282
181283
178335
178336
181284
181285
184594
184595
200436
180437

942-94
945-94
960-94
972-94
1053-94
1276-94
1281-94
1573-94
1592-94
1593-94
1972-94
2002-94
2112-94
2250-94
2251-94
2294-94
2295-94
2466-94
2836-94
2837-94
2972-94
2279-2003
2532-2003
3081-2003
3214-2003
3388-2003
3389-2003
3428-2003
3465-2003
3466-2003
3467-2003
3571-2003
3595-2003
3596-2003
3711-2003
208-2004
251-2004
329-2004
390-2004
391-2004
406-2004
420-2004
471-2004
543-2004
544-2004
545-2004
549-2004
559-2004
585-2004
603-2004
712-2004
738-2004

180438
180440
180331
179570
177559
180343
180468
179623
180355
180247
178524
177367
179817
186560
181996
185352
181583
178804
179354
179355
182006
209319
208241
208411
205713
208561
208562
209067
210045
210046
210047
209529
209186
209187
206261
209557
214734
206457
211175
211176
209729
209738
209604
210302
210303
210304
209611
216234
209945
210139
209959
209969

841-2004
846-2004
889-2004
910-2004
928-2004
933-2004
938-2004
1024-2004
1029-2004
1030-2004
1036-2004
1058-2004
1062-2004
1064-2004
1078-2004
1087-2004
1090-2004
1112-2004
1113-2004
1125-2004
1130-2004
1131-2004
1133-2004
1141-2004
1215-2004
1327-2004
1339-2004
1341-2004
1342-2004
1343-2004
1344-2004
1345-2004
1346-2004
1381-2004
1386-2004
1401-2004
1438-2004
1439-2004
1460-2004
1461-2004
1465-2004
1466-2004
1522-2004
1550-2004
1567-2004
1576-2004
1600-2004
1628-2004
1700-2004
1702-2004
1753-2004
1829-2004

210744
210328
209992
210749
210756
209993
209779
210003
209798
209799
211857
214232
211858
212472
210767
210985
210774
210015
210016
210777
209806
209807
209809
210024
210780
210795
210218
210364
210365
210366
210367
210368
211659
210369
210372
210036
212034
212035
215854
215859
215858
215855
210819
210575
212209
216442
210592
210607
210433
212515
211679
211012

1864-2004
1889-2004
1974-2004
2002-2004
2058-2004
2059-2004
2085-2004
2133-2004
2152-2004
2153-2004
2233-2004
2403-2004
2412-2004
2413-2004
2414-2004
2415-2004
2513-2004
2567-2004
2569-2004
2640-2004
2731-2004
2732-2004
2882-2004
3000-2004
3002-2004
3003-2004
3004-2004
3180-2004
3232-2004
3233-2004
3236-2004
3555-2004
3592-2004
3593-2004
3594-2004
3595-2004
3598-2004
3599-2004
5073-2004
5137-2004
5261-2004
5262-2004
5263-2004

211693
208453
211019
211242
212801
212802
211257
211873
211044
211045
211475
211298
211306
211307
211308
211741
211120
213081
211356
212268
211912
211913
208990
218492
212303
212304
213533
211976
214234
214235
214238
223889
216236
212638
212639
212409
212411
212412
213698
212151
212942
212434
212435
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

90763
14.3.1914
14.3.2014
14.3.2024
30800
14.3.1914
4
4 - Oleje na vykurovanie, svietenie a mazacie oleje.

(540) Castrol
(732) Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

95072
13.9.1934
13.9.2014
13.9.2024
1492
13.9.1934
1, 2, 11, 17, 19, 20, 21
Keramické výrobky, hlina, hlinený tovar, porcelán, porcelánový tovar, sklo, tovar zo skla, sľuda,
sľudové výrobky, kamene, umelé kamene, kamenný tovar, tehly, škridly, cement, cementové výrobky, dlaždičky, mozaikové dlažby, obkladací
materiál na podlahy a steny, krytový materiál, stavebný materiál, konzervačné prostriedky, chemické výrobky na stavebné účely, tesniaci a upchávkový materiál, izolačné prostriedky, vodovodné zariadenia a ich súčasti, zariadenia do kúpeľní, kachle, krby, sporáky a iné vykurovacie
a variace zariadenia, zariadenia pre chladiarne.

(540) Rako
(732) LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, Jižní Předměstí, 320 00 Plzeň, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

95569
6.4.1944
6.4.2014
6.4.2024
975
6.4.1944
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, chemické výrobky pre priemysel, lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky na konzervovanie; prostriedky na ničenie
škodcov a rastlín; čistiace prostriedky, liečebné
mydlá; voňavkárske a kozmetické prípravky, látky pre kozmetiku a parfumériu, éterické oleje,
esencie a extrakty; prípravky posilňujúce a dietetické; prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny
ústnej; zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový
a šijací materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy
a strojené minerálne vody.

(540) Veral
(732) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03
Pardubice, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)
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99032
6.9.1934
6.9.2014
6.9.2024
1685
6.9.1934
9
Filmy.

(732) Universal City Studios LLC, a Delaware limited
liability company, 100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

107653
10.5.1944
10.5.2014
10.5.2024
1013
10.5.1944
5
5 - Liečivá, liečivé výrobky na liečebné účely
a starostlivosť o zdravie, farmaceutické drogy,
prostriedky na ničenie zvierat a rastlín, pasterizačné a ochranné prostriedky (dezinfekčné prostriedky).

(540) Kerolan
(732) AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno,
CZ;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

110047
17.3.1914
17.3.2014
17.3.2024
796
17.3.1914
1, 2, 3, 4, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Pekársky tovar všetkých druhov, pivo všetkých
druhov, maslo a umelé jedlé tuky všetkých druhov, diétne prostriedky, esencie, tuky a tukové
výrobky všetkých druhov (margarín a margarínové výrobky, rastlinné tuky, tukové náhradky),
plody, obilie a mlynské výrobky a s prísadou obilia vyrábané požívatiny, zelenina čerstvá, sušená,
konzervovaná všetkých druhov a s prísadou zeleniny vyrábané požívatiny, korenie všetkých druhov, ovse né výrobky všetkých druhov, okopaniny všetkých druhov a s prísadou okopanín vyrábané požívatiny, strukoviny všetkých druhov,
med a medové prípravky všetkých druhov a medové náhradky, káva a kávové náhradky všetkých druhov, poľnohospodárske produkty, malinovky a to prírodné a umelé všetkých druhov,
slad, sladové výrobky a výťažky všetkých druhov, marmelády všetkých druhov, múka a výrobky z múky všetkých druhov a s prísadou múky
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vyrábané požívatiny, mlieko čerstvé, kondenzované, konzervované, sušené a mliečne prípravky
všetkých druhov, minerálne vody prírodné a umelé všetkých druhov, potraviny, oleje všetkých
druhov, ovocie všetkých druhov, ovocné prípravky a výrobky všetkých druhov, čerstvé, konzervované a sušené ovocie všetkého druhu a s prísadou ovocia vyrábané požívatiny, soli a to žriedlové, kúpeľové a minerálne soli všetkých druhov,
omastky všetkých druhov, sirup a sirupové prípravky všetkých druhov a s prísadou sirupu vyrábané požívatiny, čaj, loj všetkých druhov, apretúrne prostriedky, prášok do pečiva, vosk na fúzy,
benzín, bielidlá, voskovacia hmota, bórax, brilantína, chemické výrobky, chemické výrobky pre
textilný priemysel, cerezín a cerezínové výrobky
(chemicko-technické výrobky), kozmetické krémy,
dezinfekčné prostriedky, drogy, hnojivá, esencie
kozmetické, výťažky kozmetické, farby a farbivá, tuky a to technické, medicinálne jedlé a iné
tuky všetkých druhov, rozpúšťadlá tukov (extrakčné prostriedky), prostriedky na odstraňovanie
škvŕn, tuková kyselina, fermež, prostriedky na
vypracovávanie koží, glycerín a glycerínové výrobky, voda na vlasy a na hlavu, zubná a ústna
voda, živica, prášok na hmyz, sviečky všetkých
druhov, lepidlá, laky, osvetľovacie prostriedky,
nočné knôty všetkých druhov, materiálie, oleje
a to jedlé, technické, medicinálne, éterické a svietiace oleje všetkých druhov, parafín a parafínové
výrobky, voňavky, púder, farmaceutické výrobky
a prípravky, pomáda na fúzy a vlasy, prípravky
a to kozmetické, lúhové, pracie a toaletné prípravky, pasta na čistenie a leštenie kože, dreva,
skla, kameňov, prostriedky na čistenie a leštenie
a konzervovanie, prostriedky proti hrdzi, maste,
šlichtovacie prostriedky, mazadlá, čierny krém na
obuv, krém na topánky, mydlo a to pre domácnosť, toaletné, medicinálne, na drhnutie, leštiace,
na zuby a iné mydlá v pevnej, mäkkej, tekutej,
práškovitej a inej forme, mydlový tovar, sóda, škrob
a škrobové prípravky, stearín a stearínové výrobky,
atrament, voskový tovar, moridlo, prací prášok,
vodné sklo, leštidlo, zubný prášok, zubná pasta,
zápalky.

(540) JUWEL
(732) Procter & Gamble - Rakona, s. r. o., Ottova 402,
269 32 Rakovník, CZ;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

113066
7.3.1934
7.3.2014
7.3.2024
451
7.3.1934
32
Pivo všetkých druhov vo fľašiach a v sudoch.

(540) Budvar - budějovické pivo
(732) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser
Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar,
Entreprise Nationale, K. Světlé 512/4, 370 04
České Budějovice 3, Doručovací číslo: 370 21, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

113067
10.4.1934
10.4.2014
10.4.2024
450
10.4.1934
32
32 - Svetlé a tmavé pivo akejkoľvek gradácie.

(540) Budweiser Bier Budbräu
(732) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser
Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, K. Světlé 512/4, 370 04
České Budějovice 3, Doručovací číslo: 370 21, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151683
25.11.1954
23.10.2014
23.10.2024
3492
23.10.1954
12
Pozemné motorové vozidlá všetkých druhov, najmä motocykle, ich súčasti a príslušenstvá.

(540)

(732) JAWAUNION s. r. o., Brodce 35, 257 41 Týnec
nad Sázavou, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155725
26.6.1964
17.2.2014
17.2.2024
30813
17.2.1964
3
Pracie, umývacie a čistiace prostriedky všetkých
druhov.

(540) JAR EXTRA
(732) Procter & Gamble - Rakona, s. r. o., Ottova 402,
269 32 Rakovník, CZ;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

156101
16.2.1965
15.12.2014
15.12.2024
32964
15.12.1964
1
Polyetylén v granuliach.

(540) BRALEN
(732) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

156881
2.8.1966
7.2.2014
7.2.2024
30600
7.2.1964
34
34 - Cigarety.

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157539
25.8.1967
24.6.2014
24.6.2024
31718
24.6.1964
24
Textilný kusový tovar (pletený, sieťovaný, tkaný
a netkaný).

(540) TETLEX
(732) Toray Industries Inc., Tokio, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162077
16.9.1974
19.3.2014
19.3.2024
47780
19.3.1974
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.

(540) STOMP
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162178
13.1.1975
22.2.2014
22.2.2024
47736
22.2.1974
13
Vodiče tlakových vĺn, rozbušky a iné potreby na
trhacie práce, ako sú odpaľovacie pištole, rúrky,
svorkovnice.
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(540) NONEL
(732) Dyno Nobel Pty Limited, Level 8, 28 Freshwater
Place, Southbank, Victoria 3006, AU;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162180
16.1.1975
22.3.2014
22.3.2024
47791
22.3.1974
1, 5
Chemikálie (vrátane prísad pre insekticídy) pokiaľ patria do tr. 1, liečivá a farmaceutické a sanitárne prípravky vrátane insekticídov, fungicídov,
rodenticídov a herbicídov.

(540)

(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162184
20.1.1975
1.4.2014
1.4.2024
47817
1.4.1974
30
Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a obilné výrobky určené na
ľudskú výživu, napr.: sušené vločky a pod., nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky,
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, korenia, ľad.

(540) WINTERMINTS
(732) WM. Wrigley Jr. Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Chicago, Illinois,
US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162212
11.2.1975
17.4.2014
17.4.2024
47839
17.4.1974
7
Stroje a obrábacie stroje, motory, súkolia a hnacie remene, najmä spojovacie zariadenia okrem
spojovacích zariadení pre vozidlá.

(540) TAPENER
(732) MAX Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho,
Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162260
3.3.1975
12.4.2014
12.4.2024
47837
12.4.1974
3
Mydlá a kozmetické prípravky všetkých druhov.

(540) NEUTROGENA
(732) NEUTROGENA CORPORATION, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162483
1.8.1975
18.10.2014
18.10.2024
48238
18.10.1974
24, 25
Tkané a pletené výrobky, plsti a iné odevné výrobky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165892
15.3.1985
25.6.2014
25.6.2024
53706
25.6.1984
5
Prípravky insekticídne, larvicídne, fungicídne, herbicídne a pesticídne; molluscicídne a nematocídne, rodenticídne.

(540) STORM
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

165914
18.4.1985
18.4.2014
18.4.2024
53620
18.4.1984
34
Spracovaný alebo nespracovaný tabak.

(540)

(732) Toray Kabushiki Kaisha, No. 2-1-chome, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165821
14.12.1984
13.2.2014
13.2.2024
53535
13.2.1984
3
Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky,
výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky.

(540) MOHER
(732) Procter & Gamble - Rakona, s. r. o., Ottova 402,
269 32 Rakovník, CZ;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

165882
6.3.1985
12.6.2014
12.6.2024
53694
12.6.1984
7, 11
7 - Automatické práčky, umývačky riadu.
11 - Elektrické sušiče bielizne.

(540) TATRAMAT
(732) Tatramat a. s., Poprad, SK;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166057
18.9.1985
16.7.2014
16.7.2024
53724
16.7.1984
7, 12
Stroje a obrábacie stroje, motory okrem pre pozemné vozidlá, spojky, prevody strojov s výnimkou pre pozemné vozidlá, hnacie remene, čerpadlá a ich diely, ventily, mechanické uzávery, ovládače, odlučovače, dúchadlá tlakovej kabíny,
maznice, karburátory, prístroje pre pohyb na zemi, vzduchu či vode, štartéry pre motory, solenoidy, zariadenia pre zastavenie prívodu paliva, zariadenia pre prevádzku vozidiel spojky, meniče
krútiaceho momentu, pohony ventilátorov, kardanové kĺby, súpravy hnacích hriadeľov, prevody, synchronizátory, diferenciály, prevody a prevodové skrine, súčasti pre systém štvorkolesového náhonu a ich časti, hriadele vrtule pohonnej
šrauby, spriadla.
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tilátory, axiálne ventilátory, rotačné dúchadlá, odstredivé kompresory, axiálne kompresory, rotačné plynomery, dezintegrátory, expandéry plynu,
aerodynamické tunely, aerátory. Chladia ce stroje: odstredivé chladiace stroje, absorpčné chladiace stroje, plynové chladiče, tepelné čerpadlá,
chladiace jednotky, rúrkové jednotky s ventilátorom, chladiace veže. Kotly: vodorúrové kotly,
kotly na ohrievanie vody, balené kotly. Strojové
zariadenia: zariadenia na získavanie plynu zo spaľovania odpadkov, kompostovacie čistiace zariadenia, drviče, odsírovacie zariadenia, zberače prachu, dezodoračné zariadenia, práčky na plyn, dopravníky na mestské odpadky, spaľovacie pece,
spaľovacie pece na odpadky, sedimentačné zariadenia, rýchlofiltre, ionomeniče, automatické dávkovacie zariadenia pre proces fermentácie splaškových kalov a odpadkov na tvorbu kompostov,
kompostovacie zariadenia, cukrovary, solivary,
odparky, kyslíkové bieliace zariadenia, vzduchové systémy pre papierenské stroje, regeneračné
zariadenia na výrobu polobuničiny polochemickým procesom, fermentačné zariadenia, odstredivé zariadenia na odvodňovanie kalu, pneumatické dopravníky, selektívne rozprašovacie triediče, tlmiče. Olejové hydraulické stroje: olejové
hydraulické čerpadlá, olejové hydraulické motory, olejové hydraulické prevody, olejové hydraulické stroje všeobecne. Jadrové zariadenia: demineralizátory kondenzátu, zariadenia na spracovanie rádioaktívnych tekutých odpadov (filtre, demineralizátory a odparovače), zariadenia na bituminizáciu rádioaktívnych odpadov, zariadenia
na spracovanie rádioaktívnych plynných odpadov. Priemyslové stroje: parné turbíny, hydraulické monitory, hydraulické spojky, vodné fontánové prístroje vrátane potrubí, dýz, čerpadiel, zariadení na čistenie vody, svetelných a zvukových
zdrojov, ozubené prevody, ventily, filtre, zariadenia na získavanie energie, automatické tyčové
sitá. Elektrické prístroje: prístrojové dosky, vstupné panely, riadiace ústredne, uzavreté rozvádzače, špeciálne motory, prístrojové vybavenia, zariadenia na spracovanie úžitkovej, odpadovej,
priemyslovej a priemyslovej odpadovej vody,
stroje, náradia a prístroje na spracovanie úžitkovej, odpadovej, priemyslovej a priemyslovej odpadovej vody, zariadenia na spracovanie odpadkov a priemyselného odpadu, manometre, špeciálne manometre, teplomery, vlhkomery, regulátory, vibračné sitá, striasadlové rotačné triediče,
valcové stierače, triediče, zariadenia na odstraňovanie vody z mokrého piesku.

(540)

(732) BORGWARNER INC., 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, Michigan 48326, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166058
18.9.1985
16.7.2014
16.7.2024
53723
16.7.1984
7, 12
Stroje a obrábacie stroje, motory okrem motorov
pre pozemné vozidlá, spojky, prevody strojov
s výnimkou pre pozemné vozidlá, hnacie remene,
čerpadlá a ich diely, ventily, mechanické uzávery, ovládače, odlučovače, dúchadlá tlakovej kabíny, maznice, karburátory, dopravné prístroje
pozemné, letecké alebo vodné, štartéry motorov,
solenoidy, zariadenia na zastavenie prívodu paliva, zariadenia na prevádzku vozidiel, spojky, meniče krútiaceho momentu, pohony ventilátorov,
kardanové kĺby, súpravy hnacích hriadeľov, prevody, synchronizátory, diferenciály, prevody a prevodové skrine, časti pre systém štvorkolesového
náhonu, turboplniče, kompresory, brzdy, tlmiče,
reťaze, lodné ložiská a ich časti, hriadele vrtule
pohonnej skrutky, spriahadlá.

(540)

(732) BORGWARNER INC., 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, Michigan 48326, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166201
9.4.1986
4.5.2014
4.5.2024
53638
4.5.1984
7, 8, 9, 11
Čerpadlá: odstredivé čerpadlá so špirálovou skriňou, axiálne čerpadlá, diagonálne čerpadlá, ponorné motorové čerpadlá, samonasávacie, čer
padlá, vákuové čerpadlá, čerpadlá použiteľné ako
hydromotor, podtlakové tepelné čerpadlá, zubové
čerpadlá, skrutkové čerpadlá, vysokotlakové sprchové čističe. Vodné turbíny: Francisove turbíny,
vrtuľové vodné turbíny, Kaplanove turbíny, Peltonove turbíny, reverzibilné turbíny. Pneumatické stroje: odstredivé dúchadlá, radiálne ventilátory, lopatkové ventilátory, niekoľkolopatkové ven-

295

(540)

(732) Ebara Corporation, 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174787
7.6.1995
14.4.2014
14.4.2024
857-94
14.4.1994
14.9.1995
29
Tavený syr.

mená, štočky; nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy;
výrobky z dreva, korku, rákosia, trstinového prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, veľrybích kostí,
lastúr, perlorodiek, morskej peny, celuloidu, náhrad uvedených materiálov alebo z plastických
hmôt (patriace do triedy 20); odevy, klobúky
a obuv; hry a hračky; telocvičné a športové potreby (patriace do triedy 28).
(540)

(540) Riki
(732) MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, a. s.,
Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom,
SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174789
7.6.1995
14.4.2014
14.4.2024
863-94
14.4.1994
14.9.1995
29
Tavený syr.

(540) Zajko
(732) MILEX, Nové Mesto nad Váhom, a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174790
7.6.1995
14.4.2014
14.4.2024
864-94
14.4.1994
14.9.1995
29
Tavený syr.

(540) Macík
(732) MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, a. s.,
Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

175613
31.8.1995
31.5.2013
31.5.2023
840-93
31.5.1993
8.11.1995
14, 16, 20, 25, 28
Drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo nimi pokovované (s výnimkou nožov,
vidličiek a lyžíc); bižutéria, drahé kamene, hodinárske a iné chronometrické prístroje a zariadenia; papier a výrobky z papiera, lepenka a výrobky z lepenky; tlačoviny, noviny a periodiká, knihy; materiály na väzbu kníh; fotografie, papiernický tovar, lepiace kancelárske materiály; materiály pre umelcov s výnimkou farieb, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (s výnimkou nábytku); inštruktážne a výučbové materiály (s výnimkou prístrojov); hracie karty, tlačiarenské pís-

(591) zelená, žltá, červená
(732) MPR Revocable Trust, P.O.Box 9930, Rancho
Santa Fe, CA 92067, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

175888
3.10.1995
1.10.2013
1.10.2023
1758-93
1.10.1993
6.12.1995
5
Veterinárne prípravky a látky.

(540) STAFAC
(732) Phibro-Animal Health Corporation, One Parker
Plaza, Fort Lee, New Jersey 07024, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177358
14.1.1997
19.1.2014
19.1.2024
85-94
19.1.1994
9.4.1997
12
Motorové vozidlá a ich časti.

(540) STRATUS
(732) CHRYSLER GROUP LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177367
15.1.1997
6.9.2014
6.9.2024
2002-94
6.9.1994
9.4.1997
4
Priemyselné oleje a mazadlá, mazacie oleje, mazacie tuky, palivá, nechemické prísady do palív,
mazadiel a olejov, zmesi na absorbovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu, oleje na svietenie, motorové a prevodovkové oleje.
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(540) SYNTEC
(732) Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177559
13.2.1997
5.5.2014
5.5.2024
1053-94
5.5.1994
7.5.1997
25
Pánske, dámske a detské oblečenie a obuv, košele, tričká, spodná bielizeň, plavky, nohavice, podprsenky, vesty, ponožky, topánky.

(540) VANS
(732) VANS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 6550 Katella Avenue, Cypress, CA 90630, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

178157
21.10.1997
9.2.2014
9.2.2024
343-94
9.2.1994
9.7.1997
14.1.1998
25
25 - Odevy a ich časti.

(732) UNIVERSITY OF MICHIGAN, 3014 Fleming
Administration Building, Ann Arbor, Michigan,
US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178334
24.10.1997
11.3.2014
11.3.2024
590-94
11.3.1994
9.7.1997
14.1.1998
3
3 - Prípravky na farbenie vlasov, vlasové kondicionéry, vlasové prípravky s liečivými a spevňujúcimi účinkami.

(540) NATURAL INSTINCTS
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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178335
24.10.1997
18.4.2014
18.4.2024
901-94
18.4.1994
9.7.1997
14.1.1998
16
16 - Hygienické vreckovky.

(540) HARTIPA
(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178336
24.10.1997
18.4.2014
18.4.2024
902-94
18.4.1994
9.7.1997
14.1.1998
16
16 - Toaletný papier.

(540) HARMASAN
(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178353
17.11.1997
9.3.2014
9.3.2024
578-94
9.3.1994
6.8.1997
4.2.1998
4
4 - Prísady do mazacích olejov, mazacie oleje, mazacie tuky.

(540)

(732) N.C.N. SLOVAKIA s.r.o., Ul. Svornosti 50, 821 06
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178524
20.11.1997
31.8.2014
31.8.2024
1972-94
31.8.1994
6.8.1997
4.2.1998
5
5 - Farmaceutické prípravky a látky; potraviny
pre deti a invalidov.

(540) ZELIUM
(732) ABBOTT GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2,
65205 Wiesbaden, DE;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178529
21.11.1997
14.2.2014
14.2.2024
369-94
14.2.1994
6.8.1997
4.2.1998
3, 5, 30
3 - Výrobky osobnej hygieny, najmä mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické
prípravky, vlasové vodičky, prípravky na čistenie
zubov a pod.
5 - Vyživovacie prídavky do potravín.
30 - Potraviny a ingrediencie do potravín.

(540) SHAKLEE
(732) Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, Pleasanton, CA 94588, US;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

178804
17.12.1997
18.10.2014
18.10.2024
2466-94
18.10.1994
10.9.1997
4.3.1998
25
25 - Topánky a komponenty na výrobu topánok.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179355
21.1.1998
24.11.2014
24.11.2024
2837-94
24.11.1994
8.10.1997
8.4.1998
1, 3
1 - Nemrznúce kvapaliny, najmä kvapaliny do chladičov.
3 - Prostriedky na čistenie, odmasťovanie a leštenie, kvapaliny na umývanie skiel, kvapaliny na
odstraňovanie námrazy.

(540) POLAR
(732) ELASTIK, spol. s r. o., miestna časť Šelpice 252,
919 09 Bohdanovce nad Trnavou, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179514
22.1.1998
30.3.2014
30.3.2024
734-94
30.3.1994
8.10.1997
8.4.1998
3
3 - Výrobky na osobnú hygienu, ako sú prísady
do kúpeľa a sprchové gély, toaletné mydlá, dezodoranty.

(540) SECRET
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(554) trojrozmerná známka
(591) červená, sivá
(732) REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 4th
Floor, 11-12 Pall Mall, London SW1Y 5LU, GB;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179354
21.1.1998
24.11.2014
24.11.2024
2836-94
24.11.1994
8.10.1997
8.4.1998
3
3 - Kvapaliny a spreje na rozmrazovanie, kvapaliny na umývanie skiel a odstraňovanie námraz.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

179570
22.1.1998
28.4.2014
28.4.2024
972-94
28.4.1994
87246
25.2.1994
CZ
8.10.1997
8.4.1998
42
42 - Kozmetické služby.

(540) ARKTIK
(732) ELASTIK, spol. s r. o., miestna časť Šelpice 252,
919 09 Bohdanovce nad Trnavou, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(732) Dvořák Milan, Ing., Socháňova 1134/3, 163 00
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179623
12.2.1998
12.7.2014
12.7.2024
1573-94
12.7.1994
5.11.1997
6.5.1998
12, 37, 39
12 - Bicykle vrátane jednotlivých súčastí.
37 - Montáž a servis bicyklov.
39 - Prenájom bicyklov a dopravných prostriedkov.

(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) KELLY`S
(732) KELLYS BICYCLES s.r.o., Slnečná cesta 374,
922 01 Veľké Orvište, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179817
12.2.1998
14.9.2014
14.9.2024
2112-94
14.9.1994
5.11.1997
6.5.1998
7, 11, 12
7 - Zariadenia na miešanie betónu, zariadenia na
presun zeminy.
11 - Chladiace zariadenia.
12 - Zariadenia na presun zeminy.

(540) LIEBHERR
(732) Liebherr-Export AG, General Guisan-Strasse 14,
5415 Nussbaumen, CH;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179975
17.3.1998
7.3.2014
7.3.2024
547-94
7.3.1994
10.12.1997
3.6.1998
30
30 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky.
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14.1.1998
8.7.1998
1, 9, 11, 16, 37, 40, 41
1 - Svetlocitlivé fotografické materiály a chemické prípravky na ich spracovanie.
9 - Zariadenia a prístroje na zaznamenávanie
a reprodukciu obrazu a/alebo zvuku; optickomechanické prístroje a ich príslušenstvo; prístroje
pre fotografie, ďalekohľady, objektívy, medzikrúžky, filtre, slnečné clony; nosiče informácií
vrátane digitalizácie obrazu a jeho záznamu; meracia technika, expozimetre.
11 - Osvetľovacia technika; osvetľovacia technika na fotografovanie, reflektory, blesky.
16 - Nosiče informácií na báze papiera; fotografické
albumy; obrazy, tlačoviny, plagáty, fotografie.
37 - Opravy fotografickej techniky a prístrojov.
40 - Vyvolávanie filmov, strihanie videopások, leštenie optických skiel.
41 - Výchovno-zábavné a vzdelávacie služby
v oblasti fotografovania; organizovanie výstav fotografií, výroba videofilmov.

(540)

(732) TRADAG, spol. s r. o., Textilní 3411/5, 400 01
Ústí nad Labem, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

180331
20.4.1998
27.4.2014
27.4.2024
960-94
27.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
1
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; priemyselné hnojivá; umelé a syntetické živice v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom stave (vo forme častíc, práškov, pást alebo tekutín); prírodné a umelé pôdne hnojivá na
použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve a priemysle; zmesi do hasiacich prístrojov;
prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické
látky na konzervovanie potravín; prírodné a umelé lepidlá a spojivá používané v priemysle.

(540)
(591) žltá, oranžová, červená, modrá, biela.
(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)

180247
20.4.1998
15.7.2014
15.7.2024
1593-94
15.7.1994

(732) Yara International ASA, Bygdoy Allé 2, N-0257
Oslo, NO;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180343
20.4.1998
31.5.2014
31.5.2024
1276-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
30
30 - Sušienky s náplňou.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(591) červená, modrá, žltá
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180355
20.4.1998
15.7.2014
15.7.2024
1592-94
15.7.1994
14.1.1998
8.7.1998
1, 9, 11, 16, 37, 40, 41
1 - Svetlocitlivé fotografické materiály a chemické prípravky na ich spracovanie.
9 - Zariadenia a prístroje na zaznamenávanie a reprodukciu obrazu a/alebo zvuku; optickomechanické prístroje a ich príslušenstvo; prístroje pre
fotografie, ďalekohľady, objektívy, medzikrúžky,
filtre, slnečné clony; nosiče informácií vrátane
digitalizácie obrazu a jeho záznamu; meracia technika, expozimetre.
11 - Osvetľovacia technika; osvetľovacia technika na fotografovanie, reflektory, blesky.
16 - Nosiče informácií na báze papiera; fotografické albumy; obrazy, tlačoviny, plagáty, fotografie.
37 - Opravy fotografickej techniky a prístrojov.
40 - Vyvolávanie filmov, strihanie videopások, leštenie optických skiel.
41 - Výchovno-zábavné a vzdelávacie služby
v oblasti fotografovania; organizovanie výstav fotografií, výroba videofilmov.

(540) TRADAG
(732) TRADAG, spol. s r. o., Textilní 3411/5, 400 01
Ústí nad Labem, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

180437
23.4.1998
21.4.2014
21.4.2024
941-94
21.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
3, 5
3 - Mydlá, pleťové a toaletné mydlá, kozmetické
prípravky, šampóny, kondicionéry, prípravky na
ošetrenie vlasov a vlasové spreje, čistiace lotiony, nealkoholové, nemedicinálne čistiace odličovacie prípravky, telové lotiony, pleťové lotiony,
pleťové krémy, nemastné hydratačné prípravky,
pleťové hydratačné krémy, pleťové hydratačné
čistiace prípravky, pleťové hydratačné lotiony,
pleťové hydratačné čistiace tampóny, čistiace pleťové lotiony, penové pleťové čistiace prípravky,
kozmetický pleťový krém pre starnúcu pokožku,
pleťové krémy, nočné krémy, krémy na očné viečka,
krémy na ruky, pleťové emulzie, emulzie na ruky, telové emulzie, telové čistiace prípravky, telové oleje, prípravky na ošetrenie akné, čistiaci
a odličovací prípravok v jednom, adstringentný
gél na pokožku so sklonom k akné, maska na aknóznu pleť, nemastný prípravok na umývanie aknóznej pleti, antiseptický čistiaci prípravok na
pokožku so sklonom k akné, čistiace tyčinky, antiseptické čistiace prípravky, antiseptické tampóny, sušiaci gél, prípravky na čistenie pokožky,
odličovací gél na očné tiene, zvláčňovací prípravok na pery, ochranné opaľovacie prípravky, opaľovacie lotiony, opaľovacie krémy, samoopaľovacie spreje, krémy a lotiony na telo a tvár, antiperspiranty, dezodoranty, kúpeľové prísady, kúpeľové gély, telové zásypy, telové púdre, suchý
olejový sprej.
5 - Farmaceutické pleťové prípravky, najmä roztoky liečivých substancií; medicinálne prípravky
určené na starostlivosť o aknóznu pleť, najmä masky, nemastné umývacie prípravky, čistiace tyčinky na akné, liečebné prípravky na aknózne škvrny,
hydrokortizónové olupovacie prípravky, kompletný rad produktov na liečbu symptómov a chorobných stavov vlasovej pokožky.

(540) NEUTROGENA
(732) NEUTROGENA CORPORATION, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180438
23.4.1998
21.4.2014
21.4.2024
942-94
21.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
3
3 - Krémy na ruky, emulzie a telové mlieka.
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(540)

NEUTROGENA
NORWEGIAN FORMULA

(732) NEUTROGENA CORPORATION, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180440
23.4.1998
22.4.2014
22.4.2024
945-94
22.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
9
9 - Viazanie spojovacích vodičov na automobily,
elektrické terminály, kryty konektorov, elektrické
konektory, poistkové skrine, relé a spojovacie
bloky; valcované drôty, elektrické káble, káble
z optických vlákien, kombinované káble z optických vlákien; plynomery, regulátory a merače tlaku plynu, záznamníky tlaku plynu, nástroje a signalizačné prístroje ohlasujúce únik plynu, automatické prerušovače dodávky plynu v prípade
úniku plynu, automatické prepínače na odparovače, nástroje na skúšanie plynu; automatické regulátory teploty; rýchlomery, anometre, voltmetre, tachometre, merače teploty vody, merače teploty oleja, merače tlaku oleja, merače paliva, nádržové merače vody, hodinové merače na motor,
vákuové merače, skupinové merače, nástrojové
panely do automobilov, rádiové prístroje, počítače, diagnostické systémy, prístroje na selekciu
peňazí, tachografy, záznamníky teploty do chladničiek, záznamníky a analyzátory údajov do taxíkov, indikátory cestovného, prietokomery, merače spotreby paliva, záznamníky výrobných údajov,
systémy na zber výrobných informácií, sviečky
do automobilov na diaľkové ovládanie.

(540)

(540) WONDERBRA
(732) Canadelle Limited Partnership, 4405 Metropolitan Blvd. E, Montreal, Quebec H1R 1Z4, CA;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181282
16.7.1998
18.4.2014
18.4.2024
899-94
18.4.1994
8.4.1998
7.10.1998
16
16 - Toaletný papier, papierové servítky, papierové obálky, hygienické vreckovky, listová korešpondenčná súprava, obchodné obálky, obalové
výrobky z kartonáže.

(540)

(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181283
16.7.1998
18.4.2014
18.4.2024
900-94
18.4.1994
8.4.1998
7.10.1998
16
16 - Toaletný papier, papierové servítky, papierové obálky, hygienické vreckovky, listová korešpondenčná súprava, obchodné obálky, obalové
výrobky z kartonáže.

(540)
(732) Yazaki Corporation, 17 Floor, Mita Kokusai Bldg.,
No 1-4-28, Mita, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180468
23.4.1998
31.5.2014
31.5.2024
1281-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
25
25 - Odevy, bielizeň, obuv, najmä topánky, čižmy,
sandále, papuče.
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(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

181284
16.7.1998
18.4.2014
18.4.2024
903-94
18.4.1994
8.4.1998
7.10.1998
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35 - Manažment nákupu a transakcií; služby obchodného manažmentu a odhady; účtovníctvo
a výpisy z účtov; to všetko vo vzťahu k nákupu
a platbám za automotívne palivá a s tým spojené
služby.
36 - Služby spojené s kreditnými kartami, debetnými kartami, kartami charge, osobnými identifikačnými kartami, nákupnými autorizačnými kartami, financovanie nákupov; služby elektronického transferu prostriedkov; služby spojené s vystavovaním výpisov z účtov a vypracovávanie analýz pre všetky spomínané služby; realizácie platieb; predaj na úver; finančné klíringové služby.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; mazanie motorových vozidiel; čistenie a leštenie motorových vozidiel; umývanie motorových vozidiel;
antikorozívne ošetrovanie motorových vozidiel;
montáže a opravy pneumatík; staničný servis vozidiel.

7 (511) 16
(511) 16 - Toaletný papier, papierové servítky, papierové obálky, hygienické vreckovky, listová korešpondenčná súprava, obchodné obálky, obalové
výrobky z kartonáže.
(540)

(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181285
16.7.1998
18.4.2014
18.4.2024
904-94
18.4.1994
8.4.1998
7.10.1998
16
16 - Toaletný papier, papierové servítky, papierové obálky, hygienické vreckovky, listová korešpondenčná súprava, obchodné obálky, obalové
výrobky z kartonáže.

(540)

(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181583
13.8.1998
4.10.2014
4.10.2024
2295-94
4.10.1994
6.5.1998
4.11.1998
4, 9, 16, 35, 36, 37
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazivá; palivá; nechemické aditíva do palív, mazív a tukov; to všetko na automotívne aplikácie.
9 - Magnetické karty a karty na strojové načítavanie nesúce kódované informácie; bankové automaty a stroje na načítavanie kariet; autorizačné
karty, karty charge a osobné identifikačné karty,
to všetko vrátane aktívnych komponentov a s nosičmi dát.
16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; časopisy; vouchery; papiernický tovar; plagáty; prostriedky na
ručnú tlač; kancelárske pečiatky; dosky na spisy
a doklady; karty; cestovné šeky; karty charge,
debetné karty, osobné identifikačné karty; kreditné karty; reklamné značky.

(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)
7 (511)
(511)

181950
17.9.1998
30.9.2013
30.9.2023
1735-93
30.9.1993
3.6.1998
2.12.1998
6, 7, 11, 12
6 - Vodiace tyče, reťaze.
7 - Reťazové píly, uvoľňovacie píly, žacie stroje
na trávu, vodné čerpadlá, zariadenie a náradie na
lesné práce - s výnimkou ručných, kefové rezačky,
sekačky trávy, strihacie zariadenie na živý plot,
záhradné traktory, kultivátory.
11 - Ventilátory.
12 - Ťažné a tlačné vozíky.

(540)

(732) Husqvarna AB, Drottninggatan 2, SE-561 82
Huskvarna, SE;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

181973
17.9.1998
8.4.2014
8.4.2024
836-94
8.4.1994
93/493778
25.11.1993
FR

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

3.6.1998
2.12.1998
1, 2
1 - Neupravené, najmä surové akrylové živice;
chemické aditíva do atramentov; chemické aditíva do farieb, štrukturálne látky, najmä antikoloranty; antisedimentačné látky; katalyzátory; chemické produkty na využitie v priemysle; zahusťovadlá, najmä kondenzačné chemické produkty;
chemické produkty na výrobu farieb; disgátory,
najmä disperzie plastických látok, disperzie polymérnych látok; vodné emulzie syntetických živíc; emulgátory; neupravené, najmä surové epoxidové živice; mastivá a klzné prostriedky - flotačné činidlá; neupravené, najmä surové plastické
látky; plastisóly; neupravené, najmä surové syntetické živice; polyuretány; disperzie polyakrylátov; alkydové živice, alkydové živice do atramentov, alkydové živice do dekoratívnych farieb;
zmäkčovadlá; polyesterové živice do priemyselných farieb; adhezíva na priemyselné účely.
2 - Náterové látky (farby); farby na drevo; náterové látky (farby) na papier, lepenku a kartón;
ochranné náterové látky na povrchovú úpravu
podvozkov; farbivá; rozpúšťadlá farieb; zahusťovadlá farieb; spojivá do farieb; riedidlá na farby a náterové hmoty; tlačiarenské atramenty; atramenty (tonery) do fotokopírovacích strojov a prístrojov; ustaľovače (náterové hmoty); atramenty
na rytecké a gravírovacie účely; tlačiarenské pasty (atramenty, farbivá); laky; farby a nátery; pigmenty; náterové látky, ako napr. fermeže; dekoratívne emaily a smalty; vrchné emaily, základné
farby a náterové látky; látky dodávajúce farbe
a náteru hodvábny lesk; pololesklé a lesklé interiérové farby; vonkajšie farby na drevo; protikorozívne farby; prípravky na ochranu dreva; farby
na vonkajšie múry, napr. fasádové farby; prípravky na oživenie, konzervovanie a ochranu farieb vozidiel; spojivá pigmentov; farby na lakovanie plechov a drôtov; farby na coil coating; nátery a laky na dekoráciu plechov.

(540) SYNOLAC
(732) ARKEMA FRANCE, 420, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181996
17.9.1998
29.9.2014
29.9.2024
2251-94
29.9.1994
3.6.1998
2.12.1998
7, 12
7 - Pohyblivé žeriavy na automobily.
12 - Autožeriavy.

(540) LIEBHERR
(732) Liebherr Werk Ehingen GmbH, Münsinger Strasse 80, 89582 Ehingen/Donau, DE;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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182006
17.9.1998
8.12.2014
8.12.2024
2972-94
8.12.1994
3.6.1998
2.12.1998
29, 30, 31
29 - Mäso, ryby; mäsové výťažky; konzervované,
sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina;
mrazené ovocie; mrazená zelenina; rôsoly, džemy,
marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky;
vajcia, mlieko a mliečne výrobky.
30 - Zmrzliny; mrazené krémy; mliečne nápoje;
šťavy s výnimkou dressingov.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.

(540)

(591) zelená, čierna
(732) UNILEVER ČR, spol. s r. o., Thámova 18, 186 00
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184593
12.3.1999
13.4.2014
13.4.2024
854-94
13.4.1994
87048
18.2.1994
CZ
2.12.1998
11.6.1999
5, 10, 39, 42
5 - Humánne a veterinárne liečivá, liečivé prípravky, imunologické prípravky, diagnostiká, laboratórne chemikálie na lekárske účely, infúzne roztoky, absorpčná vata a tampóny, antiseptická vata, chirurgické obväzy, plachty a tkaniny, gáza na
obväzovanie, guma na lekárske účely, hojivé náplasti, náplasti, hygienické vložky, leukoplast, obväzový materiál, ovínadlá, lepiace pásky na lekárske účely, vazelína na lekárske účely.
10 - Kvapkacie ampulky na lekárske účely, podporné bandáže, hygienické misky, ihly na lekárske
účely, kvapacie nádoby na lekárske účely, banky
na lekárske účely, odsávačky, rozprašovače na
lekárske účely, rukavice na lekárske účely, injekčné striekačky, šijacie materiály pre chirurgiu.
39 - Distribúcia liečiv a prostriedkov zdravotníckej
techniky, automobilová preprava tohto tovaru.
42 - Chemické rozbory, tvorba softvéru na lekárske účely, automatizované spracovanie dát ako
služba v oblasti počítačového programovania, pohostinská činnosť.
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41 - Vydávanie materiálov v mikroformách, vo
forme mikrofišov a ultrafišov.
42 - Poradenské služby v oblasti hardvéru a softvéru.

(540)

(540)

(732) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184594
12.3.1999
19.4.2014
19.4.2024
914-94
19.4.1994
2.12.1998
11.6.1999
2, 9, 16, 35, 40, 41, 42
2 - Tlačiarenská farba; tonery do tlačiarní a fotokopírovacích prístrojov.
9 - Počítače, súčasti, príslušenstvo a programové
vybavenie, všetko ako systémy na spracovanie
dát na všeobecné účely; počítačové programy;
pamäťové zariadenia; terminály do predajných
stredísk; automatizované priehradkové stroje; komunikačné a sieťové počítačové systémy; terminály do samoobslúh; klávesnice počítačov; terminály do displejov počítačov; tlačiarne k počítačom; dávkovacie prístroje do zmenární; overovacie a kódovacie systémy; záznamníky dokumentácie, karty periférnych rozhraní; záznamníky čiarového kódu; prístroje na značkovanie; čipy integrovaných obvodov; osobné počítače; počítače systému "laptop"; záznamníkové počítače;
tlačené nosiče a záznamové nosiče majúce na sebe magnetické pamäťové prostriedky.
16 - Listy a fotografické médiá obsahujúce informácie vo forme veľkého počtu obrázkov značne obmedzenej veľkosti, zahŕňajúce mikroformu,
mikrofiš, mikrofilm a ultrafiš; farebné pásky ako
pásky do tlačiarní k počítačom na použitie v obchodných a počítačových zariadeniach; papierové
listy, papierové zvitky; potiahnutý papier a tlačené formy (tvar, charakter, vzhľad) na potiahnutom papieri; tlačené materiály týkajúce sa počítačov, periférneho príslušenstva počítačov, automatických priehradkových strojov a príslušenstva
na spracovanie dát; tlačený materiál vo forme
údajov alebo inštrukcií, ktoré majú byť použité
priamo v počítači alebo v príslušenstve na spracovanie dát s cieľom dosiahnuť určitý výsledok;
inštrukčný a vyučovací materiál týkajúci sa počítačov, periférneho príslušenstva počítačov, automatizovaných priehradkových strojov a príslušenstva na spracovanie dát.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií z odboru počítačov, spracovania dát a prevodu tlačeného materiálu na mikrofilmy, filmové mikrofiše a ultrafiše a vydávanie
reklamných materiálov v týchto formách.
40 - Prevod tlačeného materiálu na mikroformy,
filmové mikrofiše a ultrafiše.

(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P.,
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184595
12.3.1999
19.4.2014
19.4.2024
915-94
19.4.1994
2.12.1998
11.6.1999
2, 9, 16, 35, 40, 41, 42
2 - Tlačiarenská farba; tonery do tlačiarní a fotokopírovacích prístrojov.
9 - Počítače, súčasti, príslušenstvo a programové
vybavenie, všetko ako systémy na spracovanie
dát na všeobecné účely; počítačové programy;
pamäťové zariadenia; terminály do predajných
stredísk; automatizované priehradkové stroje;
komunikačné a sieťové počítačové systémy; terminály do samoobslúh; klávesnice počítačov;
terminály do displejov počítačov; tlačiarne k počítačom; dávkovacie prístroje do zmenární; overovacie a kódovacie systémy; záznamníky dokumentácie, karty periférnych rozhraní; záznamníky čiarového kódu; prístroje na značkovanie;
čipy integrovaných obvodov; osobné počítače;
počítače systému "laptop"; záznamníkové počítače; tlačené nosiče a záznamové nosiče majúce na
sebe magnetické pamäťové prostriedky.
16 - Listy a fotografické médiá obsahujúce informácie vo forme veľkého počtu obrázkov značne obmedzenej veľkosti, zahŕňajúce mikroformu,
mikrofiš, mikrofilm a ultrafiš; farebné pásky ako
pásky do tlačiarní k počítačom na použitie v obchodných a počítačových zariadeniach; papierové
listy, papierové zvitky; potiahnutý papier a tlačené formy (tvar, charakter, vzhľad) na potiahnutom papieri; tlačené materiály týkajúce sa počítačov, periférneho príslušenstva počítačov, automatických priehradkových strojov a príslušenstva
na spracovanie dát; tlačený materiál vo forme
údajov alebo inštrukcií, ktoré majú byť použité
priamo v počítači alebo v príslušenstve na spracovanie dát s cieľom dosiahnuť určitý výsledok;
inštrukčný a vyučovací materiál týkajúci sa počítačov, periférneho príslušenstva počítačov, automatizovaných priehradkových strojov a príslušenstva na spracovanie dát.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií z odboru počítačov, spracovania dát a prevodu tlačeného materiálu na mikrofilmy, filmové mikrofiše a ultrafiše a vydávanie
reklamných materiálov v týchto formách.
40 - Prevod tlačeného materiálu na mikroformy,
filmové mikrofiše a ultrafiše.
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41 - Vydávanie materiálov v mikroformách, vo
forme mikrofišov a ultrafišov.
42 - Poradenské služby v oblasti hardvéru a softvéru.

(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) AT & T
(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P.,
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185352
24.5.1999
4.10.2014
4.10.2024
2294-94
4.10.1994
11.2.1999
6.8.1999
4, 9, 16, 35, 36, 37
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazivá; palivá; nechemické aditíva do palív, mazív a tukov; to
všetko na automotívne aplikácie.
9 - Magnetické karty a karty na strojové načítavanie nesúce kódované informácie; bankové automaty a stroje na načítavanie kariet; autorizačné
karty, karty charge a osobné identifikačné karty,
to všetko vrátane aktívnych komponentov a s nosičmi dát.
16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; časopisy; voucher; papiernický tovar; plagáty; prostriedky na
ručnú tlač; kancelárske pečiatky; dosky na spisy
a doklady; karty; cestovné šeky; karty charge,
debetné karty, osobné identifikačné karty; kreditné karty; reklamné značky.
35 - Manažment nákupu a transakcií; služby obchodného manažmentu a odhady; účtovníctvo
a výpisy z účtov; to všetko vo vzťahu k nákupu
a platbám za automotívne palivá a s tým spojené
služby.
36 - Služby spojené s kreditnými kartami, debetnými kartami, kartami charge, osobnými identifikačnými kartami, nákupnými autorizačnými
kartami; financovanie nákupov; služby elektronického transféru prostriedkov; služby spojené
s vystavovaním výpisov z účtov a vypracovávanie analýz pre všetky spomínané služby; realizácia platieb; predaj na úver; finančné klíringové
služby.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; mazanie motorových vozidiel; čistenie a leštenie motorových vozidiel; umývanie motorových vozidiel;
antikorozívne ošetrovanie motorových vozidiel;
montáže a opravy pneumatík; staničný servis vozidiel.

(540) BP PLUS
(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)

186560
13.8.1999
29.9.2014
29.9.2024
2250-94
29.9.1994
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7.5.1999
8.11.1999
7, 35, 37, 42
7 - Obrábacie stroje a ozubená technika patriaca
len do triedy 7.
35 - Podpora predaja v oblasti obrábacích strojov
a ozubenej techniky, pomoc pri riadení obchodnej činnosti v uvedenej oblasti a poradenstvo pri
vedení podnikov v uvedenej oblasti a pri vedení
spoločností podobného alebo rovnakého zamerania.
37 - Údržba a opravy obrábacích strojov a ozubenej techniky.
42 - Projektovanie, plánovanie a vývoj obrábacích
strojov a ozubenej techniky, poradenská činnosť
a právne zastupovanie firiem v oblasti obrábacích
strojov a ozubenej techniky.

(540) LIEBHERR
(732) Liebherr Verzahntechnik GmbH, Kaufbeuer Str.
141, 87437 Kempten, DE;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

200436
7.10.2002
21.4.2014
21.4.2024
940-94
21.4.1994
2.7.2002
9.1.2003
3, 5
3 - Šampóny na vlasy, kondicionéry na vlasy, šetrné kozmetické prípravky do kúpeľa, šetrné telové prípravky, najmä gél do kúpeľa, telové lotiony, dezodoranty na osobnú potrebu vo forme
gélu.
5 - Medicinálne prípravky na ošetrenie vlasov,
najmä liečivé šampóny na vlasy, liečivé kondicionéry na vlasy, liečivé prípravky do kúpeľa, prípravky na priame ošetrenie tela, najmä dezodoranty proti svrbeniu, lotiony proti svrbeniu, gél do
kúpeľa proti svrbeniu.

(540) T/GEL
(732) NEUTROGENA CORPORATION, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

205713
14.4.2004
31.10.2013
31.10.2023
3214-2003
31.10.2003
8.1.2004
7.7.2004
7, 11
7 - Čerpadlá pre vykurovacie zariadenia.
11 - Elektrické konvektory; solárne kolektory; ohrievače vody všetkých druhov; výhrevné kotly
všetkých druhov; tepelné čerpadlá; tepelné výmenníkové stanice; zásobníky teplej vody.

306

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
38 - Informačné, tlačové kancelárie; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; počítačová komunikácia; sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; informácie o preprave; informácie o uskladnení.
42 - Prieskum v oblasti využitia počítačov; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačov; návrh počítačových systémov;
tvorba softvéru, počítačové programovanie; inštalácia počítačových programov; servis, aktualizovanie počítačových programov; zhotovovanie
kópií počítačových programov; vývoj v oblasti
elektronických zariadení; obnovovanie počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru;
prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na
elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach
(webových stránkach).

(540)

(591) červená, čierna, biela
(732) PROTHERM PRODUCTION, s. r. o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

206261
7.6.2004
19.12.2013
19.12.2023
3711-2003
19.12.2003
2.3.2004
8.9.2004
9, 35, 37, 38, 39, 42
9 - Automatické elektrické zatvárače dverí; prístroje na zaznamenávanie času: automatické časové spínače; čipy (mikroprocesorové doštičky);
čipové karty; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); dochádzkové hodiny; elektrické dverové
zvončeky; elektrické otvárače dverí; elektronické
perá (na vizuálne zobrazovacie jednotky); elektrické hlásiče; elektronické informačné tabule; integrované obvody; mechanizmy na mincové zariadenia; nahrané operačné programy; nahrané
programy obsluhujúce počítač; rozhrania (pre počítače); automatické turnikety; automatické závory - turnikety; mechanizmy na turnikety; elektrické zámky; náhradné diely, časti a súčasti na
uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
35 - Maloobchodné služby v oblasti elektronických zariadení, čipových kariet, počítačových
programov; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja; zásielkové
reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky; rozširovanie vzoriek; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; príprava inzertných stĺpcov; lepenie plagátov; aranžovanie
výkladov; podpora predaja (pre tretie osoby);
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom
reklamných plôch; automatizované spracovanie
údajov; komerčné informačné kancelárie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; štatistické informácie; zbieranie údajov
do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov.
37 - Montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba
tovarov uvedených v triede 9 tohto zoznamu; informácie o opravách.

(540)

(732) Ladislav Heglas EMTEST, Bánovská cesta 7,
010 01 Žilina, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

206457
9.7.2004
6.2.2014
6.2.2024
329-2004
6.2.2004
6.4.2004
5.10.2004
32, 35
32 - Minerálne a stolové vody, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené minerálmi
alebo vitamínmi, iónové a energetické nápoje,
ovocné a zeleninové šťavy, džúsy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Maloobchodná činnosť s nealkoholickými
nápojmi a sirupmi, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540) CRIO
(732) McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

208241
12.1.2005
8.9.2013
8.9.2023
2532-2003
8.9.2003
5.10.2004
1.4.2005
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8 (511) 35, 38, 41, 42
(511) 35 - Reklama.
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby), fotografovanie, školenie, tvorba
videofilmov.
42 - Grafický dizajn, návrh počítačových systémov,
tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov.
(540)

(591) čierna, oranžová, červená
(732) Hrabovec Juraj, Ing., D. Virgoviča 2, 902 03 Pezinok, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208411
12.1.2005
23.10.2013
23.10.2023
3081-2003
23.10.2003
5.10.2004
1.4.2005
1
1 - Priemyselné hnojivá na použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve.

(540) GREENSTIM
(732) Miller Chemical & Fertilizer Corporation, 120
Radio Road, Hanover, Pennsylvania 17331, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208453
7.2.2005
7.6.2014
7.6.2024
1889-2004
7.6.2004
3.11.2004
5.5.2005
30
30 - Čokoláda, plnená čokoláda, cukríky, cukrovinky, čokoládové nápoje, cukrovinky plnené
čokoládou, pralinky, čokoládové nápoje, zmrzliny obsahujúce čokoládu a ostatné výrobky obsahujúce čokoládu zahrnuté do triedy 30.

(540) INTUITION
(732) ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01
Trebišov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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208561
8.2.2005
19.11.2013
19.11.2023
3388-2003
19.11.2003
3.11.2004
5.5.2005
43
43 - Bary, kaviarne, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, jedálne.

(540) CAFÉBAYER
(732) EZEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Alžbetina 3, 040 01 Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208562
8.2.2005
19.11.2013
19.11.2023
3389-2003
19.11.2003
3.11.2004
5.5.2005
35, 43
35 - Administratívna správa hotelov.
43 - Hotelierske služby, prevádzkovanie hotelového ubytovania, rezervácia hotelov, poskytovanie prechodného ubytovania.

(540) HOTELAMBASSADOR
(732) EZEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Alžbetina 3, 040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208990
5.4.2005
20.9.2014
20.9.2024
2882-2004
20.9.2004
3.1.2005
1.7.2005
31, 32, 33, 43
31 - Slad na výrobu piva a liehovín, sladovnícky
jačmeň, kŕmne zmesi.
32 - Nealkoholické aperitívy, citronády, džúsy,
mušty, nealkoholické koktaily, prípravky na výrobu likérov, minerálne vody (nápoje), nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, izotonické nápoje, instantné nápoje, energetické nápoje, nápoje z nealkoholických štiav, ovocné šťavy, pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov,
príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, sirupy, sladové pivo, sóda, stolové vody,
sýtené vody, šerbety, sódové vody, vody (nápoje), šumienky, zeleninové šťavy.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, likéry,
aperitívy, brandy, gin, griotka, koktaily, destilované nápoje, koňaky, liehoviny, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, rum, saké,
sekty, víno, vodka, whisky.
43 - Reštaurácie, kaviarne, bary.

308

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)

(540)

(732) STEIN FV a.s., Polianky 11, 841 01 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209067
7.4.2005
24.11.2013
24.11.2023
3428-2003
24.11.2003
3.1.2005
1.7.2005
44
44 - Lekárske služby.

(540) Ústav lekárskej kozmetiky
(732) Ústav lekárskej kozmetiky, a.s., Kozia 17, 811 03
Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209186
8.4.2005
9.12.2013
9.12.2023
3595-2003
9.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
12, 16, 35, 36, 37, 39
12 - Autá, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, automobilové reťaze, automobilové strechy, automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové kufre pre motocykle, batožinové
nosiče na vozidlá, bezpečnostné sedačky pre deti
do automobilov, brzdové čeľuste pre vozidlá, brzdové diely pre vozidlá, brzdové lamely pre vozidlá, brzdové obloženia pre vozidlá, brzdové obloženie pre dopravné prostriedky, brzdy pre vozidlá, čalúnenie automobilov, čapy na pneumatiky,
čelné sklá, dopravné prostriedky na pohyb po
zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach, duše
na kolesá automobilov, dvere na dopravné prostriedky, hnacie motory do pozemných vozidiel,
hydraulické obvody pre vozidlá, kamióny, nákladné vozidlá, karosérie dopravných prostriedkov, klaksóny automobilov, kolesá automobilov,
kolesá vozidiel, motocykle, motory pre motocykle, motory do pozemných vozidiel, náboje kolies
automobilov, nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách), nákladné autá, nárazníky automobilov, nosiče na lyže pre autá, okenné tabule pre okná automobilov, opierky
na sedadlá automobilov, plášte na pneumatiky,
pneumatiky, podvozky automobilov, prevodové
hriadele pre pozemné vozidlá, prevodovky pre
pozemné vozidlá, snehové reťaze, spätné zrkadlá,

športové autá, tienidlá proti slnku do automobilov, tlmiace pružiny na vozidlá, tlmiče automobilov, torzné tyče pre vozidlá, uzávery palivových
nádrží vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zariadenia do
automobilov proti oslneniu.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, lepenkové alebo papierové škatule, mapy, periodické
a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky,
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie.
35 - Maloobchodná činnosť s automobilmi, nákladnými autami a náhradnými dielmi k automobilom a autopríslušenstvom, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovoobrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, zásielkové reklamné služby,
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, oceňovanie
a odhady nehnuteľnosti, prenájom bytov, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, správa
nehnuteľnosti, sprostredkovanie nehnuteľnosti,
sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 36, vedenie nájomných domov.
37 - Autoopravovne, autoservisy, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov proti
vlámaniu, klampiarstvo a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, leštenie vozidiel, mazanie vozidiel, montáž a opravy vykurovacích zariadení
v automobiloch, montáž, údržba a opravy strojov, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, oprava opotrebovaných alebo poškodených
motorov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, oprava pneumatík vulkanizáciou,
opravy púmp a čerpadiel, pieskovanie, prenájom
vozidiel na zametanie, protektorovanie pneumatík, protihrdzová úprava, protikorózne nátery na
ošetrovanie vozidiel, sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 37, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie
automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (oprava).
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39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, informácie o preprave, nákladná kamiónová
doprava, prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom
miesta na parkovanie, služby v doprave a preprave, sprostredkovanie dopravy, sprostredkovanie
prepravy, sprostredkovanie uvedených služieb, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri
poruchách.
(540)

(732) LION CAR, s. r. o., Námestie Ľudovíta Štúra 31,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209187
8.4.2005
9.12.2013
9.12.2023
3596-2003
9.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
12, 16, 35, 36, 37, 39
12 - Autá, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, automobilové reťaze, automobilové strechy, automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové kufre pre motocykle, batožinové
nosiče na vozidlá, bezpečnostné sedačky pre deti
do automobilov, brzdové čeľuste pre vozidlá,
brzdové diely pre vozidlá, brzdové lamely pre
vozidlá, brzdové obloženia pre vozidlá, brzdové
obloženie pre dopravné prostriedky, brzdy pre
vozidlá, čalúnenie automobilov, čapy na pneumatiky, čelné sklá, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach, duše na kolesá automobilov, dvere na dopravné prostriedky, hnacie motory do pozemných
vozidiel, hydraulické obvody pre vozidlá, kamióny, nákladné vozidlá, karosérie dopravných prostriedkov, klaksóny automobilov, kolesá automobilov, kolesá vozidiel, motocykle, motory pre
motocykle, motory do pozemných vozidiel, náboje kolies automobilov, nafukovacie vankúše
(ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách),
nákladné autá, nárazníky automobilov, nosiče na
lyže pre autá, okenné tabule pre okná automobilov, opierky na sedadlá automobilov, plášte na
pneumatiky, pneumatiky, podvozky automobilov,
prevodové hriadele pre pozemné vozidlá, prevodovky pre pozemné vozidlá, snehové reťaze, spätné zrkadlá, športové autá, tienidlá proti slnku do
automobilov, tlmiace pružiny na vozidlá, tlmiče
automobilov, torzné tyče pre vozidlá, uzávery palivových nádrží vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zariadenia do automobilov proti oslneniu.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické
zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka,
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lepenkové alebo papierové škatule, mapy, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo
lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie.
35 - Maloobchodná činnosť s automobilmi, nákladnými autami a náhradnými dielmi k automobilom a autopríslušenstvom, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja, prenájom reklamných materiálov, reklama,
reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie
obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených
služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Inkasovanie nájomného, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, oceňovanie
a odhady nehnuteľnosti, prenájom bytov, prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, správa
nehnuteľnosti, sprostredkovanie nehnuteľnosti,
sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 36, vedenie nájomných domov.
37 - Autoopravovne, autoservisy, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách,
inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, klampiarstvo a inštalatérstvo, lakovanie,
glazovanie, leštenie vozidiel, mazanie vozidiel,
montáž a opravy vykurovacích zariadení v automobiloch, montáž, údržba a opravy strojov, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava opotrebovaných alebo poškodených
strojov, oprava pneumatík vulkanizáciou, opravy
púmp a čerpadiel, pieskovanie, prenájom vozidiel na zametanie, protektorovanie pneumatík,
protihrdzová úprava, protikorózne nátery na ošetrovanie vozidiel, sprostredkovanie uvedených
služieb v tr. 37, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (oprava).
39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, informácie o preprave, nákladná kamiónová
doprava, prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom
miesta na parkovanie, služby v doprave a preprave, sprostredkovanie dopravy, sprostredkovanie
prepravy, sprostredkovanie uvedených služieb,
ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov
pri poruchách.
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40 - Strihanie plechov, vypaľovanie plechov plazmou, vypaľovanie plechov kyslíko-acetylénovým
plameňom, zváranie, obrábanie kovov, ohýbanie
plechov, delenie materiálu s cieľom jeho premeny.

(540) LION CAR
(732) LION CAR, s. r. o., Námestie Ľudovíta Štúra 31,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

209319
9.5.2005
13.8.2013
13.8.2023
2279-2003
13.8.2003
4.2.2005
4.8.2005
35, 36, 39, 41, 42, 44, 45
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných
výstav, personálne poradenstvo, poradenstvo pri
vedení podnikov, obchodné a podnikateľské poradenstvo, poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Finančné poradenstvo a poradenstvo v oblasti poistenia.
39 - Organizovanie exkurzií.
41 - Prekladateľské služby; organizovanie súťaží,
výstav, predstavení, plesov, kolokvií, živých vystúpení, súťaží krásy, športových súťaží, večierkov; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií; vyučovanie, vzdelávanie, akadémie, poradenstvo v oblasti vzdelávania.
42 - Architektonické poradenstvo, poradenstvo
v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo
v oblasti práv duševného vlastníctva.
44 - Farmaceutické poradenstvo.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, organizovanie náboženských obradov.

JUDr. Milan VETRÁK - European
Law Consult (ELCO)

(732) JUDr. Milan VETRÁK - European Law Consult
(ELCO), Haanova 37, 851 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209529
9.5.2005
5.12.2013
5.12.2023
3571-2003
5.12.2003
4.2.2005
4.8.2005
6, 37, 39, 40
6 - Oceľové konštrukcie, oceľové haly a prístrešky, oceľové rúry, oceľové stožiare, kovové schody, kovové nádrže, schody - stupne kovové, schodíky kovové, dvere kovové, oceľové krovy, prestrešenia kovové, formy kovové, dielce kovové
stavebné, potrubia kovové na vetranie a klimatizáciu, kovové vahadlá na zavesenie bremena,
kovové nádrže a cisterny, kovové násypníky, kovové kontajnery, prírubové kovové potrubia, kovové rúry, kovové súčasti vonkajších vedení nízkeho napätia a vysokého napätia.
37 - Prenájom kovových lešení, podperných stojok, prenájom debnenia, zámočnícke práce a opravy.
39 - Doprava nákladnými autami, nepravidelná
cestná autobusová doprava.

(732) NITRAMETAL SK, s.r.o., Rastislavova 2, 951 41
Lužianky, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209557
9.5.2005
28.1.2014
28.1.2024
208-2004
28.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
5, 9, 10, 35
5 - Diagnostické prípravky na lekárske účely,
chemické prípravky na diagnostikovanie ťarchavosti, testy ťarchavosti, testovacie sady na určenie ťarchavosti, ovulačné testy, testovacie súpravy, tyčinky, pásiky, prúžky alebo misky na lekárske účely, testy alebo testovacie súpravy na zistenie požitia drog alebo omamných látok, testy
alebo testovacie súpravy na zistenie, určenie infekcie, na prítomnosť baktérií alebo vírusov,
chemické prípravky na farmaceutické alebo lekárske účely, rádioaktívne látky na lekárske účely, rádiologicky kontrastné látky na lekárske účely, chemické činidlá na lekárske a zverolekárske
účely, farmaceutické výrobky, zverolekárske výrobky, narkotiká, liečivá na ľudskú spotrebu, digestívy na farmaceutické účely, enzýmy na lekárske účely, krv na lekárske účely, liečivé prípravky do kúpeľa, plné lekárničky, liečivé nápoje, liečivé čaje, absorpčné tampóny, dezinfekčné
prípravky, hygienické výrobky na lekárske použitie, prípravky na osvieženie vzduchu, dietetické
látky prispôsobené na lekárske účely, náplasti,
obväzový materiál, čistiace prípravky na kontaktné šošovky, dámske vložky, vonné soli.
9 - Diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych,
prístroje a nástroje vedecké, kontrolné alebo signalizačné, chemické prístroje a nástroje, indikátory, dozimetre, meracie prístroje, meracie pomôcky, meradlá, mierky, monitorovacie počítačové programy, kompaktné disky, počítače, periférne zariadenia k počítačom, počítačový softvér,
zariadenia na rozbor potravy, laboratórne tégliky.
10 - Prístroje a zariadenia na lekárske analýzy,
lekárske prístroje a nástroje, skúšobné alebo diagnostické prístroje na lekárske účely.
35 - Organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo reklamné účely, predovšetkým v súvislosti s uvedenými tovarmi, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým
s uvedenými tovarmi, maloobchodné služby
v oblasti uvedených tovarov, odborné obchodné
poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji diagnostických prípravkov a prístrojov, predvádzanie na reklamné účely a pod-
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poru predaja, reklamné činnosti, propagačná činnosť so zameraním na zdravotnú osvetu, on-line
reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, vzťahy s verejnosťou, marketingové štúdie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom, vývozom alebo reexportom, podpora predaja pre tretie osoby, účtovníctvo, vedenie kartoték v počítači, sekretárske služby, obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie
uvedených služieb.
(540) CLEARSKIN
(732) CLEARSKIN II, s.r.o., Antona Bernoláka 51,
010 01 Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209604
9.5.2005
18.2.2014
18.2.2024
471-2004
18.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
31, 32, 33, 43
31 - Slad na výrobu piva a liehovín, sladovnícky
jačmeň, kŕmne zmesi.
32 - Pivá, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy,
stolové vody, paradajková šťava (nápoje), ovocné šťavy a koncentráty a nápoje z nich, zeleninové šťavy, energetické a iónové nápoje, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, tablety
a prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
na výrobu nápojov, prípravky na výrobu likérov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, aperitívy, destilované nápoje, likéry, liehové esencie,
víno.
43 - Reštaurácie, kaviarne, bary.

(540)

(540) EMBRACE ROMANCE
(732) Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Addison,
Texas 75001, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209729
9.6.2005
13.2.2014
13.2.2024
406-2004
13.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) TENSIGAL
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209738
9.6.2005
16.2.2014
16.2.2024
420-2004
16.2.2004
55041/2003
5.12.2003
CH
4.3.2005
8.9.2005
5
5 - Výrobky dámskej hygieny vrátane vložiek
a tampónov, špeciálnych vložiek, interných absorbentov a rôznych druhov vložiek na dámsku
hygienu.

(540)

(732) STEIN FV a.s., Polianky 11, 841 01 Bratislava,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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209611
9.5.2005
23.2.2014
23.2.2024
549-2004
23.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
3
3 - Voňavky; kolínske vody; voňavkárske výrobky, najmä kúpeľové a sprchovacie gély, telové
mydlá, telové mlieka, krémy, telové spreje a rozprašovače; vyhladzovacie krémy, peelingové prípravky na tvár a telo; telové leštidlá.

(591) svetlozelená, tmavozelená, žltá, biela
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

209779
9.6.2005
24.3.2014
24.3.2024
938-2004
24.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
11, 37, 42
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(511) 11 - Filtre na pitnú vodu, predovšetkým filtre na
princípe reverznej osmózy; filtre ako časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť; tlakové zásobníky vody; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; zariadenia na filtrovanie vody;
UV-lampy nie na lekárske účely; UV-lampy na
dezinfekciu vody; mineralizátory vody; zariadenia na ochranu vodovodných potrubí pred vodným kameňom; prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody; sterilizátory vody; zmiešavacie batérie
na vodovodné potrubia; tepelné akumulátory;
bezpečnostné príslušenstvo pre vodné alebo plynové zariadenia a pre vodovodné alebo plynové
potrubia; bojlery, ohrievače vody; zariadenia na
čistenie odpadových vôd; destilačné prístroje;
drezy; elektrické kávové filtre; kohútiky a kohúty
pre potrubia; kúpeľňové armatúry; odsoľovacie
zariadenia; prístroje na čistenie plynu; prístroje
na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje
na chlórovanie vody v bazénoch; prostriedky na
odstraňovanie zápachu nie pre osobnú potrebu;
príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a pre vodovodné, vodárenské alebo plynové potrubia; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia; sanitárne
prístroje a zariadenia; zariadenia na prívod vody;
vodovodné zariadenia; zariadenia na dezinfikovanie; zariadenia na zásobovanie vodou; zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie alebo sušenie.
37 - Montážne služby; opravy a údržba; montáž,
údržba, inštalácie a opravy strojov, prístrojov
a zariadení, predovšetkým filtrov, filtračných zariadení na vodu, vodovodných rozvodov, tlakových zariadení; opravy a údržba plastových, kovových, plastovo-kovových rozvodov pre tekutiny a plyny; inštalácia, opravy a údržba kanalizačných rozvodov, čističiek odpadových vôd;
sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Expertízy (inžinierske práce); chemické analýzy; predovšetkým chemické analýzy a rozbory
vody; kalibrácia; odborné poradenstvo v oblasti
filtrácie a čistenia vody; poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia; štúdie technických projektov; projektová činnosť; odborné
prehliadky a skúšky filtračných a tlakových zariadení; sprostredkovanie uvedených služieb.

16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukových-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné
služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií;
zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov,
súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných
súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie
a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská
činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť
(DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540) AQUAtrend
(732) AQUATIP, s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(540) DVOJKA
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209798
9.6.2005
29.3.2014
29.3.2024
1029-2004
29.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové hry.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209799
9.6.2005
29.3.2014
29.3.2024
1030-2004
29.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové hry.
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16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukových-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné
služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovnozábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540) JEDNOTKA
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209806
9.6.2005
6.4.2014
6.4.2024
1130-2004
6.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
30, 35, 39
30 - Čaj pochádzajúci z Indie.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.
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(540)

(591) zelená, žltá, sivá, biela
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209807
9.6.2005
6.4.2014
6.4.2024
1131-2004
6.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
30, 35, 39
30 - Čaj pochádzajúci z Indie.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(591) biela, hnedá, čierna
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209809
9.6.2005
6.4.2014
6.4.2024
1133-2004
6.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
29, 31, 39
29 - Arašidy spracované.
31 - Arašidy.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(591) biela, žltá
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(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209945
9.6.2005
26.2.2014
26.2.2024
585-2004
26.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
9, 17, 41, 42, 45
9 - Hasiace prístroje.
17 - Požiarne hadice.
41 - Školenie.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti.

(540)

(591) zelená
(732) BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209959
9.6.2005
5.3.2014
5.3.2024
712-2004
5.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
8
8 - Holiace strojčeky, žiletky, holiace čepele; holiace nástroje; dávkovače, zásobníky a kazety obsahujúce čepele; súčasti a príslušenstvá uvedeného tovaru.

(540)

(591) modrá, žltá, bledomodrá, červená, zelená, bledomodrá, biela, hnedá
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood
Cliffs, NJ 07632, US;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209992
9.6.2005
19.3.2014
19.3.2024
889-2004
19.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom /letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky/, reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie-), reklamné plochy (prenájom-).
36 - Prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.

(540)

(540) SPORT
(732) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209969
9.6.2005
8.3.2014
8.3.2024
738-2004
8.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
30
30 - Horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady
a majonéza.

(591) zelená, žltá
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209993
9.6.2005
24.3.2014
24.3.2024
933-2004
24.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
29
29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä všetky druhy mlieka.
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(540) OLMA HORSKÉ MLÉKO
(732) OLMA, a. s., Pavelkova 18, 772 11 Olomouc, CZ;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210003
9.6.2005
29.3.2014
29.3.2024
1024-2004
29.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
5, 35
5 - Dietetické potraviny upravené na lekárske
účely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s dietetickými potravinami.

(540) WAFERRA
(732) IMBER, s. r. o., Plynárenská 4, 821 09 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210015
9.6.2005
5.4.2014
5.4.2024
1112-2004
5.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
12
12 - Osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy,
minibusy, vany, minivany, omnibusy, vozidlá s pohonom štyroch kolies.

(540) CERATO
(732) KIA MOTORS CORPORATION, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210016
9.6.2005
5.4.2014
5.4.2024
1113-2004
5.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
12
12 - Osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy,
minibusy, vany, minivany, omnibusy, vozidlá s pohonom štyroch kolies.

(540) PICANTO
(732) KIA MOTORS CORPORATION, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

210024
9.6.2005
7.4.2014
7.4.2024
1141-2004
7.4.2004

(442)
(450)
8 (511)
(511)
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4.3.2005
8.9.2005
1, 42
1 - Priemyselné hnojivá kryštalické, trojzložkové, na báze prírodného zeolitu (klinoptilolitu),
s obsahom dusíka, fosforu, draslíka a stopových
prvkov, určené pre trávniky, koreňovú zeleninu
a cibuľoviny, drobné ovocie a bobuľoviny, pre
ovocné stromy, pre kvitnúce aj nekvitnúce izbové
rastliny.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov - priemyselných hnojív.

(540) MITCHURIN
(732) ZEOCEM, a. s., Bystré 282, 094 34 Bystré, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210036
9.6.2005
29.4.2014
29.4.2024
1401-2004
29.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier.

(540)

(591) biela, modrá, červená
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210045
27.6.2005
27.11.2013
27.11.2023
3465-2003
27.11.2003
4.3.2005
8.9.2005
7, 9, 11, 16, 35, 38, 41, 42
7 - Prístroje pre domácnosť, t. j. elektrické mlynčeky, mixéry, miešačky, elektrické šľahače, elektrické odšťavovače, práčky, žmýkačky, umývačky riadu, nástroje a náradie na iný ako ručný pohon, šijacie stroje, vysávače, elektrické vysávače.
9 - Počítače, počítačový hardvér, procesory, rozhrania, modemy, monitory, servery, nosiče údajov magnetické, optické, optické čítače, periférne
zariadenia počítačov, tlačiarne k počítačom, klávesnice, premietacie prístroje, skenery (snímače),
počítače - zápisníky (notebook), počítačový softvér, počítačové programy, počítačové hry, súčiastky pre vyššie uvedený tovar, spotrebná elektronika patriaca do tejto triedy, najmä televízne
prijímače, prehrávače zvukových a obrazových
záznamov, prehrávače CD, videokamery, rádia,
magnetofóny, zariadenia na zábavu prispôsobené
na použitie s televíznym prijímačom, magnetické
pásky, fotoaparáty, elektrické žehličky, kancelárska technika patriaca do tejto triedy ako fotokopírky, telefónne prístroje, faxy.
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11 - Biela technika patriaca do tejto triedy, najmä
chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, zariadenie na varenie, chladenie, sušenie, elektrické spotrebiče na varenie.
16 - Manuály, tlačené knihy a publikácie.
35 - Prieskum trhu, reklama, propagácia, poradenstvo pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov, spracovanie dát, zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
poradenstvo obchodného manažmentu, poradenstvo pri správe dát, počítačové spracovanie dát,
podpora riadenia obchodných projektov.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
počítačová komunikácia, telefónna komunikácia,
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača, prenájom telekomunikačných prístrojov
a zariadení, poradenstvo v oblasti počítačovej
komunikácie.
41 - Vzdelávanie a školenia, inštruktážne služby,
vzdelávacie kurzy, školenia a vzdelávacie služby
týkajúce sa použitia počítačového vybavenia
a softvéru, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť
(DTP služby), organizovanie vedomostných, zábavných a spotrebiteľských súťaží, poskytovanie
počítačových hier on-line, poskytovanie elektronických publikácií on-line.
42 - Tvorba, aktualizácia a inštalácia počítačových programov, servis počítačových programov,
vytváranie a udržiavanie webových stránok pre
zákazníkov, hosting webových stránok, návrh počítačových systémov, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo a konzultácie
v oblasti automatizácie, výpočtovej techniky a informatiky.

vesnice, premietacie prístroje, skenery (snímače),
počítače - zápisníky (notebook), počítačový softvér, počítačové programy, počítačové hry, súčiastky pre vyššie uvedený tovar, spotrebná elektronika patriaca do tejto triedy, najmä televízne
prijímače, prehrávače zvukových a obrazových
záznamov, prehrávače CD, videokamery, rádia,
magnetofóny, zariadenia na zábavu prispôsobené
na použitie s televíznym prijímačom, magnetické
pásky, fotoaparáty, elektrické žehličky, kancelárska technika patriaca do tejto triedy ako fotokopírky, telefónne prístroje, faxy.
11 - Biela technika patriaca do tejto triedy, najmä
chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, zariadenie na varenie, chladenie, sušenie, elektrické
spotrebiče na varenie.
16 - Manuály, tlačené knihy a publikácie.
35 - Prieskum trhu, reklama, propagácia, poradenstvo pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov, spracovanie dát, zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach; poradenstvo obchodného manažmentu, poradenstvo
pri správe dát, počítačové spracovanie dát, podpora riadenia obchodných projektov.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
počítačová komunikácia, telefónna komunikácia,
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača, prenájom telekomunikačných prístrojov
a zariadení, poradenstvo v oblasti počítačovej
komunikácie.
41 - Vzdelávanie a školenia, inštruktážne služby,
vzdelávacie kurzy, školenia a vzdelávacie služby týkajúce sa použitia počítačového vybavenia
a softvéru, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť
(DTP služby), organizovanie vedomostných, zábavných a spotrebiteľských súťaží, poskytovanie
počítačových hier on-line, poskytovanie elektronických publikácií on-line.
42 - Tvorba, aktualizácia a inštalácia počítačových programov, servis počítačových programov,
vytváranie a udržiavanie webových stránok pre
zákazníkov, hosting webových stránok, návrh počítačových systémov, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo a konzultácie
v oblasti automatizácie, výpočtovej techniky a informatiky.

(540)

(732) Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210046
27.6.2005
27.11.2013
27.11.2023
3466-2003
27.11.2003
4.3.2005
8.9.2005
7, 9, 11, 16, 35, 38, 41, 42
7 - Prístroje pre domácnosť, t. j. elektrické mlynčeky, mixéry, miešačky, elektrické šľahače, elektrické odšťavovače, práčky, žmýkačky, umývačky riadu, nástroje a náradie na iný ako ručný pohon, šijacie stroje, vysávače, elektrické vysávače.
9 - Počítače, počítačový hardvér, procesory, rozhrania, modemy, monitory, servery, nosiče údajov magnetické, optické, optické čítače, periférne
zariadenia počítačov, tlačiarne k počítačom, klá-

(540)

(732) Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

210047
27.6.2005
27.11.2013
27.11.2023
3467-2003
27.11.2003
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(442)
(450)
8 (511)
(511)

4.3.2005
8.9.2005
7, 9, 11, 16, 35, 38, 41, 42
7 - Prístroje pre domácnosť, t. j. elektrické mlynčeky, mixéry, miešačky, elektrické šľahače, elektrické odšťavovače, práčky, žmýkačky, umývačky riadu, nástroje a náradie na iný ako ručný pohon, šijacie stroje, vysávače, elektrické vysávače.
9 - Počítače, počítačový hardvér, procesory, rozhrania, modemy, monitory, servery, nosiče údajov magnetické, optické, optické čítače, periférne
zariadenia počítačov, tlačiarne k počítačom, klávesnice, premietacie prístroje, skenery (snímače),
počítače - zápisníky (notebook), počítačový softvér, počítačové programy, počítačové hry, súčiastky pre vyššie uvedený tovar, spotrebná elektronika patriaca do tejto triedy, najmä televízne
prijímače, prehrávače zvukových a obrazových
záznamov, prehrávače CD, videokamery, rádia,
magnetofóny, zariadenia na zábavu prispôsobené
na použitie s televíznym prijímačom, magnetické
pásky, fotoaparáty, elektrické žehličky, kancelárska technika patriaca do tejto triedy ako fotokopírky, telefónne prístroje, faxy.
11 - Biela technika patriaca do tejto triedy, najmä
chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, zariadenie na varenie, chladenie, sušenie, elektrické
spotrebiče na varenie.
16 - Manuály, tlačené knihy a publikácie.
35 - Prieskum trhu, reklama, propagácia, poradenstvo pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov, spracovanie dát, zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
poradenstvo obchodného manažmentu, poradenstvo pri správe dát, počítačové spracovanie dát,
podpora riadenia obchodných projektov.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
počítačová komunikácia, telefónna komunikácia,
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača, prenájom telekomunikačných prístrojov
a zariadení, poradenstvo v oblasti počítačovej
komunikácie.
41 - Vzdelávanie a školenia, inštruktážne služby,
vzdelávacie kurzy, školenia a vzdelávacie služby týkajúce sa použitia počítačového vybavenia
a softvéru, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť
(DTP služby), organizovanie vedomostných, zábavných a spotrebiteľských súťaží, poskytovanie
počítačových hier on-line, poskytovanie elektronických publikácií on-line.
42 - Tvorba, aktualizácia a inštalácia počítačových programov, servis počítačových programov,
vytváranie a udržiavanie webových stránok pre
zákazníkov, hosting webových stránok, návrh počítačových systémov, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo a konzultácie
v oblasti automatizácie, výpočtovej techniky
a informatiky.

(540) LOMTEC
(732) Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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210139
8.7.2005
27.2.2014
27.2.2024
603-2004
27.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
33
33 - Vína, liehoviny, likéry, koktaily, alkoholické
nápoje s výnimkou piva.

(540) SAUZA
(732) Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V., a limited liability company, Avenida Vallarta 6503, Interior
49, Colonia Ciudad Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco, MX;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210218
8.7.2005
26.4.2014
26.4.2024
1339-2004
26.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérii a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

(540) ROČNÉ OBDOBIA
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210302
11.7.2005
23.2.2014
23.2.2024
543-2004
23.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti umenia a informácií; organizovanie výstav na reklamné a komerčné účely; maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových
záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami,
s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; služby reklamných
agentúr, reklama, rozhlasová reklama, televízna
reklama, reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných materiálov, podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom
reklamného času v komunikačných médiách, dis-
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tribúcia vzoriek, zásielkové reklamné služby, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov, reklamné poradenstvo, vzťahy
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); poradenské a informačné služby v oblasti riadenia,
podnikania a obchodu, hospodárske (ekonomické) predpovede, prieskumy verejnej mienky; prieskum trhu, obchodný a podnikateľský prieskum,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, modeling
na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru, zabezpečovanie podpory predaja;
sprostredkovanie práce, spracovanie textov, poskytovanie poradenských a informačných služieb
v oblasti uvedených služieb.
36 - Služby realitných kancelárií a informačné
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, satelitné vysielanie, káblové vysielanie,
informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské služby, prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie teletextových služieb a teletextových informácií; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
39 - Služby cestových kancelárií v preprave a doprave.
41 - Vzdelávanie, zábava, informácie o možnosti
vzdelávania, zábavy a športu, tvorba a výroba televíznych programov, tvorba a výroba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie vedomostných, športových alebo
zábavných súťaží, výroba audiovizuálnych programov, výroba a prenájom audionahrávok, výroba videofilmov, televízna zábava, služby filmových a nahrávacích štúdií, prenájom a požičiavanie nahrávacích, filmových a premietacích prístrojov, zariadení a príslušenstva, osvetľovacích
zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová
tvorba, činnosť filmových štúdií; požičiavanie filmov; výroba videozáznamov, prenájom videozáznamov; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DTP služby), poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb.
42 - Predpovede počasia a informačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
43 - Ubytovacie a stravovacie služby a informačné
a poradenské služby týkajúce sa týchto služieb.

(540)

(591) modrá, žltá
(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)

210303
11.7.2005
23.2.2014
23.2.2024
544-2004
23.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti umenia a informácií; organizovanie výstav na reklamné a komerčné účely; maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových
záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami,
s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; služby reklamných
agentúr, reklama, rozhlasová reklama, televízna
reklama, reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných materiálov, podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom
reklamného času v komunikačných médiách, distribúcia vzoriek, zásielkové reklamné služby, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov, reklamné poradenstvo, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím); poradenské a informačné služby v oblasti riadenia,
podnikania a obchodu, hospodárske (ekonomické) predpovede, prieskumy verejnej mienky; prieskum trhu, obchodný a podnikateľský prieskum,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, modeling
na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru, zabezpečovanie podpory predaja;
sprostredkovanie práce, spracovanie textov, poskytovanie poradenských a informačných služieb
v oblasti uvedených služieb.
36 - Služby realitných kancelárií a informačné
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, satelitné vysielanie, káblové vysielanie,
informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské služby, prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie teletextových služieb a teletextových informácií; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
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39 - Služby cestových kancelárií v preprave a doprave.
41 - Vzdelávanie, zábava, informácie o možnosti
vzdelávania, zábavy a športu, tvorba a výroba televíznych programov, tvorba a výroba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie vedomostných, športových alebo zábavných súťaží, výroba audiovizuálnych programov, výroba a prenájom audionahrávok, výroba
videofilmov, televízna zábava, služby filmových
a nahrávacích štúdií, prenájom a požičiavanie
nahrávacích, filmových a premietacích prístrojov, zariadení a príslušenstva, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová
tvorba, činnosť filmových štúdií; požičiavanie
filmov; výroba videozáznamov, prenájom videozáznamov; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DTP služby), poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb.
42 - Predpovede počasia a informačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
43 - Ubytovacie a stravovacie služby a informačné
a poradenské služby týkajúce sa týchto služieb.
(540) markíza teletext
(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)

210304
11.7.2005
23.2.2014
23.2.2024
545-2004
23.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti umenia a informácií; organizovanie výstav na reklamné a komerčné účely; maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami,
s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; služby reklamných
agentúr, reklama, rozhlasová reklama, televízna
reklama, reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných
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priestorov, prenájom reklamných materiálov, podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách, distribúcia
vzoriek, zásielkové reklamné služby, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov;
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných
textov, reklamné poradenstvo, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); poradenské
a informačné služby v oblasti riadenia, podnikania a obchodu, hospodárske (ekonomické) predpovede, prieskumy verejnej mienky; prieskum
trhu, obchodný a podnikateľský prieskum, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, modeling na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie
tovaru, zabezpečovanie podpory predaja; sprostredkovanie práce, spracovanie textov, poskytovanie poradenských a informačných služieb v oblasti uvedených služieb.
36 - Služby realitných kancelárií a informačné
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, satelitné vysielanie, káblové vysielanie,
informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské služby, prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie teletextových služieb a teletextových informácií; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
39 - Služby cestových kancelárií v preprave a doprave.
41 - Vzdelávanie, zábava, informácie o možnosti
vzdelávania, zábavy a športu, tvorba a výroba televíznych programov, tvorba a výroba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie vedomostných, športových alebo
zábavných súťaží, výroba audiovizuálnych programov, výroba a prenájom audionahrávok, výroba videofilmov, televízna zábava, služby filmových a nahrávacích štúdií, prenájom a požičiavanie nahrávacích, filmových a premietacích prístrojov, zariadení a príslušenstva, osvetľovacích
zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová
tvorba, činnosť filmových štúdií; požičiavanie
filmov; výroba videozáznamov, prenájom videozáznamov; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická
edičná činnosť (DTP služby), poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb.
42 - Predpovede počasia a informačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
43 - Ubytovacie a stravovacie služby a informačné
a poradenské služby týkajúce sa týchto služieb.
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(540) markíza text
(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)

210328
11.7.2005
17.3.2014
17.3.2024
846-2004
17.3.2004
1.4.2005
6.10.2005
1, 3, 4, 35
1 - Priemyselné chemikálie, najmä tenzidy ako
chemické prísady do výrobkov; apretačné a bieliace prísady a prípravky na priemyselné účely;
biologické a bakteriálne prísady a prípravky vrátane enzýmov a enzymatických prípravkov na
priemyselné využitie; chemické prípravky na čistenie tekutín a zmäkčovanie vody; detergenty
a škrob na priemyselné účely; impregnačné a namáčacie prípravky na farbenie textílií a kože;
chemické prípravky na výrobu pigmentov; chemické prostriedky na konzervovanie potravín
a krmív; umelé sladidlá; hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo a záhradkárske účely, živné soli a roztoky pre
vonkajšie a izbové kvety, chemické prísady do
prostriedkov na ochranu rastlín, napr. fungicídov.
3 - Pracie, čistiace, leštiace a apretačné prostriedky
a prípravky, najmä pracie prášky, tablety a roztoky, namáčacie prostriedky, bieliace, avivážne a apretačné prípravky, prípravky na umývanie riadu
a sanitárnych zariadení, detergenty a stabilizujúce emulzie, výrobky na osobnú hygienu a výrobky kozmetické, najmä s obsahom tenzidov, napr.
mydlá toaletné, medicinálne, dezinfekčné a dezodorizačné kusové, práškové a tekuté, sprchové
gély, kúpeľové peny, oleje a soli, stabilizujúce
peny na kozmetické a hygienické účely, pleťové
mlieka a pleťové vody, zubné pasty a prášky,
ústne vody a spreje, šampóny a vlasové vody
vrátane farieb a prelivov na vlasy, kozmetické
prípravky pre zvieratá.
4 - Priemyselné oleje, mazacie tuky a mazadlá,
napr. ako konzervačné prípravky na kožu a textílie, zmesi pohlcujúce prach vrátane jeho zavlažovania a viazania.
35 - Obchodná sprostredkovateľská činnosť v odbore priemyselných chemikálií, pracích a čistiacich prípravkov a prostriedkov, detergentov, kozmetických výrobkov, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a chemických činidiel na hygienické,
lekárske a zverolekárske účely, reklamná a inzertná činnosť v daných odboroch vrátane rozširovania reklamných textov a vzoriek výrobkov zákazníkom, organizovanie a usporadúvanie propagačných alebo komerčných výstav, prehliadok
tovarov a reklamných akcií, obchodný manažment a prieskum a analýza trhu, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodné zastupovanie
tuzemských a zahraničných firiem, dovozná a vývozná agentúra, obchodný, informačný, konzultačný a poradenský servis v daných odboroch.

(540)

(732) AKM Group Ltd., Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, BZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210364
11.7.2005
26.4.2014
26.4.2024
1341-2004
26.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérii a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie
doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba
televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

(540) RENTA
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210365
11.7.2005
26.4.2014
26.4.2024
1342-2004
26.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

(540) EASY RENTA
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210366
11.7.2005
26.4.2014
26.4.2024
1343-2004
26.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.
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(540) DOUBLE DARE
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210367
11.7.2005
26.4.2014
26.4.2024
1344-2004
26.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

(540) ŠŤASTNÁ 7
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210368
11.7.2005
26.4.2014
26.4.2024
1345-2004
26.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

(540) TRESK - PLESK
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210369
11.7.2005
28.4.2014
28.4.2024
1381-2004
28.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
30
30 - Koreniny, korenie, marináda (chuťové prísady), príchuti do potravín (s výnimkou esencií
a éterických olejov), soľ a koreniny na konzervovanie potravín.
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(540)

(591) svetlozelená, tmavozelená, červená, žltá, čierna,
béžová
(732) THYMOS, spol. s r. o., Popradská 518, 059 52
Veľká Lomnica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210372
11.7.2005
28.4.2014
28.4.2024
1386-2004
28.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky, lieky;
hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely; potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál;
hmoty na plombovanie zubov; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) MELODYN
(732) GEROT PHARMAZEUTIKA GESELLSCHAFT
M.B.H., Arnethgasse 3, A-1160 Wien, AT;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210433
11.7.2005
24.5.2014
24.5.2024
1700-2004
24.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
9
9 - Nahrané filmy; nahrané videopásky, videokazety, videodisky, DVD a VCD; nahrané audiopásky, audiokazety a audiodisky; počítačové softvérové programy; softvér pre počítačové hry a videohry.

(540)

(732) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los
Angeles, California 90035, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210575
9.8.2005
7.5.2014
7.5.2024
1550-2004
7.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
30
30 - Čokoláda, čokoládové výrobky a cukrovinky, predovšetkým tabličkové čokolády, čokoládové bonbóny, cukríky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) SWEETHOME
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210592
9.8.2005
12.5.2014
12.5.2024
1600-2004
12.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
3, 21
3 - Zubné pasty.
21 - Zubné kefky.

(540) 360°
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210607
9.8.2005
17.5.2014
17.5.2024
1628-2004
17.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
9, 16, 41
9 - Nosiče údajov všetkých druhov, tlačoviny v elektronickej forme.
16 - Tlačoviny, knihy, časopisy, katalógy, prospekty, publikácie, plagáty.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných alebo náborových textov, organizovanie výstav poštových známok, organizovanie odborných seminárov v oblasti filatelie.

210744
9.8.2005
17.3.2014
17.3.2024
841-2004
17.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
16, 35, 41, 42, 43
16 - Akvarely, albumy, atlasy, brožované knihy,
brožúry, časopisy (periodiká), formuláre, grafické znaky, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, katalógy, knihy, knižné záložky, litografické
dosky, litografie, maliarske plátna, noviny, obaly
na spisy (papierové-), oznámenia (papiernický tovar), papiernicky tovar, pečate, periodiká, plagáty, pohľadnice, príručky, prospekty, publikácie,
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
tabule na zapichovanie oznamov, tlač (rytiny), tlačoviny, umelecké litografie, väzby na knihy.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, pomoc pri riadení obchodných
aktivít.
41 - Organizácia pedagogického procesu vo všetkých formách vzdelávania, najmä v oblastiach
prírodných, technických, spoločenských, ekonomických, politických a právnych vied, teológie,
umenia, poradenstvo v oblasti vzdelávania pri
voľbe povolania, organizovanie a vedenie konferencií, korešpondenčné kurzy, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
organizovanie športových súťaží, knižnice (požičovne kníh), pedagogické informácie, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), poradenstvo v oblasti DTP, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), rekreácia (služby pre oddych), školenie, texty
(zverejňovanie, okrem reklamných), výcvik, vydávanie kníh a časopisov - aj v elektronickej forme.
42 - Organizácia vedeckého výskumu a bádania,
najmä v oblastiach prírodných, technických, spoločenských, ekonomických, politických a právnych vied, teológie, umenia, umelecký dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia.
43 - Jedálne a závodné jedálne, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prednáškových
sál.

(540)

(540)

(732) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(591) biela, čierna, červená, modrá
(732) Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11
Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210749
9.8.2005
22.3.2014
22.3.2024
910-2004
22.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ,
informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály, časopisy,
knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre, knihárske výrobky, propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt, najmä brožúry, letáky, odtlačky, pexesá, obalový materiál z papiera a plastických hmôt, tlačiarenské typy a štočky, ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov, multimediálna reklama na počítačovej
komunikačnej sieti, prenájom reklamného času na
všetkých komunikačných prostriedkoch, prenájom reklamných plôch, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, sprostredkovanie
obchodu s tovarmi, pomoc pri riadení obchodu,
vydávanie reklamných materiálov, konzultačná
a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom
informačných sietí, poskytovanie interaktívneho
elektronického, zvukového a obrazového spojenia, služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície, sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské
všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť, najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií, fotografovanie, fotografická reportáž, organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií, usporadúvanie kultúrnych výstav, nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií,
správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych
nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti
zábavy, výchovy a kultúry, usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií, tvorba počítačovej grafiky, poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania, sprostredkovanie v uvedených
činnostiach.
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42 - Grafický dizajn, poradenstvo v oblasti autorských práv, spravovanie autorských práv, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
(540)

(591) červeno-biela
(732) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210756
10.8.2005
23.3.2014
23.3.2024
928-2004
23.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
2, 35, 40
2 - Nátery a náterové hmoty vrátane náterov
a náterových hmôt na kovové, drevené, plastové,
minerálne alebo iné podklady, farby, farbivá,
emaily, oleje a náterové hmoty na drevo, ochranné prípravky na drevo, moridlá a laky na drevo,
laky okrem izolačných, vodové náterové farby,
riedidlá a spojivá na farby a laky, farbivá, konzervačné prípravky na drevo a kovy, ohňovzdorné farby, ochranné prípravky na kovy, zahusťovače farieb, pigmenty, farby na kožu, farby na
keramiku, základné náterové farby, baktericídne
náterové farby, fixatívy na vodové farby, prípravky proti hrdzi, terpentín ako riedidlo na farby, sikatívy na vysúšanie farieb, nátery na strešné
krytiny, sklársky tmel, náterový tmel.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, farbami, náterovými hmotami a drogériou, obchodné alebo podnikateľské informácie, služby kancelárie zaoberajúcej sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, obchodný prieskum, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, maloobchodné služby v oblasti uvedených tovarov, maloobchodné služby obchodných domov, reklama,
sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Spracovanie a úprava materiálov, služby spojené s farbením, farbenie látok, povrchová úprava
predmetov nanášaním farieb, elektrolytické pokovovanie, galvanizácia, pozinkovanie, informácie o úprave a spracovaní materiálov, likvidácia
odpadu, recyklácia odpadu, triedenie odpadu
a recyklovateľného materiálu, predovšetkým odpadu z farieb a náterových hmôt, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) SOKRATES
(732) BUILDING PLAST, spol. s r. o., Nádražní 786,
503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210767
10.8.2005
2.4.2014
2.4.2024
1078-2004
2.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
3, 9, 16, 25, 35, 38, 41
3 - Voňavkárske výrobky, kozmetické výrobky,
kozmetické prípravky, voňavky, kolínske vody,
toaletné vody, parfumovaná voda, dezodoranty
na osobnú potrebu, prípravky proti poteniu, dezodoračné mydlá, mydlá na holenie, holiace prípravky.
9 - Nahraté a nenahraté nosiče údajov; magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov,
nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky, hudobné a audiovizuálne diela a iné publikácie v elektronickej forme;
on-line textové, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy a ich kópie na všetkých druhoch nosičov s výnimkou záznamov na papierových nosičoch; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové hry.
16 - Tlačoviny, najmä časopisy, knihy, brožúry,
plagáty; fotografie, pohľadnice, samolepky, kalendáre, záznamníky, obálky, papierové tašky, baliace papiere a iné výrobky z papiera; notové záznamy, textové záznamy v papierovej forme; reklamné materiály v papierovej forme, školské potreby.
25 - Detské, pánske a dámske odevy, najmä konfekcia, zvrchníky, kabáty, kostýmy, obleky, uniformy, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky
a peleríny, bundy, kombinézy, nohavice, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, krátke jazdecké nohavice, saká, sukne, šortky, plášte, kúpacie plášte, pracovné plášte, vrchné ošatenie,
zástery, košele, kravaty, pulóvre, svetre, vesty,
džínsy, športové bundy, športové odevy, gymnastické dresy, nepremokavý odev, plážové oblečenie, plavky, župany, oblečenie na spanie, pyžamá, nočné košele, tepláky, maškarné kostýmy,
bielizeň, tielka, tričká, trenírky, pánske podväzky
a spodky, slipy, ponožky, dámska bielizeň, podprsenky, korzety, pančuchy, šály, šatky, šerpy,
závoje, mantila, detské nohavičky, textilné plienky,
klobúky, baretky, čelenky, čiapky, chrániče uší,
kapucne, opasky, palčiaky, rukavice, dreváky, futbalová obuv, galoše, gamaše, gymnastické cvičky, lyžiarske topánky, papuče, sandále, šnurovacie topánky, mokasíny, obuv na kúpanie.
35 - Reklamná činnosť, rozširovanie reklamných
materiálov, vydávanie a poskytovanie reklamných
materiálov, uverejňovanie reklamných textov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií.
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie,
telekomunikačné informácie, informačné kancelárie, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, činnosť spravodajskej tlačovej
kancelárie, najmä prijímanie, odovzdávanie a rozširovanie agentúrnych správ, televíznych šotov,
rozhlasových relácií, fotografií a ďalších informácií, prenos písomných záznamov, počítačová
komunikácia prostredníctvom svetovej informač-

nej telekomunikačnej siete (internet), komunikácia a prenos pomocou počítačových terminálov,
prenájom zariadení na prenos informácií, elektronická pošta, elektronické zobrazovanie, komunikácia a posielanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu, spravodajské služby, elektronická
edičná činnosť (DTP služby).
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; reportérske služby, vydávanie kníh, časopisov, periodicky vychádzajúcich tlačovín, zborníkov, tvorba a vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, vydávanie elektronických
publikácií, vyučovanie, vzdelávanie; organizovanie, príprava a vedenie hudobných programov,
koncertov, športových akcií, spoločenských akcií, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, seminárov, školení, korešpondenčných kurzov, kolokvií, konferencií, kongresov, sympózií, plesov,
vedomostných a zábavných súťaží, zabezpečovanie a sprostredkovanie ozvučenia a osvetlenia
k menovaným akciám; tvorba a prenájom audionahrávok, audiovizuálnych nahrávok; on-line poskytovanie elektronických publikácií, textových,
zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových
záznamov bez možnosti kopírovania.
(540) NO NAME
(732) Timko Igor, Bernolákova 5 / 526, 040 11 Košice,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210774
10.8.2005
2.4.2014
2.4.2024
1090-2004
2.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
9, 16, 38, 41
9 - Kinematografické filmy, animované filmy,
krátke filmy, magnetické záznamy, optické záznamy, magneticko-optické záznamy, polovodičové záznamy, audiovizuálne zariadenia na výučbu, prístroje na zábavu prispôsobené na používanie s televíznymi prijímačmi, elektronické knihy a publikácie, elektronické hry, interaktívne
hry na používanie s televíznymi prijímačmi, elektro- a videoprístroje a zariadenia na zábavu, multimediálne disky, záznamy a publikácie, disky čítané laserom, videodisky a publikácie, počítačový softvér, počítačové programy, digitálne záznamy, nosiče na záznam zvuku a/alebo obrazu,
a/alebo dát, a/alebo informácií, nástroje a prístroje na záznam a/alebo reprodukciu zvuku, a/alebo
obrazu, a/alebo informácií, hologramy, diskety,
zvukové záznamy, predhrané disky, nahrané disky, kompaktné disky, gramofónové platne, audiokazety, magnetofónové kazety, videokazety,
laserové disky, kompaktné disky - interaktívne
CD-ROM-y, digitálne videodisky (DVD), komunikačné nástroje a prístroje, telefóny, mobilné telefóny, nabíjačky, nabíjačky mobilných telefónov, hands-free zariadenia pre mobilné telefóny,
hry a logá pre mobilné telefóny, karaoke prístroje, náhradné diely a príslušenstvo pre všetky uvedené druhy výrobkov.
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16 - Papier, lepenka, výrobky z papiera, výrobky
z lepenky, tlačoviny, knihy, ročenky, publikácie,
komiksy, spevníky, magazíny, letáky, noviny, albumy, periodiká, časopisy, katalógy, manuály,
mapy, pamflety, prospekty, plagáty, papiernický
tovar, štítky, kancelárske potreby, materiál a nástroje na kreslenie a maľovanie, písacie potreby,
inštruktážne a vyučovacie materiály, inštruktážne
a vyučovacie a materiály vo forme hier a prístrojov a nástrojov, potreby na zväzovanie kníh,
knižné väzby, záložky do kníh, tlačiarenské nástroje, kresby, maľby, fotografie, pečiatky, obrazy, kalendáre, perá, tužky, značkovacie tužky,
farby, štetce, maliarska výbava, značkovače, darčekové balenia, menovky na darčeky, hodvábny
papier na balenie darčekov, škatule na darčeky,
baliaci papier, poznámkové bloky, obtlačky, papierové obrúsky a ostatný dekoratívny papierový
tovar, papierový tovar a dekorácie na párty, papierové obrusy a pokrývky na stôl, papierové
podložky pod riad, papierové stužky a vlajky na
párty, predtlače a vzorky na vyšívanie, dekoratívne obtlačky, pravítka, gumy, blahoželania, štítky
a nálepky, papierové značky, transparenty, tabule, náhradné diely a príslušenstvo pre všetky
uvedené druhy výrobkov, všetko uvedené patriace do tejto triedy.
38 - Vysielanie, televízne vysielanie, rozhlasové
vysielanie, vysielanie satelitnej televízie, vysielanie káblovej televízie, telefonická komunikácia,
interaktívne telefónne služby, služby telefónnych
odkazov (záznamníky), komunikačné služby prostredníctvom rádiových vĺn, telefónov, internetu,
celosvetovej webovej siete, káblovej siete, satelitné siete, mikrovlnnej a elektrickej siete, telefónie.
41 - Vzdelávacie a zábavné služby vzťahujúce sa
k televízii, kinu, rozhlasu a divadlu, produkcia
a prezentácia rozhlasových a televíznych programov, filmov a zábavných programov, vzdelávanie pomocou televízie a rozhlasu alebo vzťahujúce sa na televíziu a rozhlas, zábava v televízii a v rozhlase alebo vzťahujúce sa na televíziu
a rozhlas, organizovanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží, interaktívne telefónne súťaže,
nakladateľská činnosť, produkcia kinematografických filmov, zábavných programov, televíznych a rozhlasových programov, poskytovanie
a zabezpečenie vzdelania a zábavy prostredníctvom rozhlasového vysielania, televízneho vysielania, satelitného vysielania, káblovej televízie,
telefónu, celosvetovej siete internetu, organizovanie zábavných programov, požičovňa zvukových nahrávok a vopred nahraných zábavných
programov, filmov, rozhlasových a televíznych
predstavení, rozhlasová zábava, televízna zábava,
filmová zábava, divadelná zábava, zábavné súťažné hry, televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov, interaktívne
zábavné služby pre mobilné telefóny, organizácia
vzdelávacích alebo zábavných súťaží a hier prostredníctvom a s použitím internetu.
(540)
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(732) FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, London W1T 1AL, GB;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210777
10.8.2005
6.4.2014
6.4.2024
1125-2004
6.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
7, 9, 35, 36, 37, 39, 42
7 - Záložné zdroje sieťového napätia, statické meniče, motorgenerátory, generátorový agregát.
9 - Počítače, počítače - periférne zariadenie, počítače - tlačiarne, počítače - klávesnice, počítače
- programy, rozvodné skrine, spínacie skrine, vysokofrekvenčné prístroje, priebežné a koncové
zosilňovacie zariadenia, prístroje na meranie elektrických parametrov.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru s výrobkami v triedach 7 a 9,
pomoc pri riadení obchodných aktivít alebo fungovaní priemyselného alebo obchodného podniku.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností ako sprostredkovania predaja, nájmu a kúpy nehnuteľností
s cieľovou oblasťou priemyselnej výroby, domov
a bytov.
37 - Oprava elektrických a elektronických zariadení, služby týkajúce sa inštalácie, údržby a opráv
počítačov, počítačových systémov, počítačových
sietí a počítačového hardvéru, servis, údržby
a opravárske služby elektrických a elektronických zariadení, montáž počítačových systémov,
počítačových sietí s výnimkou inštalácie počítačových programov, poradenské a konzultačné
služby v oblasti inštalácie elektrických a elektronických zariadení.
39 - Dopravné služby vrátane expedície a dopravy nákladov, balenie a skladovanie tovarov.
42 - Prenájom elektrických a elektronických zariadení, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru.

(540)

(732) Ing. František Huňa - HCA, F. Kostku 1, 841 05
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

210780
10.8.2005
15.4.2014
15.4.2024
1215-2004
15.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
30

326

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)

(511) 30 - Pekárenské výrobky, trvanlivé pečivo sladké
aj slané, jemné pečivo, cukrárenské výrobky, náplne, krémy a polevy, cukrovinky, výrobky z obilnín, cereálne výrobky, kakao, čokoláda, nápoje
kávové, kakaové a čokoládové, zmrzlina, mrazené krémy.
(540)

HORALKY - CHUŤ,
KTORÁ SA NEZABÚDA

(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210795
10.8.2005
23.4.2014
23.4.2024
1327-2004
23.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
18, 25, 28
18 - Cestovné kufre, tašky, aj kožené; kufre; kufre kožené a potiahnuté kožou, z vulkanfíbru; lodné kufre; aktovky, kufríky; kufrík s toaletnými
potrebami; diplomatické kufríky; držiaky na kufre; školské tašky (aktovky); tašky na kolieska;
nákupné tašky; sieťky na nákupy; tašky na nosenie detí; plážové tašky; vaky pre horolezcov a turistov; batohy; chlebníky; torby, poľovnícke tašky; kabelky; kabelkové rámy; retiazkové taštičky
s výnimkou taštičiek z drahých kovov; peňaženky, mešteky na peniaze, nie z drahých kovov;
puzdrá na navštívenky; kľúčenky (kožená galantéria); tašky na náradie; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené škatule na klobúky;
vrecká z kože na balenie; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na šaty; obaly na dáždniky; dáždniky; slnečníky; rúčky, palice, krúžky,
rebrá, kostry na dáždniky a slnečníky; horolezecké palice; palice (na podporu pri chôdzi); rúčky
na vychádzkové palice; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany
na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
25 - Oblečenie; odevy; oblečenie z imitácie kože;
oblečenie z kože; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); nepremokavý odev; kožušiny (oblečenie);
zvrchníky; kabáty; saká, bundy; kostýmy, obleky; peleríny; plášte; (dámske, lemované kožušinou); krátke kabátiky; krátke kabáty s kapucňou
(teplé); gabardénové plášte; kapucne; kožušinové
štóly; kombinézy (oblečenie); uniformy; maškarné kostýmy; zástery; podpinky; gamaše; kravaty;
náprsenky; livreje; manipuly; mantila; rúcha, ornáty; sárí; tógy; šerpy; oblečenie z papiera; podbradníky, nie z papiera; pracovné plášte; šaty;
sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo spodné
nohavice; mitra (klobúk); opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); pleteniny
(oblečenie); pletiarsky tovar; svetre; pulóvre; pletené svetre; podšívky (časti odevov); tričká; košele; sedlá na košele, blúzky alebo na dámske šaty; goliere; snímateľné goliere; manžety (časti odevov); ponožky; pančuchy; pančuškové nohavice;
päty pančúch; pančuchy absorbujúce pot; podväzky na ponožky alebo pančuchy; bielizeň;
osobná bielizeň; bielizeň zabraňujúca poteniu;

body (bielizeň); tielka, vesty; pyžamá; podprsenky; ramienka na dámskej bielizni; živôtiky, korzety; kombiné; šnurovačky; spodničky; pánske
spodky; detská výbavička; detské nohavičky;
detské plienky, textilné; látkové plienky; pokrývky hlavy; čiapky; klobúky; klobúkové kostry; baretky; cylindre; turbany; šilty na pokrývky hlavy;
chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy);
šatky, šály, závoje; závoje; závoj - čipková šatka;
čelenka; šály; šály uviazané pod krkom; vlnené
šály; boa (kožušinová alebo perová ozdoba okolo
krku); rukavice; palčiaky; rukávniky; športové
tričká, dresy; cyklistické oblečenie; športová obuv;
topánky na šport; futbalová obuv a štople na ňu;
futbalové topánky (kopačky); lyžiarske topánky;
gymnastické (telocvičné) dresy; kombinézy na
vodné lyžovanie; oblečenie pre motoristov; potné
vložky; zápästky; vesty pre rybárov; plážové oblečenie; plážová obuv, šľapky na kúpanie; plavky
na kúpanie; kúpacie plášte; župany; sprchovacie,
kúpacie čiapky; obuv; topánky; šnurovacie topánky; celé topánky; vysoká obuv; dreváky; espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu); papuče; sandále;
galoše; nánožníky (nie elektricky vyhrievané); protišmykové pomôcky na obuv; podošvy na obuv;
vnútorné podošvy; kovové časti na obuv; špičky
na obuv; prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); rámy na
obuv; zvršky na obuv; podpätky; vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary;
obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
28 - Hry; stolové hry; spoločenské hry; mahjongs (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi);
dáma (hra); šachové hry; šachovnice; hracie kocky; domino (kocky); lurč (hra s kockami); pohár
na kocky; hracie karty; karty na bingo; hracie žetóny; puzzle; stoly na stolný tenis; stoly na stolový futbal; ruletové kolo; hračky; autá (hračky);
hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané; modely
automobilov; medvedíky (hračky); plyšové hračky; bábiky; šaty pre bábiky; detské fľaše pre bábiky; domčeky, izby, postieľky pre bábiky; stavebnice; stavebnicové kocky; balóny, balóniky
na hranie; bazény na hranie; bubliny z mydla
(ako hračky); kaleidoskopy; guľôčky na hranie;
podkovy (ako hračky); vĺčkovia (hračky); hračky
pre zvieratá chované v domácnostiach; rakety
(športové náradie); výplety rakiet; prístroje na
vystreľovanie tenisových loptičiek; tenisové siete; bedmintonové košíky; lopty na hranie; duše
do hracích lôpt; siete (športové potreby); športové rukavice; bejzbalové rukavice; body; chrániče
na lakte, píšťaly - športové potreby; ochranné
vypchávky ako časti športových úborov; opasky
pre vzpieračov (športové potreby); paličky mažoretiek; činky; disky (športové náradie); gumipuška (športová potreba); vrece na tréning boxu; boxerské rukavice; rapkáče; krúžky (hra, pri ktorej
sa hádžu krúžky na tyčky); šípky (hra); zariadenie na bowling; šermiarske zbrane; šermiarske
fleurety; šermiarske masky; šermiarske rukavice;
náradie, luky na lukostreľbu; terče; vak s kriketovými potrebami; rukavice na kriket; lyže; lyžiarske viazanie; povrchové vrstvy na lyžiach;
hrany lyží; pásy na lyže z tulenej kože; škrabky
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na lyže; vosky na lyže; obaly, poťahy na lyže;
snežnice; boby; sánky; korčule; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; hokejky;
puky; upínacie pásy, sedačky, postroje pre horolezcov; kolieskové korčule; stroje na fyzické cvičenie; zariadenia na telesné cvičenia; gymnastické zariadenia; zariadenia na kulturistiku; posilňovacie stroje; cvičebné náradie a zariadenie na
posilňovanie hrudníka; stacionárne bicykle na
cvičenie; valce, valčeky na stacionárne bicykle
na cvičenie; plachetnice (malé); stožiare, sťažne
na plachetnice; popruhy na plachetnice; surfovacie dosky; lyže na surfovanie; vodné lyže; remene a poťahy na surfy; plutvy na plávanie; rybárske náradie; rybárske prúty, udice; rybárske navijaky; háčiky na ryby; plaváky (ako rybársky výstroj); podberáky pre rybárov; prútené koše na
chytanie rýb; materiál na zhotovovanie vlascov
na rybolov; umelé návnady na lovenie alebo chytanie rýb; harpúny - športové náradie; vábničky
pre poľovníkov; prostriedky na úpravu golfovej
plochy; vybavenie na golf; golfové palice, rukavice, vaky s kolieskami alebo bez koliesok; odrazové dosky (športové náradie); štartovacie bloky
(na šport); živica pre atlétov; hojdačky; skejtbordy; šmykľavky; padákové klzáky; rogalá; kolobežky; pištole a náboje na farbu (športové potreby); hlinené holuby (terče); zariadenie na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holubov; biliardové stole, gule; biliardové stoly uvádzané do
činnosti vhodením mince; biliardový markér - tabuľka na zaznamenávanie stavu hry; mantinely
biliardového stolu; biliardové tága; špičky biliardových tág; krieda na biliardové tága; kolky;
umelé vianočné stromčeky; ozdoby, umelý sneh,
zvončeky na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetlenia a cukroviniek; držiaky, úchytky na
sviečky na vianočné stromčeky; stojany na vianočné stromčeky; snehové gule; jarmočná manéž
(lunapark); karnevalové, divadelné masky; konfety; trikové zariadenia; atrapy; bábky; ozdoby
alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch;
sieťky na motýle; hojdacie kone; pinatas; šarkany; navijaky na šarkanov; vzduchové pištole
(hračky); kapsle do pištolí na hranie; zábavná pyrotechnika - rozbušky, detonačné kapsle, nárazové zápalky; petardy; hracie automaty uvádzané
do činnosti vhodením mince; hracie automaty
s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení
na televízne prijímače; zariadenia na elektronické
hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené
tovary; náhradné náplne do uvedených tovarov;
obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210819
10.8.2005
6.5.2014
6.5.2024
1522-2004
6.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
9
9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov,
akustické disky, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, prístroje a nástroje fotografické
a kinematografické.

(540)

(732) RAMON GUIRAL BROTO, Lepanto, Edificio
El Cano, San Antonio Portmany 07800 Ibiza (Baleares), ES;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210985
8.9.2005
2.4.2014
2.4.2024
1087-2004
2.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch.
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom
nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.

(540)

(591) zelená
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(732) Ing. Vladimír Beňo BENO, Mariánske námestie 17,
010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

211012
8.9.2005
3.6.2014
3.6.2024
1829-2004
3.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 37, 42
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(511) 9 - Tepelné regulátory, termostaty, indikátory, meracie prístroje, laboratórne pece, presné meracie
prístroje, nahrané programy obsluhujúce počítače, elektrické regulátory, regulátory kotlov, riadiace panely, automatické rozvádzače, rozvodné
skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, snímače (zariadenia na spracovanie údajov), elektrické zariadenie na riadenie priemyselných procesov, riadiace mikropočítače, regulátory výkonu, elektrické
regulačné prístroje, automatické rozvádzače ako
stroje, kontrolné prístroje a nástroje.
37 - Opravy elektrických strojov a prístrojov, opravy meracej a regulačnej techniky, montáž a inštalácia elektrických strojov a prístrojov, montáž
meracej a regulačnej techniky.
42 - Projektová činnosť, štúdie technických projektov, projektovanie elektrotechnických a elektronických zariadení.
(540)

ry, zariadenia na testovanie a programovanie integrovaných obvodov a polovodičových pamätí,
počítačový softvér, najmä aplikačný, integračný
a prepojovací softvér, počítačové úžitkové programy, počítačové programy pre správu siete, počítačový softvér pre prístup do celosvetovej počítačovej siete a prepojených počítačových sietí,
počítačové operačné systémy, softvér počítačových operačných systémov, počítačové operačné
programy a počítačové softvérové nástroje na
podporu softvérových aplikácií tretích osôb.
42 - Poskytovanie licencií na technológie, licencií na patenty, ochranné známky, autorské práva,
obchodné tajomstvo a/alebo know-how spojené
s výrobou polovodičov a ich využitím, poskytovanie licencií na polovodiče, poskytovanie licencií na softvér týkajúci sa výroby polovodičov
a ich využitia, poskytovanie licencií na technológie spojené s polovodičmi a výrobou polovodičov, poskytovanie licencií na technológie vstavané do polovodičových výrobkov, integrovaných
obvodov, dosiek s obvodmi, mikropočítačov, mikroradičov, mikroprocesorov a počítačových periférnych zariadení, pamätí a polovodičových materiálov pre ne, do obvodov pre konverziu dát, počítačového firmvér, elektronických, elektrických
a elektromechanických prístrojov na použitie
s počítačmi, do dosiek s videoobvodmi a na technológie súvisiace s uvedenými výrobkami, na výrobky pre videosystémy, prístroje a zariadenia na
záznam, reprodukciu a prepracovanie zvuku, videa a dát, počítačové programy, výučbový materiál týkajúci sa počítačových a dátových algoritmov pre kompresiu a dekompresiu dát, návrhy
počítačov a telekomunikačných systémov na zákazku, poradenské služby v oblasti počítačov a telekomunikácií a súvisiacej techniky pre návrh softvéru.

(591) čierna, modrá, biela
(732) MRK, s. r. o., Topoľová 5/781, 018 51 Nová Dubnica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211019
8.9.2005
14.6.2014
14.6.2024
1974-2004
14.6.2004
76/567257
30.12.2003
US
2.6.2005
1.12.2005
9, 42
9 - Polovodiče, polovodičové procesory, polovodičové procesorové čipy, integrované obvody,
čipy pre integrované obvody, dosky s obvodmi,
mikropočítače, mikroradiče, mikroprocesory a periférne zariadenia počítačov, pamäte a polovodičové materiály pre ne, polovodiče pre stroje a obrábacie stroje, polovodiče pre prístroje osvetľujúce, vykurovacie, pre prístroje na výrobu pary,
varenie, chladenie, sušenie a vetranie, polovodiče
pre hodiny a časomerné prístroje a nástroje, polovodiče pre hudobné nástroje, polovodiče pre
hry a hračky, obvody pre konverziu dát, počítačový firmvér, elektronické, elektrické a elektromechanické prístroje na použitie s počítačmi, výrobky pre videosystémy, prístroje a zariadenia na
záznam, reprodukciu a prepracovanie zvuku, videa a dát, dosky s videoobvodmi, dosky s audioobvodmi, grafické akcelerátory videa, multimediálne akcelerátory, videoprocesory, počítačové
programy, elektronický výučbový materiál týkajúci sa počítačových a dátových algoritmov pre
kompresiu a dekompresiu dát, skúšobné a kalibračné prístroje, časti a doplnky pre uvedené tova-

(540) FREESCALE
(732) Freescale Semiconductor, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 6501 William
Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211044
9.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2152-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
34
34 - Tabak, cigarety, cigary, šnupavý tabak, cigaretový papier, 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.

(540) ESSE
(732) KT & G Corporation, 100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, Taejon, KR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211045
9.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2153-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
34
34 - Tabak, cigarety, cigary, šnupavý tabak, cigaretový papier, 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.

(540) CARNIVAL
(732) KT & G Corporation, 100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, Taejon, KR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

211120
9.9.2005
12.8.2014
12.8.2024
2513-2004
12.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
36
36 - Finančné služby.

(591) červená, modrá, sivá
(732) Lacina Milan, Čekanická 325, 391 56 Tábor - Měšice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211175
9.9.2005
12.2.2014
12.2.2024
390-2004
12.2.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 16, 35, 38, 42
9 - Nosiče zvukové a obrazové.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, noviny, periodiká, knihy, tlačoviny, publikácie.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, televízna reklama.
38 - Televízne vysielanie.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach, licencie práv duševného vlastníctva - spravovanie,
autorské práva - spravovanie.

(540) DRUHÁ ŠANCA
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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211176
9.9.2005
12.2.2014
12.2.2024
391-2004
12.2.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 16, 35, 38, 42
9 - Nosiče zvukové a obrazové.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, noviny, periodiká, knihy, tlačoviny, publikácie.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, televízna reklama.
38 - Televízne vysielanie.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach, licencie práv duševného vlastníctva - spravovanie, autorské práva - spravovanie.

(540)

(591) čierna, zelená
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211242
9.9.2005
17.6.2014
17.6.2024
2002-2004
17.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 37, 39, 41
35 - Účtovníctvo, sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná a propagačná činnosť, kancelárske a administratívne práce.
37 - Servis trezorovej a bankovej techniky, čistiace a upratovacie práce.
39 - Sťahovanie trezorovej a bankovej techniky,
skladovanie tovaru, archivácia dokumentov.
41 - Organizovanie a vedenie školení a seminárov.

(540)

(591) hnedá, žltohnedá
(732) ATRAGENE, s. r. o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211257
9.9.2005
28.6.2014
28.6.2024
2085-2004
28.6.2004
2.6.2005
1.12.2005

8 (511) 36
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(511) 36 - Bankovníctvo; dôchodkové fondy; služby na
využívanie dôchodkových fondov; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné riadenie; finančné záruky; služby v oblasti finančníctva; garancie, záruky, kaucie; investovanie kapitálu; kapitálové
investície; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; uzatváranie poistiek; poistky životné; poradenstvo v oblasti poistenia; pôžičky (financovanie); sporiteľne; správcovstvo; úverové ústavy; úverové banky; ručenie; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zúčtovacie banky (realizujúce bezhotovostné operácie).
(540)

(591) zelená, biela, modrá, červená, čierna
(732) Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211298
9.9.2005
26.7.2014
26.7.2024
2403-2004
26.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 41
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábavy; športová a kultúrna činnosť.

(540)

(540)

(732) BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211307
9.9.2005
30.7.2014
30.7.2024
2413-2004
30.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
6
6 - Visacie zámky kovové patriace do tejto triedy.

(540) TOKOZ 113/50 Record
(732) TOKOZ, a. s., Santiniho 26, 591 02 Žďár nad
Sázavou, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211308
9.9.2005
30.7.2014
30.7.2024
2414-2004
30.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
6
6 - Visacie zámky kovové patriace do tejto triedy.

(540) TOKOZ 112/50
(732) TOKOZ, a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad
Sázavou, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(591) tmavomodrá, svetlomodrá, červená
(732) KLEPIERRE MANAGEMENT SLOVENSKO
s. r. o., Obchodné centrum Danubia, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava - Petržalka, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

36 - Prenájom nehnuteľnosti, sprostredkovanie
(maklérstvo).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebný dozor, utesňovanie stavieb.
39 - Služby v doprave a preprave, nákladná doprava (kamiónová).

211306
9.9.2005
30.7.2014
30.7.2024
2412-2004
30.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
19, 35, 36, 37, 39
19 - Betón, dielce, výrobky a prefabrikáty z betónu, betónové podpery, stĺpy, stavebná malta, sadra.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky).

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211356
9.9.2005
18.8.2014
18.8.2024
2569-2004
18.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
30
30 - Pekárenské výrobky, trvanlivé pečivo sladké
aj slané, jemné pečivo, cukrárenské výrobky, náplne, krémy a polevy, cukrovinky, výrobky z obilnín, cereálne výrobky, kakao, čokoláda, kávové,
kakaové a čokoládové nápoje, zmrzlina, mrazené
krémy.

(540) BRUMÍK
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211475
10.10.2005
13.7.2014
13.7.2024
2233-2004
13.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
7, 12
7 - Ložiská pre stroje, najmä ložiská, guľkové ložiská pre stroje, valčekové ložiská pre stroje, radikálové guľkové ložiská, osové guľkové ložiská,
valčekové ložiská, kuželíkové ložiská, súdkové
ložiská; obrábacie stroje a nástroje, najmä rezacie
stroje, pílové listy ako časti strojov, čapy, ventily
ako časti strojov, vŕtacie stroje, výstružníky ako
stroje, čelné valcové frézy ako stroje, frézy ako
stroje, preťahovacie rezacie stroje, rezacie stroje
na odvaľovanie ozubených kolies, zdvižné rezacie stroje, rezacie stroje na ševingovanie ozubeného kolesa, valcovacie závitové čeľuste na ozubené koleso, nástroje na tvarovanie zubov; obrábacie stroje, najmä obrábacie stroje, kovoobrábacie stroje, drviace stroje, stroje na leštenie, preťahovacie stroje, frézy, preťahovací tŕň drviacich
strojov, stroje na presné tvarovanie vo valcoch,
polovodičové výrobné stroje, obrábacie strediská; hydraulické čerpadlá a ventily ako časti strojov, najmä hydraulické čerpadlá, zubové čerpadlá, krídlové čerpadlá, piestové čerpadlá, piestové
motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, solenoidové ventily, regulačné tlakové ventily, regulačné prietokové ventily, smerové regulačné ventily, modulárne ventily, elektrické proporcionálne ventily; priemyselné roboty, najmä
priemyselné roboty na bodové zváranie, priemyselné roboty na oblúkové zváranie, priemyselné
roboty na natieranie; ložiská do pozemných vozidiel, guľkové ložiská do pozemných vozidiel,
valčekové ložiská do pozemných vozidiel, radiálne guľkové ložiská, osové guľkové ložiská,
valčekové ložiská, kuželíkové ložiská, súdkové
ložiská.
12 - Ložiskové čapy náprav do pozemných vozidiel.

(540)

(732) NACHI-FUJIKOSHI CORP., 1 -1- 1, Fujikoshihonmachi, Toyama-City, Toyama-Ken, JP;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211659
10.10.2005
26.4.2014
26.4.2024
1346-2004
26.4.2004
1.7.2005
5.1.2006
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie
doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba
televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.
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(540) HOKEJ
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211679
10.10.2005
28.5.2014
28.5.2024
1753-2004
28.5.2004
1.7.2005
5.1.2006
31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43
31 - Slad na výrobu piva.
32 - Pivo, nealkoholické nápoje a limonády.
33 - Alkoholické nápoje, víno.
34 - Tabak, tabakové výrobky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
maloobchodná činnosť s pivom, nealkoholickými
nápojmi, alkoholickými nápojmi, vínom, tabakom
a tabakovými výrobkami.
39 - Skladovanie alkoholických nápojov, vín, tabaku a tabakových výrobkov, preprava a doprava
tovarov, balenie a skladovanie piva.
41 - Organizovanie spoločenských a športových
podujatí.
43 - Poskytovanie stravovacích, reštauračných služieb a prechodného ubytovania.

(540)

(732) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 80
Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211693
10.10.2005
4.6.2014
4.6.2024
1864-2004
4.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
12
12 - Motorové vozidlá a ich časti a súčasti.

(540) PRIUS
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211741
10.10.2005
30.7.2014
30.7.2024
2415-2004
30.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
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8 (511) 6
(511) 6 - Visacie zámky patriace do tejto triedy.
(540) TOKOZ 112/45
(732) TOKOZ, a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad
Sázavou, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211857
9.11.2005
31.3.2014
31.3.2024
1036-2004
31.3.2004
4.8.2005
2.2.2006
29, 30
29 - Zemiakové tyčinky, zemiakové lupienky, zemiakové vločky, zemiakové hranolčeky, extrudované zemiakové výrobky, extrudované zemiakové výrobky obsahujúce arašidy, konzervovaná
zelenina v podobe pretlaku, ovocná dreň, paradajkový pretlak.
30 - Extrudované potraviny vrátane extrudovaných
potravín ako snacky, chrumky, pukance, burizóny, oblátky, chlebíčky z ryže alebo obilia, extrudované alebo granulované pečivo, kukuričné vločky, kukuričné lupienky, kukuričné pukance, kukuričná múka, zemiaková múka, mletá kukurica,
pražená kukurica, kukuričný škrob, obilninové
lupienky a vločky, potravinárske výrobky z kukurice a zemiakov, cereálne výrobky, príchuti
a arómy, aromatické a chuťové prísady a prípravky do potravín, kečup, kečupové príchuti a arómy, korenie, koreniny.

(540) KETCHUP FLIMSY
(732) NAMEX, s. r. o., Gaštanová č. 6, 947 01 Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211858
9.11.2005
2.4.2014
2.4.2024
1062-2004
2.4.2004
4.8.2005
2.2.2006

8 (511) 30
(511) 30 - Omáčky ako chuťové prísady a tatárska omáčka.
(540)

(591) modrá, zelená, tmavozelená, biela, žltá, červená,
bledomodrá, hnedá
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood
Cliffs, NJ 07632, US;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211873
9.11.2005
2.7.2014
2.7.2024
2133-2004
2.7.2004
4.8.2005
2.2.2006
31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43
31 - Slad na výrobu piva.
32 - Pivo, nealkoholické nápoje a limonády.
33 - Alkoholické nápoje, víno.
34 - Tabak, tabakové výrobky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
maloobchodná činnosť s pivom, nealkoholickými
nápojmi, alkoholickými nápojmi, vínom, tabakom
a tabakovými výrobkami.
39 - Skladovanie alkoholických nápojov, vín, tabaku a tabakových výrobkov, preprava a doprava
tovarov, balenie a skladovanie piva.
41 - Organizovanie spoločenských a športových
podujatí.
43 - Poskytovanie stravovacích, reštauračných a ubytovacích služieb.

(540)

(732) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 80
Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211912
9.11.2005
31.8.2014
31.8.2024
2731-2004
31.8.2004
78/376532
1.3.2004
US
4.8.2005
2.2.2006
9, 42
9 - Polovodiče, polovodičové procesory, polovodičové procesorové čipy, integrované obvody,
čipy pre integrované obvody, dosky s obvodmi,
mikropočítače, mikroradiče, mikroprocesory a periférne zariadenia počítačov, pamäte a polovodičové materiály pre ne, polovodiče pre stroje a obrábacie stroje, polovodiče pre prístroje osvetľujúce, vykurovacie, pre prístroje na výrobu pary,
varenie, chladenie, sušenie a vetranie, polovodiče
pre hodiny a časomerné prístroje a nástroje, polovodiče pre hudobné nástroje, polovodiče pre
hry a hračky, obvody pre konverziu dát, počítačový firmvér, elektronické, elektrické a elektromechanické prístroje na použitie s počítačmi, výrobky pre videosystémy, prístroje a zariadenia na
záznam, reprodukciu a prepracovanie zvuku, videa a dát, dosky s videoobvodmi, dosky s audioobvodmi, grafické akcelerátory videa, multimediálne akcelerátory, videoprocesory, počítačové
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programy, výučbový materiál týkajúci sa počítačových a dátových algoritmov pre kompresiu
a dekompresiu dát, skúšobné a kalibračné prístroje, časti a doplnky pre uvedené tovary, zariadenia
na testovanie a programovanie integrovaných
obvodov a polovodičových pamätí, počítačový
softvér, najmä aplikačný, integračný a prepojovací softvér, počítačové úžitkové programy, počítačové programy pre správu siete, počítačový
softvér pre prístup do celosvetovej počítačovej
siete a prepojených počítačových sietí, počítačové operačné systémy, softvér počítačových operačných systémov, počítačové operačné programy a počítačové softvérové nástroje na podporu
softvérových aplikácií tretích osôb.
42 - Poskytovanie licencií na technológie, licencií na patenty, ochranné známky, autorské práva,
obchodné tajomstvo a/alebo know-how spojené
s výrobou polovodičov a ich využitím, poskytovanie licencií na polovodiče, poskytovanie licencií na softvér týkajúci sa výroby polovodičov
a ich využitia, poskytovanie licencií na technológie spojené s polovodičmi a výrobou polovodičov, poskytovanie licencií na technológie vstavené do polovodičových výrobkov, integrovaných
obvodov, dosiek s obvodmi, mikropočítačov, mikroradičov, mikroprocesorov a počítačových periférnych zariadení, pamätí a polovodičových materiálov pre ne, do obvodov pre konverziu dát,
počítačového firmvéru, elektronických, elektrických a elektromechanických prístrojov na použitie s počítačmi, do dosiek s videoobvodmi a na
technológie súvisiace s uvedenými výrobkami,
na výrobky pre videosystémy, prístroje a zariadenia na záznam, reprodukciu a prepracovanie
zvuku, videa a dát, počítačové programy, výučbový materiál týkajúci sa počítačových a dátových algoritmov pre kompresiu a dekompresiu
dát, návrhy počítačov a telekomunikačných systémov na zákazku, poradenské služby v oblasti
počítačov a telekomunikácií a súvisiacej techniky
pre návrh softvéru.
(540)

(732) Freescale Semiconductor, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 6501 William
Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)

211913
9.11.2005
31.8.2014
31.8.2024
2732-2004
31.8.2004
78/376535
1.3.2004
US
4.8.2005
2.2.2006
9, 42
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(511) 9 - Polovodiče, polovodičové procesory, polovodičové procesorové čipy, integrované obvody,
čipy pre integrované obvody, dosky s obvodmi,
mikropočítače, mikroradiče, mikroprocesory a periférne zariadenia počítačov, pamäte a polovodičové materiály pre ne, polovodiče pre stroje a obrábacie stroje, polovodiče pre prístroje osvetľujúce, vykurovacie, pre prístroje na výrobu pary,
varenie, chladenie, sušenie a vetranie, polovodiče
pre hodiny a časomerné prístroje a nástroje, polovodiče pre hudobné nástroje, polovodiče pre
hry a hračky, obvody pre konverziu dát, počítačový firmware, elektronické, elektrické a elektromechanické prístroje na použitie s počítačmi,
výrobky pre videosystémy, prístroje a zariadenia
na záznam, reprodukciu a prepracovanie zvuku,
videa a dát, dosky s videoobvodmi, dosky s audioobvodmi, grafické akcelerátory videa, multimediálne akcelerátory, videoprocesory, počítačové programy, výučbový materiál týkajúci sa
počítačových a dátových algoritmov pre kompresiu a dekompresiu dát, skúšobné a kalibračné prístroje, časti a doplnky pre uvedené tovary, zariadenia na testovanie a programovanie integrovaných obvodov a polovodičových pamätí, počítačový softvér, najmä aplikačný, integračný a prepojovací softvér, počítačové úžitkové programy,
počítačové programy pre správu siete, počítačový
softvér pre prístup do celosvetovej počítačovej
siete a prepojených počítačových sietí, počítačové operačné systémy, softvér počítačových operačných systémov, počítačové operačné programy a počítačové softvérové nástroje na podporu
softvérových aplikácií tretích osôb.
42 - Poskytovanie licencií na technológie, licencií na patenty, ochranné známky, autorské práva,
obchodné tajomstvo a/alebo know-how spojené
s výrobou polovodičov a ich využitím, poskytovanie licencií na polovodiče, poskytovanie licencií na softvér týkajúci sa výroby polovodičov
a ich využitia, poskytovanie licencií na technológie spojené s polovodičmi a výrobou polovodičov, poskytovanie licencií na technológie vstavené do polovodičových výrobkov, integrovaných
obvodov, dosiek s obvodmi, mikropočítačov, mikroradičov, mikroprocesorov a počítačových periférnych zariadení, pamätí a polovodičových materiálov pre ne, do obvodov pre konverziu dát,
počítačového firmvéru, elektronických, elektrických a elektromechanických prístrojov na použitie s počítačmi, do dosiek s videoobvodmi a na
technológie súvisiace s uvedenými výrobkami,
na výrobky pre videosystémy, prístroje a zariadenia na záznam, reprodukciu a prepracovanie
zvuku, videa a dát, počítačové programy, výukový materiál týkajúci sa počítačových a dátových
algoritmov pre kompresiu a dekompresiu dát, návrhy počítačov a telekomunikačných systémov
na zákazku, poradenské služby v oblasti počítačov a telekomunikácií a súvisiacej techniky pre
návrh softvéru.
(540)
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(732) Freescale Semiconductor, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 6501 William
Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211976
9.11.2005
5.11.2014
5.11.2024
3180-2004
5.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
4
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, mazacie
oleje a tuky, palivá, nechemické aditíva do palív,
mazadiel, olejov a tukov, zmesi na pohlcovanie,
viazanie a zvlhčovanie prachu.

(540) AIRCOL
(732) Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212034
10.11.2005
30.4.2014
30.4.2024
1438-2004
30.4.2004
4.8.2005
2.2.2006
6, 19, 35, 37
6 - Vonkajšie kovové žalúzie, kovové rolety, najmä
vonkajšie navíjacie s kovovými lamelami, navíjacie v kombinácii so sieťou, ovládané ručne,
elektricky i diaľkovo, kovové vráta, najmä hliníkové navíjacie plné, so sklom, či s prieduchmi,
ovládané elektricky, diaľkovo, či núdzovým ručným ovládaním, kovové bezpečnostné navíjacie
mreže, najmä hliníkové, oceľové, ovládané ručne, elektricky či diaľkovo, kovové konštrukcie na
markízy, balkónové clony priestorové, s ručným,
elektrickým, diaľkovým ovládaním, či s automatickou reguláciou vo väzbe na slnko a vietor, kovové brány, kovové stropné podhľady, iné kovové výrobky patriace do tejto triedy.
19 - Vonkajšie žalúzie s výnimkou kovových,
stavebný nekovový materiál, nekovové okná a dvere,
výrobky z plastov pre stavebníctvo nezahrnuté do
iných tried, plastové okná a dvere, nekovové vonkajšie žalúzie, rolety s plastovými lamelami, a to
vonkajšie navíjacie, v kombinácii rolety so sieťkou, s ovládaním ručným i diaľkovým, zahrnujúce lamelové dvere plastové plné alebo so sklom,
s madlom či kľukou, stropné podhľady minerálne, sadrokartónové, stavebné stolárske výrobky
z dreva a plastu, najmä okná, dvere, vráta, zimné
záhrady.
35 - Sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja
tovaru.
37 - Stavebné práce, montáž okien a dverí z plastových profilov, montáž žalúzií, montáž tesnení
okien a dverí, montáž obkladov z plastových pro-

filov, spájanie plastových profilov, delenie, vŕtanie
a dierovanie plastových profilov, montáž, demontáž a úpravy stavebno-stolárskych výrobkov.
(540)

(732) DECRO BZENEC, spol. s r. o., U Bzinku 1427,
696 81 Bzenec, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212035
10.11.2005
30.4.2014
30.4.2024
1439-2004
30.4.2004
4.8.2005
2.2.2006
6, 19, 35, 37
6 - Vonkajšie kovové žalúzie, kovové rolety, najmä vonkajšie navíjacie s kovovými lamelami, navíjacie v kombinácii so sieťou, ovládané ručne,
elektricky i diaľkovo, kovové vráta, najmä hliníkové navíjacie plné, so sklom, či s prieduchmi,
ovládané elektricky, diaľkovo, či núdzovým ručným ovládaním, kovové bezpečnostné navíjacie
mreže, najmä hliníkové, oceľové, ovládané ručne, elektricky či diaľkovo, kovové konštrukcie na
markízy, balkónové clony priestorové, s ručným,
elektrickým, diaľkovým ovládaním, či s automatickou reguláciou vo väzbe na slnko a vietor, kovové brány, kovové stropné podhľady, iné kovové výrobky patriace do tejto triedy.
19 - Vonkajšie žalúzie s výnimkou kovových,
stavebný nekovový materiál, nekovové okná a dvere, výrobky z plastov pre stavebníctvo nezahrnuté do iných tried, plastové okná a dvere, nekovové vonkajšie žalúzie, rolety s plastovými lamelami, a to vonkajšie navíjacie, v kombinácii rolety so sieťkou, s ovládaním ručným i diaľkovým,
zahrnujúce lamelové dvere plastové plné alebo so
sklom, s madlom či kľukou, stropné podhľady
minerálne, sadrokartónové, stavebné stolárske
výrobky z dreva a plastu, najmä okná, dvere, vráta, zimné záhrady.
35 - Sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja
tovaru.
37 - Stavebné práce, montáž okien a dverí z plastových profilov, montáž žalúzií, montáž tesnení
okien a dverí, montáž obkladov z plastových profilov, spájanie plastových profilov, delenie, vŕtanie a dierovanie plastových profilov, montáž, demontáž a úpravy stavebno-stolárskych výrobkov.

(540) DECRO
(732) DECRO BZENEC, spol. s r. o., U Bzinku 1427,
696 81 Bzenec, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

212151
10.11.2005
11.10.2014
11.10.2024
5137-2004
11.10.2004
4.8.2005
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(450) 2.2.2006
8 (511) 36
(511) 36 - Bankovníctvo, dôchodkové fondy, služby na
využívanie dôchodkových fondov, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné záruky, služby v oblasti finančníctva, garancie, záruky, kaucie, investovanie kapitálu, kapitálové
investície, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, informácie o poistení, uzatváranie poistiek, poistky životné, poradenstvo v oblasti poistenia, pôžičky (financovanie), sporiteľne, správcovstvo, úverové ústavy, úverové banky, ručenie,
zbieranie peňazí na dobročinné účely, zúčtovacie
banky (vykonávajúce bezhotovostné operácie).
(540)

(442)
(450)
8 (511)
(511)

(591) zelená, červená, modrá, čierna
(732) Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212209
5.12.2005
7.5.2014
7.5.2024
1567-2004
7.5.2004
2.6.2005
2.2.2006
5, 29, 30
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely;
mliečne fragmenty na farmaceutické účely; laktóza; mliečny tuk; mlieko obohatené bielkovinami; sladové mliečne nápoje na lekárske účely;
sušené mlieko.
29 - Mlieko; mliečne výrobky najmä, jogurty, smotana, šľahačka, kefír, maslo, tvaroh, syry, tofu,
mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne
nápoje, tvarohové dezerty, smotanové dezerty,
kondenzované mlieko a smotana, mlieko v prášku, práškové omáčky a polievky obsahujúce mlieko alebo syr, kazeín ako potrava, kumys, srvátka;
mrazené ovocie; ovocná dreň; syridlo.
30 - Mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; pudingy;
zmrzliny a mrazené krémy, najmä mliečne a smotanové.

(540) NIVA
(732) LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s., Júrska cesta 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

212268
13.12.2005
23.8.2014
23.8.2024
2640-2004
23.8.2004
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8.9.2005
2.3.2006
29, 30, 32
29 - Mlieko, smotana, maslo, syr a iné výrobky
pripravené na báze mlieka; mliečne náhradky;
mliečne nápoje; mliečne kvasené nápoje; dezerty
vyrobené z mlieka a smotany; jogurty; sójové
mlieko (mliečna náhradka); jedlé oleje a tuky;
proteínové prípravky pre ľudskú výživu; emulzie
zo sušeného rastlinného tuku vhodné na použitie
do kávy; klobásy; údeniny; orieškové maslo; polievky, koncentráty polievok, vývary, bujónové
kocky, bujóny.
30 - Káva, kávové výťažky a výrobky pripravené
na báze kávy; kávové náhradky a výťažky z kávových náhradiek; čaj, čajové výťažky a výrobky
pripravené na báze čaju; kakao a výrobky pripravené na báze kakaa; čokoláda, čokoládové výrobky, cukrovinky, sladkosti; cukor; sladidlá; pekárenské výrobky, chlieb, múka a kvasnice, jemné pečivo; biskvity, koláče, sušienky, knedle, dezerty, pudingy; zmrzliny, prípravky na výrobu zmrzlín; med a náhradky medu; cereálie, ryža, cestoviny, potraviny so základom ryže, múky alebo
cereálií, tiež vo forme hotových jedál; omáčky;
aromatické alebo korenisté prípravky do jedla,
šalátové dresingy, majonézy.
32 - Pivo, nešumivá voda, šumivá voda alebo sódová voda, spracovaná voda, pramenitá voda,
minerálna voda, ochutená voda, ovocné ochutené
alebo ovocné nápoje, ovocné a zeleninové šťavy,
nektáre, limonády, sódovky a iné nealkoholické
nápoje, sirupy, výťažky a esencie a iné prípravky
na výrobu nealkoholických nápojov (okrem éterických olejov), sójové nápoje, sladové nápoje,
izotonické nápoje.

(540) XPRESS
(732) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212303
13.12.2005
8.10.2014
8.10.2024
3002-2004
8.10.2004
8.9.2005
2.3.2006
18, 25, 35
18 - Koža a imitácie z kože, a tovary vyrobené
z týchto materiálov zahrnuté v tejto triede; koža
zvierat, usne, kožušiny; kufre, lodné kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové
palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Maloobchodné služby vzťahujúce sa na uvedený tovar v triedach 18 a 25.

(540) Cloppenburg
(732) Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212
Düsseldorf, DE;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212304
13.12.2005
8.10.2014
8.10.2024
3003-2004
8.10.2004
8.9.2005
2.3.2006
18, 25, 35
18 - Koža a imitácie z kože, a tovary vyrobené
z týchto materiálov zahrnuté v tejto triede; koža
zvierat, usne, kožušiny; kufre, lodné kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové
palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Maloobchodné služby vzťahujúce sa na uvedený tovar v triedach 18 a 25.

(540)

(732) Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212
Düsseldorf, DE;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212409
13.12.2005
20.12.2014
20.12.2024
3595-2004
20.12.2004
8.9.2005
2.3.2006
16
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, toaletný papier, papierové vreckovky, papierové obrúsky, papierové utierky, knihárske výrobky, papiernický tovar.

(540)

(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

212411
13.12.2005
20.12.2014
20.12.2024
3598-2004
20.12.2004
8.9.2005
2.3.2006
16

(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
toaletný papier, papierové vreckovky, papierové
obrúsky, papierové utierky, knihárske výrobky,
papiernický tovar.
(540)

(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212412
13.12.2005
20.12.2014
20.12.2024
3599-2004
20.12.2004
8.9.2005
2.3.2006
16
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
toaletný papier, papierové vreckovky, papierové
obrúsky, papierové utierky, knihárske výrobky,
papiernický tovar.

(540)

(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212434
13.12.2005
26.11.2014
26.11.2024
5262-2004
26.11.2004
8.9.2005
2.3.2006
36
36 - Poisťovníctvo, bankovníctvo, služby v oblasti finančníctva, služby v oblasti peňažníctva,
dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, konzultačné služby v oblasti
poisťovníctva a dôchodkových fondov, informácie o poistení a dôchodkových fondoch, uzatváranie poistiek, životné poistky, poradenstvo v oblasti poistenia a dôchodkových fondov, bankové
informácie, finančné analýzy, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a nehnuteľnosti, finančné poradenstvo, finančné konzultácie, finančné
riadenie, finančné záruky, platobný styk a zúčtovanie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov,
investovanie kapitálu, kapitálové investície, vy-
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a ceruzky, obchodné knihy, adresáre, záznamníky, knihy na autogramy, knihy na zápis hostí,
cestovné príručky, príručky obchodných zliav,
zaraďovače na písomnosti, účtovné knihy, zápisníky, obrázkové knihy, tlačené noty, príjmové
pokladničné knihy, receptáre, skicáre, spevníky,
rozprávkové knihy, telefónne zoznamy, cestovný
sprievodca, poukážkové knihy, katalógy z tematických oblastí ako hotelov, reštaurácií, turistiky,
módy a cestovania, časopisy všeobecne, agentúrne novinové stĺpiky týkajúce sa národných a medzinárodných informácií, udalostí a športu ako
tlačoviny, rytiny, štočky zinkografické, papierové
stolové vybavenie, najmä tácky, obrúsky a prestieranie, papierové obrusy, anglické prestieranie
z papiera, lepenkové škatule, papierové škatule,
papierové propagačné škatule, puzdrá na perá
a ceruzky, baliaci papier, papierové pásky, prázdne alebo čiastočne vyplnené papierové štítky,
plagáty, albumy na fotografie, pasparty na fotografie, papierové alebo lepenkové pasparty na
obrazy, pohľadnice, strihy na odevy, podložky na
kreslenie pre umelcov, diáre, poznámkové bloky,
podušky pečiatkovacie, zápisníky, poznámkové
notesy, papierové zásobníky na výmenné utierky,
podušky na pečiatkovanie, podložky na písanie,
podložky na kreslenie, zaraďovače (spisové obaly), oznamovacie karty, tlačené výrobky, najmä
ponukové karty, šanóny, kartotečné lístky, rozdeľovače do kartoték, listy do kartoték, dosky na
spisy, nože na papier, podnosy na listy, listové
obálky, písacie potreby, plniace perá, ceruzky, atramentové perá, kalamáre, gumy ako kancelárske
potreby, vrecká na desiatu, papierové a plastové
vrecká na balenie, súpravy pre umelcov a pre maliarske remeslá, maliarske štetce, maliarske stojany, maliarske šablóny, obalový papier, papierové
stužky, elektrické a neelektrické písacie stroje, litografická tlač, rytiny, papierové vreckovky, ťažidlá, zarážky na knihy, papierové utierky, držiaky papierových štítkov, informačné letáčiky alebo prospekty z tematickej oblasti ako hotelov,
reštaurácií, turistiky, módy a cestovania, letáky
z tematickej oblasti ako hotelov, reštaurácií, turistiky, módy a cestovania, pivné tácky, zaraďovače, dosky na dokumenty, listový papier a obálky.

konávanie činností v oblasti stavebného sporenia,
sprostredkovanie poistenia, penzijných, resp. dôchodkových zmlúv, zmlúv o stavebnom sporení.
(540)

(591) modrá, zelená, červená
(732) Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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212435
13.12.2005
26.11.2014
26.11.2024
5263-2004
26.11.2004
8.9.2005
2.3.2006
36
36 - Poisťovníctvo, bankovníctvo, služby v oblasti finančníctva, služby v oblasti peňažníctva,
dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, konzultačné služby v oblasti
poisťovníctva a dôchodkových fondov, informácie o poistení a dôchodkových fondoch, uzatváranie poistiek, životné poistky, poradenstvo v oblasti poistenia a dôchodkových fondov, bankové
informácie, finančné analýzy, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a nehnuteľnosti, finančné poradenstvo, finančné konzultácie, finančné
riadenie, finančné záruky, platobný styk a zúčtovanie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov,
investovanie kapitálu, kapitálové investície, vykonávanie činností v oblasti stavebného sporenia,
sprostredkovanie poistenia, penzijných, resp. dôchodkových zmlúv, zmlúv o stavebnom sporení.

(540)
(540)

(732) Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212472
13.12.2005
2.4.2014
2.4.2024
1064-2004
2.4.2004
8.9.2005
2.3.2006
16
16 - Toaletný papier, ročenky, brožúry z tematických oblastí ako hotelov, reštaurácií, turistiky,
módy a cestovania, kalendáre, držiaky na perá

(732) CERRUTI 1881, 3, Place de la Madeleine, 75008
Paris, FR;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

212515
13.1.2006
25.5.2014
25.5.2024
1702-2004
25.5.2004
6.10.2005
6.4.2006
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
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(511) 9 - Prístroje a nástroje elektrické, elektronické,
optické, meracie, signalizačné, kontrolné a výučbové (obsiahnuté v tejto triede); zariadenie na
záznam, prevod, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; strojovo čitateľné nosiče
dát; predajné automaty a mechanizmy prístrojov
uvádzaných do činnosti vhodením mince; prístroje na spracovanie dát a počítače.
16 - Tlačiarenské výrobky, predovšetkým označené a/alebo potlačené dosky z lepenky alebo
plastu; návody a výučbové materiály (okrem zariadenia; papiernický tovar (okrem nábytku).
35 - Reklama a vedenie obchodnej činnosti, zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie dát, noviniek a informácií v počítačových
databázach pre zákazníkov.
36 - Služby v oblasti financovania; služby v oblasti nehnuteľností.
38 - Telekomunikačné služby; prevádzka a prenájom zariadení pre telekomunikácie, predovšetkým pre vysielanie a televíziu.
41 - Vzdelávanie; výchova; zábava; organizovanie športových a kultúrnych aktivít; vydávanie
kníh, časopisov a ďalších tlačovín rovnako tak
ako príbuzných elektronických médií (vrátane
CD-ROM a CD-I).
42 - Služby počítačového programovania; služby
databáz, a to prenájom prístupového času k databázam a ich prevádzka; prenájom vzťahujúci sa
na zariadenie na spracovanie dát a na počítače;
služby projektovania a plánovania vzťahujúce sa
na telekomunikácie.

42 - Tvorba a prenájom softvéru; odborné konzultácie a poradenstvo týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti papiernického priemyslu.
(540)

(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) T-Slovak Telecom
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

212638
13.1.2006
20.12.2014
20.12.2024
3593-2004
20.12.2004
6.10.2005

(450) 6.4.2006
8 (511) 16, 35, 40, 42
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; toaletný papier, papierové vreckovky, papierové obrúsky, papierové utierky; knihárske
výrobky, papiernický tovar.
35 - Reklamná činnosť; inzertná činnosť; obchodné a podnikateľské poradenstvo; obchodné a podnikateľské poradenstvo v oblasti papiernického
priemyslu; prieskum trhu; obchodný manažment
(riadenie); obchodná správa; obchodná administratíva; administratívne práce; maloobchodné služby s výrobkami z papiera, kartónu a lepenky; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu so službami uvedenými v triede 40.
40 - Spracovanie odpadu, likvidácia a recyklácia
odpadov, zberového papiera; odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti spracovania odpadov
v papiernickom priemysle.

212639
13.1.2006
20.12.2014
20.12.2024
3594-2004
20.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
16, 35, 40, 42
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; toaletný papier, papierové vreckovky, papierové obrúsky, papierové utierky; knihárske
výrobky, papiernický tovar.
35 - Reklamná činnosť; inzertná činnosť; obchodné a podnikateľské poradenstvo; obchodné a podnikateľské poradenstvo v oblasti papiernického
priemyslu; prieskum trhu; obchodný manažment
(riadenie); obchodná správa; obchodná administratíva; administratívne práce; maloobchodné služby s výrobkami z papiera, kartónu a lepenky; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu so službami uvedenými v triede 40.
40 - Spracovanie odpadu, likvidácia a recyklácia
odpadov, zberového papiera; odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti spracovania odpadov
v papiernickom priemysle.
42 - Tvorba a prenájom softvéru; odborné konzultácie a poradenstvo týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti papiernického priemyslu.

(540)

(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

212801
9.2.2006
24.6.2014
24.6.2024
2058-2004
24.6.2004
3.11.2005
4.5.2006
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nie poistiek, životné poistky, poradenstvo v oblasti poistenia a dôchodkových fondov, bankové
informácie, finančné analýzy, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a nehnuteľnosti, finančné poradenstvo, finančné konzultácie, finančné
riadenie, finančné záruky, platobný styk a zúčtovanie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov,
investovanie kapitálu, kapitálové investície, vykonávanie činností v oblasti stavebného sporenia,
sprostredkovanie poistenia, penzijných, resp. dôchodkových zmlúv, zmlúv o stavebnom sporení.

8 (511) 35, 36
(511) 35 - Podnikateľské a obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo; organizačné poradenstvo;
ekonomické poradenstvo; poradenstvo pri vedení
podnikov; dražby; organizovanie dražieb.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností; správa a prenájom nehnuteľností; správa hnuteľného a nehnuteľného majetku; realitné kancelárie; oceňovanie
a odhady hnuteľných vecí a nehnuteľností, starožitností, mincí, numizmatických zbierok, šperkov,
známok, umeleckých diel; daňové odhady a oceňovania.
(540)

Cushman & Wakefield
Healey & Baker

(732) Cushman & Wakefield, s. r. o., Na Příkopě 1,
110 00 Praha, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212802
9.2.2006
24.6.2014
24.6.2024
2059-2004
24.6.2004
3.11.2005
4.5.2006
35, 36
35 - Podnikateľské a obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo; organizačné poradenstvo;
ekonomické poradenstvo; poradenstvo pri vedení
podnikov; dražby; organizovanie dražieb.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností; správa a prenájom nehnuteľností; správa hnuteľného a nehnuteľného majetku; realitné kancelárie; oceňovanie a odhady hnuteľných vecí a nehnuteľností,
starožitností, mincí, numizmatických zbierok, šperkov, známok, umeleckých diel; daňové odhady
a oceňovania.

(540)

(591) modrá, červená
(732) Cushman & Wakefield, s. r. o., Na Příkopě 1,
110 00 Praha, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212942
9.2.2006
26.11.2014
26.11.2024
5261-2004
26.11.2004
3.11.2005
4.5.2006
36
36 - Poisťovníctvo, bankovníctvo, služby v oblasti finančníctva, služby v oblasti peňažníctva,
dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, konzultačné služby v oblasti
poisťovníctva a dôchodkových fondov, informácie o poistení a dôchodkových fondov, uzatvára-
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(540)

(732) Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213081
6.3.2006
18.8.2014
18.8.2024
2567-2004
18.8.2004
1.12.2005
1.6.2006
30
30 - Trvanlivé pečivo sladké, jemné pečivo, cukrárske výrobky, náplne, krémy a polevy, cukrovinky, čokoláda.

(540) ČOKOPIŠKOTY
(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)

213533
10.4.2006
8.10.2014
8.10.2024
3004-2004
8.10.2004
5.1.2006

(450) 7.7.2006
8 (511) 18, 25, 35
(511) 18 - Koža a imitácie z kože a tovary vyrobené
z týchto materiálov zahrnuté v tejto triede; koža
zvierat, usne, kožušiny; kufre, lodné kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové
palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Maloobchodné služby vzťahujúce na uvedené tovary v triedach 18 a 25.
(540)

(732) Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212
Düsseldorf, DE;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213698
18.4.2006
22.9.2014
22.9.2024
5073-2004
22.9.2004
347556
17.6.2004
CZ
2.6.2005
7.7.2006
9, 10, 37
9 - Vedecké aparáty a prístroje, prístroje pre laboratóriá a ich súčasti, prístroje na spracovanie
informácií, elektronické nosiče informácií, prístroje na meranie, kontrolu, signalizáciu, váženie
a ich súčasti.
10 - Magnetoterapeutické prístroje a ich súčasti,
lekárske prístroje všetkých druhov, nástroje a lekárske zariadenia s nimi súvisiace s výnimkou
prístrojov pre optickú chirurgiu, zdravotnícke
a lekárske potreby patriace do tejto triedy.
37 - Opravy a inštalácia elektrických strojov a prístrojov, elektronických zariadení a lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb, opravy a inštalácia magnetoterapeutických prístrojov.

(540)

(540) PRINCE
(732) PRINCE SPORTS, INC. spol. zriadená podľa
zákonov št. Delaware, One Advantage Court,
Bordentown, NJ 08505, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214234
7.6.2006
12.11.2014
12.11.2024
3232-2004
12.11.2004
2.3.2006
7.9.2006
31, 32, 35, 39, 41, 43
31 - Slad na výrobu piva.
32 - Pivo.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
maloobchodná činnosť s pivom.
39 - Preprava a doprava tovarov, balenie a skladovanie piva.
41 - Organizovanie spoločenských a športových
podujatí.
43 - Poskytovanie stravovacích služieb, reštauračných služieb a prechodného ubytovania.

(540)

(591) oranžová, čierna, modrá
(732) ZES Brno, a. s., Sladovnická 4, 620 00 Brno, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214232
7.6.2006
2.4.2014
2.4.2024
1058-2004
2.4.2004
2.3.2006
7.9.2006
18, 25, 28
18 - Športové tašky, viacúčelové športové tašky,
priestranné tašky, tašky na kolieskach, cestovné
kufre, kufríky, tašky, batohy.
25 - Čiapky, šilty na pokrývky hlavy, čelenky, športová obuv.
28 - Športové potreby, najmä športové rakety,
pásky tlmiace nárazy na športové rakety, rukoväti na rakety, omotávky na rukoväti rakiet, tlmič
vibrácií na športové rakety, naťahovače výpletu
rakiet, ochranné puzdrá na rakety, výplet rakiet,
športové lopty a loptičky, športové rukavice, pásy a popruhy na rakety, povlak na struny rakiet
zvyšujúci trenie, prostriedok tlmiaci posun strún
rakety, ktorý je prepletený medzi strunami, rakety na stolný tenis, sieťky a stoly, prístroje na vystreľovanie loptičiek, golfové palice, rukoväti na
golfové palice a ochranné puzdrá na golfové palice.

(732) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 80
Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

214235
7.6.2006
12.11.2014
12.11.2024
3233-2004
12.11.2004
2.3.2006

(450) 7.9.2006
8 (511) 31, 32, 35, 39, 41, 43
(511) 31 - Slad na výrobu piva.
32 - Pivo.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
maloobchodná činnosť s pivom.
39 - Preprava a doprava tovarov, balenie a skladovanie piva.
41 - Organizovanie spoločenských a športových
podujatí.
43 - Poskytovanie stravovacích služieb, reštauračných služieb a prechodného ubytovania.
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 80
Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214238
7.6.2006
12.11.2014
12.11.2024
3236-2004
12.11.2004
2.3.2006
7.9.2006
31, 32, 35, 39, 41, 43
31 - Slad na výrobu piva.
32 - Pivo.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
maloobchodná činnosť s pivom.
39 - Preprava a doprava tovarov, balenie a skladovanie piva.
41 - Organizovanie spoločenských a športových
podujatí.
43 - Poskytovanie stravovacích služieb, reštauračných služieb a prechodného ubytovania.

(540)

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214734
3.8.2006
2.2.2014
2.2.2024
251-2004
2.2.2004
4.2.2005
7.9.2006
30
30 - Polievkové korenie.

(540) SUPERVEGET
(732) Pazdziora Tomáš, Středová 24, 735 62 Český
Těšín - Koňákov, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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215854
21.11.2006
30.4.2014
30.4.2024
1460-2004
30.4.2004
2.6.2005
4.1.2007
3, 9, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44
3 - Kolínske vody, kozmetické prípravky, kozmetické taštičky, kozmetické krémy, líčidlá, mydlá,
šampóny, tampóny, oleje na kozmetické účely,
kozmetické opaľovacie prípravky, kozmetické potreby, prípravky proti poteniu, púder, rúžový olej,
toaletné prípravky, toaletné vody, tuky na kozmetické účely, ústne vody nie na lekárske účely,
vlasové vody, voňavkárske výrobky.
9 - Plávacie kolesá, plávacie pásy, plávacie vesty,
plaváky, okuliare, okuliare na šport, puzdrá na
okuliare, rámy na okuliare, okuliarové sklá, retiazky na okuliare, signalizačné píšťalky, slnečné
okuliare, slnečné clony, ochranné prilby na šport,
šnúrky na okuliare, záchranné bóje, záchranné
člny, záchranné pásy, záchranné plachty, záchranné siete, záchranné vesty, záchranné zariadenia,
potápačské kombinézy, potápačské masky, potápačské prístroje, potápačské skafandre.
25 - Bielizeň, čiapky, sprchovacie čiapky, kúpacie plášte, obuv na kúpanie, šľapky na kúpanie,
obuv, oblečenie, plavky, plážová obuv, plážové
oblečenie, pleteniny (oblečenie), pulóvre, športová obuv, topánky, vrchné ošatenie, župany, športové tričká, dresy, body.
28 - Autá (hračky), bábiky, bábky, bazény (tovar
na hranie), bedmintonové košíky, stacionárne bicykle na cvičenie, biliardové (gulečníkové) stoly,
cvičebné náradie, vzpieračské činky, chrániče na
holene a lakte (športový tovar), kocky, kolieskové korčule, lopty na hranie, lyže, lyže na surfovanie, modely automobilov, rybárske náčinie, petardy, pištole (hračky), plachetnice (malé), plutvy
na plávanie, posilňovacie stroje, rybárske prúty,
rakety (športové náradie), skejtbordy, spoločenské hry, stolové hry, stavebnice, stoly na stolný
tenis, stoly na stolný futbal, stoly pre salónny
futbal, šachové hry, vodné lyže.
35 - Administratívna správa hotelov, reklamné agentúry, spravovanie hotelov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné
kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely, personálne poradenstvo, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo
pri vedení podnikov, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek), na reklamné účely podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky,
reklama, sekretárske služby.
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36 - Finančné poradenstvo, vedenie nájomných
domov, sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, zmenárenské služby.
38 - Poskytovanie telekomunikačného pripojenia
do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete,
elektronická pošta, prenájom faxových prístrojov, prenájom modemov, prenájom prístrojov na
prenos správ, prenájom zariadení na prenos informácií, telefonické služby.
39 - Prenájom automobilov, autobusová doprava,
automobilová preprava, rezervácia dopravy, informácia o preprave, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom koní, skladovanie, preprava turistov, sprevádzanie turistov,
turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania,
turistické prehliadky, uskladnenie tovaru, rozvod
vody, zásobovanie vodou, služby vodičov, rezervácia zájazdov, parkovanie automobilov (služby),
služby v doprave a preprave.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, informácie o možnosti rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, prevádzkovanie kasín, služby
v kempingoch so športovým programov, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia), koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, meranie časov na športových podujatiach, nočné kluby, obveselenie, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie
športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné parky, požičiavanie potápačského
výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby prázdninových táborov (zábava), praktický výcvik (ukážky), prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov, prenájom štadiónov, prenájom tenisových
kurtov, prenájom videokamier a videorekordérov, prevádzkovanie športových zariadení, služby
pre oddych a rekreáciu, telesné cvičenia, výcvik.
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie),
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne,
kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prenosných stavieb, prenájom turistických stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia
penziónov, rezervácia prechodného ubytovania,
turistické ubytovane, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania.
44 - Fyzioterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu, lekárske služby,
manikúra, masáže, ošetrovateľské služby, salóny
krásy, zotavovne.

(540)

(591) modrá, zlatá
(732) AQUAPARK Poprad, s. r. o., Športová 1397/1,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215855
21.11.2006
30.4.2014
30.4.2024
1466-2004
30.4.2004
2.6.2005
4.1.2007
3, 9, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44
3 - Kolínske vody, kozmetické prípravky, kozmetické taštičky, kozmetické krémy, líčidlá, mydlá,
šampóny, tampóny, oleje na kozmetické účely,
kozmetické opaľovacie prípravky, kozmetické
potreby, prípravky proti poteniu, púder, rúžový
olej, toaletné prípravky, toaletné vody, tuky na
kozmetické účely, ústne vody nie na lekárske
účely, vlasové vody, voňavkárske výrobky.
9 - Plávacie kolesá, plávacie pásy, plávacie vesty,
plaváky, okuliare, okuliare na šport, puzdrá na
okuliare, rámy na okuliare, okuliarové sklá, retiazky na okuliare, signalizačné píšťalky, slnečné
okuliare, slnečné clony, ochranné prilby na šport,
šnúrky na okuliare, záchranné bóje, záchranné
člny, záchranné pásy, záchranné plachty, záchrané siete, záchranné vesty, záchranné zariadenia,
potápačské kombinézy, potápačské masky, potápačské prístroje, potápačské skafandre.
25 - Bielizeň, čiapky, sprchovacie čiapky, kúpacie plášte, obuv na kúpanie, šľapky na kúpanie,
obuv, oblečenie, plavky, plážová obuv, plážové
oblečenie, pleteniny (oblečenie), pulóvre, športová obuv, topánky, vrchné ošatenie, župany, športové tričká, dresy, body.
28 - Autá (hračky), bábiky, bábky, bazény (tovar
na hranie), bedmintonové košíky, stacionárne bicykle na cvičenie, biliardové (gulečníkové) stoly,
cvičebné náradie, vzpieračské činky, chrániče na
holene a lakte (športový tovar), kocky, kolieskové korčule, lopty na hranie, lyže, lyže na surfovanie, modely automobilov, rybárske náčinie, petardy, pištole (hračky), plachetnice (malé), plutvy
na plávanie, posilňovacie stroje, rybárske prúty,
rakety (športové náradie), skejtbordy, spoločenské hry, stolové hry, stavebnice, stoly na stolný
tenis, stoly na stolný futbal, stoly pre salónny
futbal, šachové hry, vodné lyže.
35 - Administratívna správa hotelov, reklamné
agentúry, spravovanie hotelov, obchodné alebo
podnikateľské informácie, komerčné informačné
kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely, personálne poradenstvo, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo
pri vedení podnikov, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek), na reklamné účely podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách, prenájom reklamných
materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, sekretárske služby.
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36 - Finančné poradenstvo, vedenie nájomných
domov, sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, zmenárenské služby.
38 - Poskytovanie telekomunikačného pripojenia
do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta, prenájom faxových prístrojov, prenájom modemov, prenájom prístrojov
na prenos správ, prenájom zariadení na prenos
informácií, telefonické služby.
39 - Prenájom automobilov, autobusová doprava,
automobilová preprava, rezervácia dopravy, informácia o preprave, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom koní, skladovanie, preprava turistov, sprevádzanie turistov,
turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania,
turistické prehliadky, uskladnenie tovaru, rozvod
vody, zásobovanie vodou, služby vodičov, rezervácia zájazdov, parkovanie automobilov (služby),
služby v doprave a preprave.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, informácie o možnosti rekreácie, informácie
o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, prevádzkovanie kasín, služby v kempingoch so športovým programov, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia), koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, meranie časov na športových podujatiach,
nočné kluby, obveselenie, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav, organizovanie športových
súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné
parky, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby prázdninových táborov
(zábava), praktický výcvik (ukážky), prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov, prenájom
štadiónov, prenájom tenisových kurtov, prenájom
videokamier a videorekordérov, prevádzkovanie
športových zariadení, služby pre oddych a rekreáciu, telesné cvičenia, výcvik.
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie),
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne,
kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prenosných stavieb, prenájom
turistických stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovane, ubytovacie kancelárie
(hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania.
44 - Fyzioterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu, lekárske služby,
manikúra, masáže, ošetrovateľské služby, salóny
krásy, zotavovne.
(540)

(591) modrá, zlatá
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(732) AQUAPARK Poprad, s. r. o., Športová 1397/1,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215858
21.11.2006
30.4.2014
30.4.2024
1465-2004
30.4.2004
2.6.2005
4.1.2007
3, 9, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44
3 - Kolínske vody, kozmetické prípravky, kozmetické taštičky, kozmetické krémy, líčidlá, mydlá,
šampóny, tampóny, oleje na kozmetické účely,
kozmetické opaľovacie prípravky, kozmetické
potreby, prípravky proti poteniu, púder, rúžový
olej, toaletné prípravky, toaletné vody, tuky na
kozmetické účely, ústne vody nie na lekárske
účely, vlasové vody, voňavkárske výrobky.
9 - Plávacie kolesá, plávacie pásy, plávacie vesty,
plaváky, okuliare, okuliare na šport, puzdrá na
okuliare, rámy na okuliare, okuliarové sklá, retiazky na okuliare, signalizačné píšťalky, slnečné
okuliare, slnečné clony, ochranné prilby na šport,
šnúrky na okuliare, záchranné bóje, záchranné
člny, záchranné pásy, záchranné plachty, záchranné siete, záchranné vesty, záchranné zariadenia,
potápačské kombinézy, potápačské masky, potápačské prístroje, potápačské skafandre.
25 - Bielizeň, čiapky, sprchovacie čiapky, kúpacie plášte, obuv na kúpanie, šľapky na kúpanie,
obuv, oblečenie, plavky, plážová obuv, plážové
oblečenie, pleteniny (oblečenie), pulóvre, športová obuv, topánky, vrchné ošatenie, župany, športové tričká, dresy, body.
28 - Autá (hračky), bábiky, bábky, bazény (tovar
na hranie), bedmintonové košíky, stacionárne bicykle na cvičenie, biliardové (gulečníkové) stoly,
cvičebné náradie, vzpieračské činky, chrániče na
holene a lakte (športový tovar), kocky, kolieskové korčule, lopty na hranie, lyže, lyže na surfovanie, modely automobilov, rybárske náčinie, petardy, pištole (hračky), plachetnice (malé), plutvy
na plávanie, posilňovacie stroje, rybárske prúty,
rakety (športové náradie), skejtbordy, spoločenské hry, stolové hry, stavebnice, stoly na stolný
tenis, stoly na stolný futbal, stoly pre salónny
futbal, šachové hry, vodné lyže.
35 - Administratívna správa hotelov, reklamné agentúry, spravovanie hotelov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov,
poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, personálne poradenstvo, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania,
odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo pri
vedení podnikov, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek), na reklamné účely podporu predaja, predvádzanie tovaru,
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prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky,
reklama, sekretárske služby.
36 - Finančné poradenstvo, vedenie nájomných
domov, sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, zmenárenské služby.
38 - Poskytovanie telekomunikačného pripojenia
do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta, prenájom faxových prístrojov, prenájom modemov, prenájom prístrojov
na prenos správ, prenájom zariadení na prenos
informácií, telefonické služby.
39 - Prenájom automobilov, autobusová doprava,
automobilová preprava, rezervácia dopravy, informácia o preprave, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom koní, skladovanie, preprava turistov, sprevádzanie turistov,
turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania,
turistické prehliadky, uskladnenie tovaru, rozvod
vody, zásobovanie vodou, služby vodičov, rezervácia zájazdov, parkovanie automobilov (služby),
služby v doprave a preprave.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, informácie o možnosti rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, prevádzkovanie kasín, služby
v kempingoch so športovým programov, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia), koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, meranie časov na športových podujatiach, nočné kluby, obveselenie, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie
športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné parky, požičiavanie potápačského
výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby prázdninových táborov (zábava), praktický výcvik (ukážky), prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov, prenájom štadiónov, prenájom tenisových
kurtov, prenájom videokamier a videorekordérov, prevádzkovanie športových zariadení, služby
pre oddych
a rekreáciu, telesné cvičenia, výcvik.
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie),
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prenosných stavieb, prenájom
turistických stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovane, ubytovacie kancelárie
(hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania.
44 - Fyzioterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu, lekárske služby,
manikúra, masáže, ošetrovateľské služby, salóny
krásy, zotavovne.

(540)

(591) modrá, zlatá
(732) AQUAPARK Poprad, s. r. o., Športová 1397/1,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215859
21.11.2006
30.4.2014
30.4.2024
1461-2004
30.4.2004
2.6.2005
4.1.2007
3, 9, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44
3 - Kolínske vody, kozmetické prípravky, kozmetické taštičky, kozmetické krémy, líčidlá, mydlá,
šampóny, tampóny, oleje na kozmetické účely,
kozmetické opaľovacie prípravky, kozmetické
potreby, prípravky proti poteniu, púder, rúžový
olej, toaletné prípravky, toaletné vody, tuky na
kozmetické účely, ústne vody nie na lekárske
účely, vlasové vody, voňavkárske výrobky.
9 - Plávacie kolesá, plávacie pásy, plávacie vesty,
plaváky, okuliare, okuliare na šport, puzdrá na
okuliare, rámy na okuliare, okuliarové sklá, retiazky na okuliare, signalizačné píšťalky, slnečné
okuliare, slnečné clony, ochranné prilby na šport,
šnúrky na okuliare, záchranné bóje, záchranné
člny, záchranné pásy, záchranné plachty, záchranné siete, záchranné vesty, záchranné zariadenia,
potápačské kombinézy, potápačské masky, potápačské prístroje, potápačské skafandre.
25 - Bielizeň, čiapky, sprchovacie čiapky, kúpacie plášte, obuv na kúpanie, šľapky na kúpanie,
obuv, oblečenie, plavky, plážová obuv, plážové
oblečenie, pleteniny (oblečenie), pulóvre, športová obuv, topánky, vrchné ošatenie, župany, športové tričká, dresy, body.
28 - Autá (hračky), bábiky, bábky, bazény (tovar
na hranie), bedmintonové košíky, stacionárne bicykle na cvičenie, biliardové (gulečníkové) stoly,
cvičebné náradie, vzpieračské činky, chrániče na
holene a lakte (športový tovar), kocky, kolieskové korčule, lopty na hranie, lyže, lyže na surfovanie, modely automobilov, rybárske náčinie, petardy, pištole (hračky), plachetnice (malé), plutvy
na plávanie, posilňovacie stroje, rybárske prúty,
rakety (športové náradie), skejtbordy, spoločenské hry, stolové hry, stavebnice, stoly na stolný
tenis, stoly na stolný futbal, stoly pre salónny
futbal, šachové hry, vodné lyže.
35 - Administratívna správa hotelov, reklamné
agentúry, spravovanie hotelov, obchodné alebo
podnikateľské informácie, komerčné informačné
kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav
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na obchodné a reklamné účely, personálne poradenstvo, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo
pri vedení podnikov, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek), na reklamné účely podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných
materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, sekretárske služby.
36 - Finančné poradenstvo, vedenie nájomných
domov, sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, zmenárenské služby.
38 - Poskytovanie telekomunikačného pripojenia
do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta, prenájom faxových prístrojov, prenájom modemov, prenájom prístrojov
na prenos správ, prenájom zariadení na prenos
informácií, telefonické služby.
39 - Prenájom automobilov, autobusová doprava,
automobilová preprava, rezervácia
dopravy, informácia o preprave, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom koní, skladovanie, preprava turistov, sprevádzanie turistov, turistické kancelárie s výnimkou
kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového
ubytovania, turistické prehliadky, uskladnenie tovaru, rozvod vody, zásobovanie vodou, služby
vodičov, rezervácia zájazdov, parkovanie automobilov (služby), služby v doprave a preprave.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, informácie o možnosti rekreácie, informácie
o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, prevádzkovanie kasín, služby v kempingoch so športovým programov, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia (telesné
cvičenia), koncertné siene, sály, organizovanie
a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie
kongresov, meranie časov na športových podujatiach, nočné kluby, obveselenie, organizovanie
a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení,
zábavné parky, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby prázdninových táborov (zábava), praktický výcvik (ukážky), prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov, prenájom štadiónov, prenájom tenisových
kurtov, prenájom videokamier a videorekordérov, prevádzkovanie športových zariadení, služby
pre oddych a rekreáciu, telesné cvičenia, výcvik.
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie),
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne,
kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prenosných stavieb, prenájom
turistických stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovane, ubytovacie kancelárie
(hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania.
44 - Fyzioterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu, lekárske služby,
manikúra, masáže, ošetrovateľské služby, salóny
krásy, zotavovne.
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(540)

(591) modrá, zlatá
(732) AQUAPARK Poprad, s. r. o., Športová 1397/1,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

216234
11.1.2007
23.2.2014
23.2.2024
559-2004
23.2.2004
197404
26.10.2003
CZ
4.2.2005
1.3.2007
32
32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov,
ovocné alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy,
nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, iónové a energetické nápoje nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, diétne nápoje, želatínové nápoje,
instantné nealkoholické nápoje, tablety a prášky
na prípravu šumivých nealkoholických nápojov,
prášky a zmesi na prípravu nealkoholických nápojov, ovocné alebo zeleninové nealkoholické
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia
alebo zeleniny, minerálne vody, pramenité vody,
sódová voda, šumivá voda, voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické,
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(732) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156,
34-650 Tymbark, PL;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

216236
11.1.2007
20.12.2014
20.12.2024
3592-2004
20.12.2004
6.10.2005
1.3.2007
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8 (511) 16, 35, 40, 42
(511) 16 - Kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; knihárske výrobky.
35 - Reklamná činnosť, inzertná činnosť, organizačné a ekonomické poradenstvo vrátane poradenstva v oblasti papiernického priemyslu; prieskum trhu; obchodný manažment (riadenie), obchodná správa, obchodná administratíva; administratívne práce; maloobchodné služby v oblasti
výrobkov z kartónu a lepenky.
40 - Nakladanie s odpadmi - likvidácia odpadov,
recyklácia odpadov, zberový papier, všetko vrátane sprostredkovateľstva; odborné konzultácie
a poradenstvo v oblasti spracovania odpadov
v papiernickom priemysle.
42 - Tvorba a prenájom softvéru; odborné konzultácie a poradenstvo týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti papiernického priemyslu.
(540)

(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

216442
11.1.2007
10.5.2014
10.5.2024
1576-2004
10.5.2004
5.5.2005
1.3.2007
29, 30, 32
29 - Mlieko, mliečne výrobky, syry, džemy, marmelády, sušené, mrazené, kandizované a zavárané ovocie.
30 - Pekárenské výrobky, trvanlivé pečivo sladké
aj slané, jemné pečivo, cukrárenské výrobky, náplne, krémy a polevy, cukrovinky, výrobky z obilnín,
cereálne výrobky, kakao, čokoláda, nápoje kakaové, kávové a čokoládové, zmrzlina, mrazené krémy.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovocné a zeleninové šťavy, džúsy, nápojové zmesi
a prášky.

(540)

(591) modrá, biela
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

218492
13.7.2007
8.10.2014
8.10.2024
3000-2004
8.10.2004
5.4.2007
6.9.2007
7, 8, 9, 11, 21, 35, 38, 42
7 - Elektrické mlynčeky všetkých druhov do domácnosti, elektrické otvárače konzerv, elektrické
kladivá, pneumatické kladivá, elektrické lisy na
ovocie do domácnosti, elektrické šľahače, umývačky riadu, elektrické nože a nožnice, odsávače
prachu a nečistôt, reťazové píly, práčky a odstredivky do práčovní, vysávače a zariadenia na odstraňovanie prachu vrátane hadíc do vysávačov,
kosačky na trávu, elektrické strihacie strojčeky
vrátane strojčekov na zvieraciu srsť, striekacie
pištole na nanášanie farby, šijacie stroje, elektrické ručné vŕtačky, žehliace stroje, elektrické
ventilátory ako súčasti strojov, elektrické ručné
kuchynské strojčeky na mletie mäsa.
8 - Mechanické (ručné) nástroje a náradie, holiace súpravy, neelektrické holiace strojčeky, holiace čepieľky, žiletky, nožnice na strihanie fúzov
a srsti zvierat ako ručný nástroj, naberačky, lyžice na naberanie, nože a nožiarsky tovar vrátane
príborov a sekáčov na mäso a zeleninu, ručné nástroje a náradie vrátane záhradníckeho, záhradnícke nožnice, ručné žacie strojčeky na trávniky,
elektrické holiace strojčeky, depilačné prístroje.
9 - Akustické poplašné zariadenia, elektrické bzučiaky, batérie do vreckových lámp, elektrické batérie - články, časové spínače, čipy, integrované
obvody, čističe nosičov záznamu zvuku, diaľkové ovládače, magnetické disky, kompaktné disky
(audio- a video-), optické disky CD ROM, nahrané disky, antény, reproduktory, amplióny, rádiá, autorádiá, diktafóny, gramofóny, magnetické
a optické nosiče dát, magnetické a optické zosilňovače, magnetofóny a magnetoskopy, audiovizuálne zariadenia na výučbu, magnetické pásky,
pásky na čistenie nahrávacích hláv, pásky na zvukové záznamy, videorekordéry, monitory, mikrofóny, faxy, faxovacie prístroje, modemy, interkomy na vnútorné spojenie, fotoaparáty, statívy
na fotoaparáty, elektrické káble, vreckové kalkulačky, filmové kamery, kopírovacie prístroje, meracie prístroje, elektricky vyhrievané natáčky, elektrické kulmy na vlasy, elektrické spájkovačky, počítače a všetko súvisiace príslušenstvo patriace
do triedy 9 vrátane pružných diskov a diskiet do
počítačov, prehrávače kaziet, kompaktných diskov, audio- a videoprijímače, prístroje na nahrávanie a reprodukciu obrazu a zvuku, televízory,
telefónne prístroje vrátane mobilných, váhy a vážiace prístroje, vysielačky a vysielacie zariadenia, elektrické žehličky, elektrické akumulátory,
antény, hudobné automaty, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, blikajúce prístroje - svetelná signalizácia, elektrické cievky, elektrické bzučiaky, prístroje na zaznamenávanie času, čítačky čiarového kódu, detektory, diapozitívy,
diaprojektory, svetelné dopravné značky, elektrické zariadenia na ničenie hmyzu, expozimetre,
ďalekohľady, navigačné prístroje, slúchadlá, soft-
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vér, softvér na prístup do systému internet a na
využívanie týchto systémov, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie,
počítačový hardvér, elektronické periodiká a časopisy v elektronickej podobe, všetky iné elektrické prístroje a prístroje na záznam, prevod
a reprodukciu zvuku alebo obrazu spadajúce do
tr. 9, elektrické kulmy na onduláciu vlasov.
11 - Baterky, lampáše, vreckové elektrické lampáše, bezpečnostné lampy, plynové bojlery, vykurovacie články a výhrevné dosky, elektrické
vykurovacie telesá, zmiešavacie batérie do vodovodných systémov (aj pákové), drezy, inštalačný
materiál do vaní, kohúty a kohútiky na potrubia,
kúpeľňové armatúry, sprchovacie kabíny, kúpacie vane, elektrické kávovary (filtračné), elektrické lampy, tienidlá na lampy, elektrické kanvice, filtre na pitnú vodu, fritovacie hrnce, grily
a opekače chleba, toastovače, chladničky, mrazničky, mraziace boxy, mraziace prístroje, klimatizačné zariadenia, zvlhčovacie zariadenia, kuchynské odsávacie zariadenia - digestory, zariadenia na ohrev vody, osvetľovacie prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, teplovzdušné rúry, plynové zapaľovače, ponorné ohrievače, elektrické
radiátory, elektrické vykurovacie telesá na priame vykurovanie, stolové variče, sušiče na vlasy,
ventilátory, ventilačné zariadenia, elektrické vetráky a stropné vetráky, zvlhčovače vzduchu, žiarivky na osvetlenie, žiarovky a iné prístroje na
osvetlenie, na kúrenie, na varenie na chladenie,
na sušenie, na vetranie spadajúce do triedy 11.
21 - Ručné kuchynské strojčeky na mletia mäsa
s výnimkou elektrických.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu, sprostredkovanie obchodu prostredníctvom
siete internet, elektronické obchody prostredníctvom siete internet, obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamná, inzertná a propagačná
činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akéhokoľvek média i prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu, poskytovanie pomoci pri
výkone hospodárskej činnosti, odborné obchodné
poradenstvo, poradenské, konzultačné a sprostredkovateľské služby pri riadení obchodnej
činnosti, obchodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem, sprostredkovanie marketingových služieb, automatizované spracovanie dát,
vypracovanie marketingových štúdií, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, činnosti organizačných, účtovných a ekonomických poradcov, servis
ekonomických a komerčných informácií, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu s telekomunikačným zariadením,
výpočtovou technikou, elektrotechnikou, výrobkami a zariadením na prenos zvuku alebo obrazu.
38 - Sprostredkovateľské služby v oblasti šírenia
elektronických periodík a kníh v elektronickej
podobe prostredníctvom počítačovej siete, internetu, pomocou satelitov, výmena a šírenie správ
a informácií, sprostredkovateľské služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí,
napr. počítačovej siete internetu, satelitu a pod.
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42 - Technické konzultácie v oblasti výpočtovej
techniky, elektrotechniky, výrobkov a zariadení
na prenos zvuku alebo obrazu, vývoj a tvorba
softvéru, technické konzultácie v oblasti telekomunikačných zariadení, sprostredkovateľské služby v oblasti výpočtovej techniky, najmä v oblasti
prenosu dát a operačných systémov, technické
poradenstvo v oblasti softvéru a výpočtovej techniky, tvorba internetových stránok.
(540)

(732) OKAY Holding a.s., Kšírova 259, 619 00 Brno,
CZ;
(740) Nešpůrek Robert, Mgr., Praha, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

223889
4.2.2009
14.12.2014
14.12.2024
3555-2004
14.12.2004
2.3.2006
5.3.2009
31, 32, 35, 39, 41, 43
31 - Slad na výrobu piva.
32 - Pivo.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
maloobchodná činnosť s pivom.
39 - Preprava a doprava tovarov, balenie a skladovanie piva.
41 - Organizovanie spoločenských udalostí.
43 - Poskytovanie stravovacích, reštauračných a ubytovacích služieb.

(540)

(732) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 80
Poprad, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 156101
(210) 32964
(732) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK;
(770) Slovnaft Petrochemicals, s. r. o., Vlčie hrdlo 4846,
824 12 Bratislava, SK;
(580) 3.6.2014

(111) 160834
(210) 45588
(732) Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith,
Goole, East Yorkshire DN14 9AA, GB;
(770) Imperial Chemical Industries PLC,, London, GB;
(580) 4.6.2014
(111) 164307
(210) 51238
(732) Holland Alcomix B.V., Kabelweg 37, 1014NA
Amsterdam, NL;
(770) Tia Maria Limited, 8 Princes Parade, Liverpool,
Merseyside L3 1QH, GB;
(580) 28.5.2014

(111) 164307
(210) 51238
(732) ILLVA SARONNO S.p.A., Via Archimede, 243-21047 Saronno (VA), IT;
(770) Holland Alcomix B.V., Kabelweg 37, 1014NA
Amsterdam, NL;
(580) 28.5.2014

(111) 165214
(210) 52228
(732) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK;
(770) Slovnaft Petrochemicals, s. r. o., Vlčie hrdlo 4846,
824 12 Bratislava, SK;
(580) 3.6.2014
(111) 177441
(210) 143-94
(732) TB TRADE, a.s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad Bebravou, SK;
(770) TANAX, a. s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce
nad Bebravou, SK;
(580) 20.5.2014

(111) 177442
(210) 144-94
(732) TB TRADE, a.s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad Bebravou, SK;
(770) TANAX, a. s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce
nad Bebravou, SK;
(580) 20.5.2014

(111) 178529
(210) 369-94
(732) Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, Pleasanton, CA 94588, US;
(770) SHAKLEE CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 4747 Willow Road, Pleasanton, California 94588, US;
(580) 3.6.2014

(111) 178529
(210) 369-94
(732) Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, Pleasanton, CA 94588, US;
(770) Yamanouchi Consumer Inc., 4747 Willow Road,
Pleasanton, CA 94588, US;
(580) 3.6.2014
(111) 178701
(210) 2282-93
(732) Diez Mérito, S.L., Carretera Morabita (Jerez a Lebrija), km. 2, 11407 Jerez da la Frontera (Cádiz), ES;
(770) FEDERICO PATERNINA, S.A., Avda. Santo Domingo 11, 26200 Haro (La Rioja), ES;
(580) 5.6.2014
(111) 178702
(210) 2283-93
(732) Diez Mérito, S.L., Carretera Morabita (Jerez a Lebrija), km. 2, 11407 Jerez da la Frontera (Cádiz), ES;
(770) FEDERICO PATERNINA, S.A., Avda. Santo Domingo 11, 26200 Haro (La Rioja), ES;
(580) 5.6.2014

(111) 181973
(210) 836-94
(732) ARKEMA FRANCE, 420, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR;
(770) CRAY VALLEY SA, 16-32 rue Henri Regnault,
La Défense 6, 92400 Courbevoie, FR;
(580) 28.5.2014
(111) 187189
(210) 1413-97
(732) Babuščáková Beáta, Ing., Hrobákova 24, 851 02
Bratislava, SK;
(770) BOLIS, s. r. o., Palackého 4, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 28.5.2014

(111) 195626
(210) 90-2000
(732) SHOTGUN PRODUCTION, s.r.o., Kultúrna 38,
821 04 Bratislava, SK;
(770) Rohoň Vratko - SHOTGUN PRODUCTION, Kultúrna 38, 821 04 Bratislava, SK;
(580) 5.6.2014
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(111) 195990
(210) 3051-99
(732) DEL a.s., Italská 1580/26, 120 00 Praha - Vinohrady, CZ;
(770) DEL a. s., Strojírenská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, CZ;
(580) 16.5.2014

(111) 198449
(210) 3258-2000
(732) LEMASERA LIMITED, Spyrou Kyprianou 61,
SK House, CY-4003 Limassol, CY;
(770) "Oltex S.A.", Vladeniye 18, Belokamennoye shosse, gorod Vidnoye, Leninskiy rayon, 142700 Moscow Region, RU;
(580) 28.5.2014
(111) 200606
(210) 1654-2001
(732) OK-FAIN, spol. s r.o., K Libuši 1204/19a, 148 00
Praha, CZ;
(770) WISSA, spol. s r. o., U Rakovky 1207, 148 00 Praha - Kunratice, CZ;
(580) 5.6.2014
(111) 209798
(210) 1029-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 28.5.2014
(111) 209799
(210) 1030-2004
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(580) 28.5.2014
(111) 211175
(210) 390-2004
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava,
SK;
(580) 15.5.2014
(111) 211176
(210) 391-2004
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava,
SK;
(580) 15.5.2014
(111) 215546
(210) 1111-2006
(732) TB TRADE, a.s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad Bebravou, SK;
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(770) TANAX, a. s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce
nad Bebravou, SK;
(580) 20.5.2014
(111) 215547
(210) 1141-2006
(732) TB TRADE, a.s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad Bebravou, SK;
(770) TANAX, a. s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce
nad Bebravou, SK;
(580) 20.5.2014
(111) 217414
(210) 2015-2005
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava,
SK;
(580) 15.5.2014

(111) 217564
(210) 2017-2005
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava,
SK;
(580) 15.5.2014
(111) 217565
(210) 2018-2005
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava,
SK;
(580) 15.5.2014

(111) 219017
(210) 2016-2005
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava,
SK;
(580) 15.5.2014
(111) 219101
(210) 2042-2006
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava,
SK;
(580) 15.5.2014
(111) 220372
(210) 879-2007
(732) Cech kachliarov, Kremnička 10, 974 05 Banská
Bystrica, SK;
(770) Cech Kachliarov Slovenska, Ivánska cesta 23,
823 57 Bratislava, SK;
(580) 30.5.2014
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(111) 221247
(210) 5916-2007
(732) Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11,
45128 Essen, DE;
(770) Evonik Goldschmidt GmbH, Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, DE;
(580) 21.5.2014

(111) 225280
(210) 1868-2008
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava,
SK;
(580) 15.5.2014

(111) 222196
(210) 5953-2007
(732) Dakine, Inc., 603 Portway Avenue, Hood River,
Oregon 97031, US;
(770) Seal Trademarks Pty Ltd, an Australian Company, 1 Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland 4220, AU;
(580) 15.5.2014

(111) 225679
(210) 2145-2008
(732) TATRAGOLF RESORT, s.r.o., Kopčianska 82/E,
851 01 Bratislava, SK;
(770) NELLY&KYRIE, s.r.o., Kopčianska 82/E, 850 01
Bratislava, SK;
(580) 22.5.2014

(111) 223026
(210) 5090-2008
(732) Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11,
45128 Essen, DE;
(770) Evonik Goldschmidt GmbH, Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, DE;
(580) 21.5.2014

(111) 223152
(210) 380-2008
(732) SAFETY 112 SE, Högerova 686/6, 152 00 Praha
- Hlubočepy, CZ;
(770) CIGNUS SE, Chudenická 1058/32, 102 00 Praha, CZ;
(580) 27.5.2014
(111) 224574
(210) 5942-2008
(732) Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, SK;
(770) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
Nábrežie armády g. Ľ. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, SK;
(580) 2.6.2014
(111) 224575
(210) 5943-2008
(732) Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, SK;
(770) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
Nábrežie armády g. Ľ. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, SK;
(580) 2.6.2014

(111) 225279
(210) 1867-2008
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava,
SK;
(580) 15.5.2014

(111) 226251
(210) 282-2009
(732) Ing. Marián SEKERÁK, MBA, Titánová 3, 040 17
Košice, SK;
(770) SOBERIA s.r.o., Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, SK;
(580) 15.5.2014

(111) 226252
(210) 283-2009
(732) Ing. Marián SEKERÁK, MBA, Titánová 3, 040
17 Košice, SK;
(770) SOBERIA s.r.o., Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, SK;
(580) 15.5.2014

(111) 227363
(210) 1487-2009
(732) HORVÁT s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina, SK;
(770) HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina, SK;
(580) 5.6.2014
(111) 227592
(210) 1153-2009
(732) Šubrt Marek, Mag.rer.soc.oec., Vrančovičova 77,
841 03 Bratislava, SK;
(770) biz mediator, s.r.o., Svätovojtešská 3, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 3.6.2014

(111) 229543
(210) 1521-2010
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX spol. s r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 15.5.2014

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (prevody a prechody práv)
(111) 229688
(210) 1648-2010
(732) Happy Company, s. r. o., Bezručova 4, 811 09
Bratislava, SK;
(770) Inštitút životného koučingu n. o., Bezručova 4,
811 09 Bratislava, SK;
(580) 21.5.2014

(111) 229921
(210) 121-2010
(732) SHOTGUN PRODUCTION, s.r.o., Kultúrna 38,
821 04 Bratislava, SK;
(770) Rohoň Vratko - SHOTGUN PRODUCTION, Kultúrna 38, 821 04 Bratislava, SK;
(580) 5.6.2014
(111) 233991
(210) 5743-2011
(732) Toli Media s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(770) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava,
SK;
(580) 15.5.2014
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(111) 234368
(210) 1403-2012
(732) PROFINAM Tax, k.s., Piaristická 10, 949 01
Nitra, SK;
(770) Outdoor Kids, s.r.o., Vodná 4, 949 01 Nitra, SK;
(580) 27.5.2014

(111) 236098
(210) 202-2013
(732) TZB Group, s.r.o., Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, SK;
(770) Greenhouse Group, s. r. o., Kutliková 17, 852 50
Bratislava, SK;
(580) 26.5.2014
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 113066
(210) 451
(732) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, K. Světlé 512/4, 370 04
České Budějovice 3, Doručovací číslo: 370 21, CZ;
(580) 27.5.2014

(111) 113067
(210) 450
(732) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser
Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, K. Světlé 512/4, 370 04
České Budějovice 3, Doručovací číslo: 370 21, CZ;
(580) 28.5.2014
(111) 118067
(210) 3390
(732) Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02
Otrokovice, CZ;
(580) 5.6.2014

(111) 118073
(210) 14141
(732) Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02
Otrokovice, CZ;
(580) 5.6.2014
(111) 151306
(210) 1357
(732) Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02
Otrokovice, CZ;
(580) 5.6.2014

(111) 156382
(210) 35179
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014

(111) 156881
(210) 30600
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US;
(580) 28.5.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

159553
41694
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

159554
41696
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

159975
44640
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111) 162077
(210) 47780
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014

(111) 162178
(210) 47736
(732) Dyno Nobel Pty Limited, Level 8, 28 Freshwater
Place, Southbank, Victoria 3006, AU;
(580) 28.5.2014
(111) 162180
(210) 47791
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(580) 21.5.2014

(111) 162297
(210) 48026
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
(111) 163100
(210) 49515
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014

(111) 163162
(210) 49646
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
(111) 164307
(210) 51238
(732) Tia Maria Limited, 8 Princes Parade, Liverpool,
Merseyside L3 1QH, GB;
(580) 28.5.2014
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(111) 165892
(210) 53706
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
(111) 166057
(210) 53724
(732) BORGWARNER INC., 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, Michigan 48326, US;
(580) 22.5.2014
(111) 166058
(210) 53723
(732) BORGWARNER INC., 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, Michigan 48326, US;
(580) 22.5.2014
(111) 166594
(210) 54707
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
(111) 168934
(210) 58074
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
(111) 171966
(210) 62088
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(580) 21.5.2014
(111) 174693
(210) 280-93
(732) Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg.
B, San Francisco, CA 94129, US;
(580) 21.5.2014
(111) 175613
(210) 840-93
(732) MPR Revocable Trust, P.O.Box 9930, Rancho
Santa Fe, CA 92067, US;
(580) 4.6.2014
(111) 177229
(210) 73785
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(580) 21.5.2014
(111) 177548
(210) 740-93
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(580) 21.5.2014
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(111) 177559
(210) 1053-94
(732) VANS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 6550 Katella Avenue, Cypress, CA 90630, US;
(580) 22.5.2014

(111) 178529
(210) 369-94
(732) Yamanouchi Consumer Inc., 4747 Willow Road,
Pleasanton, CA 94588, US;
(580) 3.6.2014
(111) 179975
(210) 547-94
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(580) 22.5.2014

(111) 180343
(210) 1276-94
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(580) 22.5.2014
(111) 181097
(210) 1445-95
(732) Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02
Otrokovice, CZ;
(580) 5.6.2014

(111) 181143
(210) 373-95
(732) STEIN FV a.s., Polianky 11, 841 01 Bratislava,
SK;
(580) 5.6.2014
(111) 181162
(210) 374-95
(732) STEIN FV a.s., Polianky 11, 841 01 Bratislava,
SK;
(580) 5.6.2014

(111) 181163
(210) 375-95
(732) STEIN FV a.s., Polianky 11, 841 01 Bratislava,
SK;
(580) 5.6.2014
(111) 181973
(210) 836-94
(732) CRAY VALLEY SA, 16-32 rue Henri Regnault,
La Défense 6, 92400 Courbevoie, FR;
(580) 28.5.2014
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(111) 182876
(210) 1797-95
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

183914
786-96
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111) 184561
(210) 234-96
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014

(111) 184849
(210) 2350-96
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
(111) 185492
(210) 1597-96
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(580) 21.5.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

186816
989-97
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111) 188430
(210) 2296-97
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(580) 21.5.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

188570
3418-97
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111) 188831
(210) 1603-97
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC,
One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco,
CA 94129, US;
(580) 21.5.2014

(111) 188832
(210) 1604-97
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC,
One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco,
CA 94129, US;
(580) 21.5.2014
(111) 188833
(210) 1605-97
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC,
One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco,
CA 94129, US;
(580) 21.5.2014

(111) 189343
(210) 1601-97
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC,
One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco,
CA 94129, US;
(580) 21.5.2014
(111) 192280
(210) 2994-98
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(580) 21.5.2014

(111) 192431
(210) 24-99
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
(111) 193478
(210) 149-99
(732) Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1,
010 26 Žilina, SK;
(580) 14.5.2014

(111) 188779
(210) 1284-97
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014

(111) 193479
(210) 150-99
(732) Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1,
010 26 Žilina, SK;
(580) 14.5.2014

(111) 188830
(210) 1602-97
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC,
One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco,
CA 94129, US;
(580) 21.5.2014

(111) 194398
(210) 2132-99
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
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(111) 194399
(210) 2133-99
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014

(111) 208990
(210) 2882-2004
(732) STEIN FV a.s., Polianky 11, 841 01 Bratislava,
SK;
(580) 5.6.2014

(111) 194400
(210) 2134-99
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014

(111) 209529
(210) 3571-2003
(732) NITRAMETAL SK, s.r.o., Rastislavova 2, 951 41
Lužianky, SK;
(580) 21.5.2014

(111) 194724
(210) 1456-99
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(580) 21.5.2014

(111) 200665
(210) 2167-2001
(732) RIEGER - KLOSS ORGELBAU s. r. o., Pod
Bezručovým vrchem, Revoluční 966/56, 794 01
Krnov, CZ;
(580) 13.5.2014
(111) 202004
(210) 3693-2001
(732) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4,
86690 Mertingen, DE;
(580) 28.5.2014

(111) 204657
(210) 2261-2002
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
(111) 206261
(210) 3711-2003
(732) Ladislav Heglas EMTEST, Bánovská cesta 7,
010 01 Žilina, SK;
(580) 4.6.2014

(111) 206457
(210) 329-2004
(732) McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
SK;
(580) 16.5.2014
(111) 208241
(210) 2532-2003
(732) Hrabovec Juraj, Ing., D. Virgoviča 2, 902 03 Pezinok, SK;
(580) 21.5.2014

(111) 209557
(210) 208-2004
(732) CLEARSKIN II, s.r.o., Antona Bernoláka 51,
010 01 Žilina, SK;
(580) 27.5.2014
(111) 209604
(210) 471-2004
(732) STEIN FV a.s., Polianky 11, 841 01 Bratislava,
SK;
(580) 5.6.2014
(111) 209611
(210) 549-2004
(732) Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Addison,
Texas 75001, US;
(580) 4.6.2014
(111) 209729
(210) 406-2004
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;
(580) 30.5.2014
(111) 209945
(210) 585-2004
(732) BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01
Prievidza, SK;
(580) 2.6.2014
(111) 209969
(210) 738-2004
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood
Cliffs, NJ 07632, US;
(580) 16.5.2014
(111) 210036
(210) 1401-2004
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 27.5.2014
(111) 210045
(210) 3465-2003
(732) Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, SK;
(580) 15.5.2014
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(111) 210046
(210) 3466-2003
(732) Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, SK;
(580) 15.5.2014

(111) 210366
(210) 1343-2004
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 27.5.2014

(111) 210047
(210) 3467-2003
(732) Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, SK;
(580) 15.5.2014

(111) 210367
(210) 1344-2004
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 27.5.2014

(111) 210139
(210) 603-2004
(732) Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V., a limited liability company, Avenida Vallarta 6503, Interior
49, Colonia Ciudad Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco, MX;
(580) 26.5.2014

(111) 210218
(210) 1339-2004
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 27.5.2014
(111) 210302
(210) 543-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(580) 27.5.2014

(111) 210303
(210) 544-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(580) 27.5.2014
(111) 210304
(210) 545-2004
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica,
SK;
(580) 27.5.2014

(111) 210368
(210) 1345-2004
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 27.5.2014
(111) 210780
(210) 1215-2004
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(580) 22.5.2014
(111) 211306
(210) 2412-2004
(732) BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;
(580) 20.5.2014
(111) 211356
(210) 2569-2004
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(580) 21.5.2014
(111) 211659
(210) 1346-2004
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 27.5.2014
(111) 211858
(210) 1062-2004
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood
Cliffs, NJ 07632, US;
(580) 16.5.2014

(111) 210364
(210) 1341-2004
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 27.5.2014

(111) 212472
(210) 1064-2004
(732) CERRUTI 1881, 3, Place de la Madeleine, 75008
Paris, FR;
(580) 16.5.2014

(111) 210365
(210) 1342-2004
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(580) 27.5.2014

(111) 212773
(210) 3333-2004
(732) Winkler - Sampet spol. s r.o., Rybničná 36, 831 06
Bratislava, SK;
(580) 16.5.2014
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(111) 213081
(210) 2567-2004
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(580) 21.5.2014

(111) 218858
(210) 1915-2006
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(580) 21.5.2014

(111) 213762
(210) 440-2005
(732) W.A.W. spol. s r. o., Mlynské luhy 17, 821 05
Bratislava, SK;
(580) 27.5.2014

(111) 219054
(210) 5308-2007
(732) Winkler - Sampet spol. s r.o., Rybničná 36, 831 06
Bratislava, SK;
(580) 16.5.2014

(111) 214391
(210) 5928-2005
(732) STEIN FV a.s., Polianky 11, 841 01 Bratislava,
SK;
(580) 5.6.2014

(111) 214511
(210) 1160-2005
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(580) 21.5.2014
(111) 214734
(210) 251-2004
(732) Pazdziora Tomáš, Středová 24, 735 62 Český
Těšín - Koňákov, CZ;
(580) 22.5.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

215401
6276-2005
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111) 216234
(210) 559-2004
(732) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark
156, 34-650 Tymbark, PL;
(580) 27.5.2014

(111) 216442
(210) 1576-2004
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(580) 22.5.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

218714
2102-2006
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111) 218716
(210) 2111-2006
(732) CHEN HONGMIN, Madachova 9117/35, 821 06
Bratislava, SK;
(580) 20.5.2014

(111) 219055
(210) 5309-2007
(732) Winkler - Sampet spol. s r.o., Rybničná 36, 831 06
Bratislava, SK;
(580) 16.5.2014
(111) 220358
(210) 814-2007
(732) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690
Mertingen, DE;
(580) 28.5.2014
(111) 221146
(210) 1740-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 221147
(210) 1741-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 221148
(210) 1743-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 221149
(210) 1758-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 221150
(210) 1759-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 221637
(210) 1752-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
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(111) 221638
(210) 1753-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 222283
(210) 1763-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 221639
(210) 1754-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 222434
(210) 1738-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 222275
(210) 1744-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 222555
(210) 1757-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 222276
(210) 1745-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 222569
(210) 676-2008
(732) CHEN HONGMIN, Madachova 9117/35, 821 06
Bratislava, SK;
(580) 20.5.2014

(111) 222277
(210) 1746-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 223152
(210) 380-2008
(732) CIGNUS SE, Chudenická 1058/32, 102 00 Praha, CZ;
(580) 27.5.2014

(111) 222278
(210) 1747-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 222279
(210) 1749-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 222280
(210) 1750-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 222281
(210) 1761-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 222282
(210) 1762-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

223282
5185-2008
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111) 223652
(210) 13-2008
(732) Wyeth Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(580) 21.5.2014
(111) 223935
(210) 962-2008
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 223936
(210) 963-2008
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 223937
(210) 964-2008
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2014 - SK (zmeny v údajoch OZ)

359

(111) 223938
(210) 965-2008
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 226162
(210) 5192-2009
(732) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690
Mertingen, DE;
(580) 28.5.2014

(111) 223939
(210) 966-2008
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

226310
579-2009
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

226697
426-2009
PR Krajné, s.r.o., Krajné 874, 916 16 Krajné, SK;
5.6.2014

(111) 223940
(210) 967-2008
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 223941
(210) 968-2008
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 223942
(210) 969-2008
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 223943
(210) 970-2008
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 224764
(210) 1742-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 224766
(210) 1760-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 225594
(210) 129-2009
(732) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690
Mertingen, DE;
(580) 28.5.2014
(111) 225753
(210) 128-2009
(732) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690
Mertingen, DE;
(580) 28.5.2014

(111) 227494
(210) 1130-2009
(732) CHEN HONGMIN, Madachova 9117/35, 821 06
Bratislava, SK;
(580) 20.5.2014
(111) 227968
(210) 5035-2010
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 228405
(210) 1739-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111) 228406
(210) 1765-2007
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014

(111) 228520
(210) 5300-2010
(732) mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(580) 20.5.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

229226
1014-2010
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111) 229248
(210) 1112-2010
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
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(111) 229411
(210) 1011-2010
(732) CHEN HONGMIN, Madachova 9117/35, 821 06
Bratislava, SK;
(580) 20.5.2014

(111) 231199
(210) 5853-2010
(732) Ing. Ondrej Kavka - OK-SPORT, Záhradnícka 703/16A,
058 01 Poprad, SK;
(580) 5.6.2014

(111) 229478
(210) 1096-2010
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 229487
(210) 1175-2010
(732) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690
Mertingen, DE;
(580) 28.5.2014

(111) 229583
(210) 1490-2010
(732) CHEN HONGMIN, Madachova 9117/35, 821 06
Bratislava, SK;
(580) 20.5.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

230791
550-2011
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

230799
616-2011
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

231269
700-2011
SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
4.6.2014

(111) 231378
(210) 921-2011
(732) RWE Gas Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 16.5.2014

(111) 231379
(210) 922-2011
(732) RWE Gas Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 16.5.2014
(111) 234770
(210) 1704-2012
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH;
(580) 23.5.2014
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 193478
(210) 149-99
(732) Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1,
010 26 Žilina, SK;
(791) Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity
v Žiline, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.9.2013
(580) 14.5.2014

(111) 234937
(210) 75-2013
(732) Jianzhong Chen, Gergely utca 108/E 1em. 5a.,
1103 Budapest 10, HU;
(791) CXM Sport Shoes Kft., Ráday utca 23, 2. emelet
4/a, 1094 Budapest, HU;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 9.4.2014
(580) 15.5.2014

(111) 193479
(210) 150-99
(732) Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1,
010 26 Žilina, SK;
(791) Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity
v Žiline, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.9.2013
(580) 14.5.2014

(111) 234937
(210) 75-2013
(732) Jianzhong Chen, Gergely utca 108/E 1em. 5a.,
1103 Budapest 10, HU;
(791) Yaris Anni Kft., Monori utca 2-4. K-8, 1107 Budapest, HU;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 9.4.2014
(580) 15.5.2014

(111) 225762
(210) 178-2009
(732) TRUMP, N. v, Rue de la Maitrise, 9, B-1400 Nivellés, BE;
(791) Ing. Jaroslav Gdovin - EL-MONT, Údenárska 5,
080 01 Prešov, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 19.12.2013
(580) 13.5.2014
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111)
(210)
(220)
(800)

176248
72912
11.11.1992
1 202 650, 3.2.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

237371
5437-2010
18.6.2010
1 047 991, 18.6.2010

(111)
(210)
(220)
(800)

222112
2214-2007
7.12.2007
1 192 619, 23.10.2013

(111)
(210)
(220)
(800)

237373
1578-2013
2.9.2013
1 203 060, 24.2.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

237370
5436-2010
18.6.2010
1 047 990, 18.6.2010

(111)
(210)
(220)
(800)

237526
5620-2013
19.11.2013
1 202 603, 16.1.2014

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
1678-2011
5084-2013
5346-2013

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

1370-2009
444-2010

868-2010
1104-2012

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

99912
151253
155619
155628
155842
161820
161821
161830
161833
161898

30.10.2013
22.10.2013
05.10.2013
24.10.2013
09.10.2013
04.10.2013
04.10.2013
04.10.2013
04.10.2013
26.10.2013

161915
161971
162073
162405
165581A
165645
165698
165724
165870
172161

31.10.2013
25.10.2013
10.10.2013
03.10.2013
13.10.2013
06.10.2013
18.10.2013
03.10.2013
20.10.2013
26.10.2013

176235
176236
176253
176254
176257
176566
176922
176997
177065
177280

01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
29.10.2013
01.10.2013
12.10.2013
26.10.2013
21.10.2013

177283
177293
177294
177298
177315
177328
177786
177838
177957
178178

22.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
29.10.2013
20.10.2013
12.10.2013
14.10.2013
13.10.2013
18.10.2013
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(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

178179
178182
178270
178271
178279
178280
178281
178366
178367
178408
178527
178678
179156
179157
179713
179714
179944
179963
179966
180302
180303
180306
180571
181177
205474
205475
205476
205477
205478
205479
205480
205481
205482
205486
205705
205706
205709
205710
205711
205712
205959
206720
206992
206993
207833
207958
207959
208083
208084
208163
208164
208165
208165A
208191
208274
208275
208276
208277
208278
208279
208286
208287
208288
208289
208290
208292
208293

18.10.2013
13.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
11.10.2013
18.10.2013
01.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
07.10.2013
07.10.2013
08.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
29.10.2013
05.10.2013
01.10.2013
02.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
24.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
24.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
27.08.2013
03.10.2013
03.10.2013
03.10.2013
03.10.2013
03.10.2013
03.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
10.10.2013
10.10.2013

208294
208295
208296
208297
208359
208385
208386
208387
208388
208390
208391
208391A
208392
208393
208394
208401
208404
208406
208407
208410
208413
208414
208415
208420
208485
208486
208488
208489
208490
208491
208493
208494
208495
208496
208497
208498
208499
208500
208501
208502
208503
208504
208505
208507
208508
208509
208510
208513
208514
208515
208516
208525
208528
208529
208530
208531
208533
208537
208541
208543
208544
208545
208546
208547
208642
208643
208644

10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
03.09.2013
14.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
21.10.2013
22.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
07.10.2013
07.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
21.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013

208645
208647
208651
208653
208655
208656
208657
208658
208659
208661
208662
208663
208664
208667
208674
208676
208681
208682
208683
208684
208686
208687
208688
208689
208690
208691
208692
208809
208813
208814
208815
208816
208817
208818
208819
208820
208821
208822
208823
208824
208825
208826
208827
208828
208829
208830
208831
208832
208833
208834
208839
208840
208843
208844
208855
208856
208857
208858
208860
208863
208864
208865
208868
208871
208875
208876
208877

01.10.2013
01.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
06.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
06.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
17.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
15.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
27.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013

208881
208885
208886
208888
208889
208890
208891
208892
208894
208895
209034
209036
209038
209039
209040
209043
209044
209045
209046
209048
209049
209050
209051
209052
209054
209055
209058
209122
209122
209124
209125
209126
209127
209128
209129
209130
209131
209132
209134
209135
209139
209140
209284
209331
209507
209508
209875
210082
210272
210273
210274
210492
210493
210494
210495
210695
210951
211618
213049
215113
216624
217054
221576
223658

28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
27.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
07.10.2013
10.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
15.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
28.10.2013
28.10.2013
17.10.2013
24.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
27.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
31.10.2013
03.10.2013
28.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
15.10.2013
30.10.2013
22.10.2013
21.10.2013
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Ochranné známky vyhlásené za neplatné
(111)
(210)
(220)
(580)

230235
5889-2010
17.12.2010
6.6.2014

Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby
(111)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

220938
5796-2007
11.7.2007
35, 36, 37, 42, 43
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi rýchleho
občerstvenia, inzertná, propagačná a reklamná
činnosť, automatizované spracovanie dát, podnikateľské poradenstvo, obchodné poradenstvo, prenájom predajných automatov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení.
36 - Realitná činnosť s nehnuteľnosťami, prenájom a správa nehnuteľností.
37 - Opravy a údržba nehnuteľností.
42 - Prenájom počítačov, prenájom a poskytovanie počítačového softvéru.
43 - Reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
ubytovacie služby patriace do tejto triedy, prevádzkovanie nápojových a stravovacích automatov, služby stravovacie a nápojov.

Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
8 (511)
(511)
(580)

209067
3428-2003
44
44 - Lekárske služby.
16.5.2014

(111)
(210)
8 (511)
(511)

210774
1090-2004
9, 16, 38, 41
9 - Kinematografické filmy, animované filmy,
krátke filmy, magnetické záznamy, optické záznamy, magneticko-optické záznamy, polovodičové záznamy, audiovizuálne zariadenia na výučbu, prístroje na zábavu prispôsobené na používanie s televíznymi prijímačmi, elektronické knihy a publikácie, elektronické hry, interaktívne hry
na používanie s televíznymi prijímačmi, elektroa videoprístroje a zariadenia na zábavu, multimediálne disky, záznamy a publikácie, disky čítané

laserom, videodisky a publikácie, počítačový softvér, počítačové programy, digitálne záznamy, nosiče na záznam zvuku a/alebo obrazu, a/alebo dát,
a/alebo informácií, nástroje a prístroje na záznam
a/alebo reprodukciu zvuku, a/alebo obrazu, a/alebo informácií, hologramy, diskety, zvukové záznamy, predhrané disky, nahrané disky, kompaktné disky, gramofónové platne, audiokazety, magnetofónové kazety, videokazety, laserové disky,
kompaktné disky - interaktívne CD-ROM-y, digitálne videodisky (DVD), komunikačné nástroje
a prístroje, telefóny, mobilné telefóny, nabíjačky,
nabíjačky mobilných telefónov, hands-free zariadenia pre mobilné telefóny, hry a logá pre mobilné telefóny, karaoke prístroje, náhradné diely
a príslušenstvo pre všetky uvedené druhy výrobkov.
16 - Papier, lepenka, výrobky z papiera, výrobky
z lepenky, tlačoviny, knihy, ročenky, publikácie,
komiksy, spevníky, magazíny, letáky, noviny, al-
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bumy, periodiká, časopisy, katalógy, manuály, mapy, pamflety, prospekty, plagáty, papiernický tovar, štítky, kancelárske potreby, materiál a nástroje na kreslenie a maľovanie, písacie potreby,
inštruktážne a vyučovacie materiály, inštruktážne
a vyučovacie a materiály vo forme hier a prístrojov a nástrojov, potreby na zväzovanie kníh, knižné väzby, záložky do kníh, tlačiarenské nástroje,
kresby, maľby, fotografie, pečiatky, obrazy, kalendáre, perá, tužky, značkovacie tužky, farby,
štetce, maliarska výbava, značkovače, darčekové
balenia, menovky na darčeky, hodvábny papier
na balenie darčekov, škatule na darčeky, baliaci
papier, poznámkové bloky, obtlačky, papierové
obrúsky a ostatný dekoratívny papierový tovar,
papierový tovar a dekorácie na párty, papierové
obrusy a pokrývky na stôl, papierové podložky
pod riad, papierové stužky a vlajky na párty,
predtlače a vzorky na vyšívanie, dekoratívne obtlačky, pravítka, gumy, blahoželania, štítky a nálepky, papierové značky, transparenty, tabule, náhradné diely a príslušenstvo pre všetky uvedené
druhy výrobkov, všetko uvedené patriace do tejto
triedy.
38 - Vysielanie, televízne vysielanie, rozhlasové
vysielanie, vysielanie satelitnej televízie, vysielanie káblovej televízie, telefonická komunikácia,
interaktívne telefónne služby, služby telefónnych
odkazov (záznamníky), komunikačné služby prostredníctvom rádiových vĺn, telefónov, internetu,
celosvetovej webovej siete, káblovej siete, satelitné siete, mikrovlnnej a elektrickej siete, telefónie.
41 - Vzdelávacie a zábavné služby vzťahujúce sa
k televízii, kinu, rozhlasu a divadlu, produkcia
a prezentácia rozhlasových a televíznych programov, filmov a zábavných programov, vzdelávanie pomocou televízie a rozhlasu alebo vzťahujúce sa na televíziu a rozhlas, zábava v televízii
a v rozhlase alebo vzťahujúce sa na televíziu
a rozhlas, organizovanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží, interaktívne telefónne súťaže,
nakladateľská činnosť, produkcia kinematografických filmov, zábavných programov, televíznych
a rozhlasových programov, poskytovanie a zabezpečenie vzdelania a zábavy prostredníctvom
rozhlasového vysielania, televízneho vysielania,
satelitného vysielania, káblovej televízie, telefónu,
celosvetovej siete internetu, organizovanie zábavných programov, požičovňa zvukových nahrávok
a vopred nahraných zábavných programov, filmov, rozhlasových a televíznych predstavení,
rozhlasová zábava, televízna zábava, filmová zábava, divadelná zábava, zábavné súťažné hry, televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov, interaktívne zábavné služby
pre mobilné telefóny, organizácia vzdelávacích
alebo zábavných súťaží a hier prostredníctvom
a s použitím internetu.
(580) 14.5.2014
(111)
(210)
8 (511)
(511)

210795
1327-2004
18, 25, 28
18 - Cestovné kufre, tašky, aj kožené; kufre; kufre kožené a potiahnuté kožou, z vulkanfíbru; lodné kufre; aktovky, kufríky; kufrík s toaletnými
potrebami; diplomatické kufríky; držiaky na kuf-
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re; školské tašky (aktovky); tašky na kolieska;
nákupné tašky; sieťky na nákupy; tašky na nosenie detí; plážové tašky; vaky pre horolezcov a turistov; batohy; chlebníky; torby, poľovnícke tašky; kabelky; kabelkové rámy; retiazkové taštičky
s výnimkou taštičiek z drahých kovov; peňaženky, mešteky na peniaze, nie z drahých kovov;
puzdrá na navštívenky; kľúčenky (kožená galantéria); tašky na náradie; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené škatule na klobúky;
vrecká z kože na balenie; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na šaty; obaly na dáždniky; dáždniky; slnečníky; rúčky, palice, krúžky,
rebrá, kostry na dáždniky a slnečníky; horolezecké
palice; palice (na podporu pri chôdzi); rúčky na
vychádzkové palice; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany
na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
25 - Oblečenie; odevy; oblečenie z imitácie kože;
oblečenie z kože; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); nepremokavý odev; kožušiny (oblečenie);
zvrchníky; kabáty; saká, bundy; kostýmy, obleky;
peleríny; plášte; (dámske, lemované kožušinou);
krátke kabátiky; krátke kabáty s kapucňou (teplé); gabardénové plášte; kapucne; kožušinové štóly; kombinézy (oblečenie); uniformy; maškarné
kostýmy; zástery; podpinky; gamaše; kravaty;
náprsenky; livreje; manipuly; mantila; rúcha, ornáty; sárí; tógy; šerpy; oblečenie z papiera; podbradníky, nie z papiera; pracovné plášte; šaty;
sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo spodné
nohavice; mitra (klobúk); opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; svetre; pulóvre; pletené
svetre; podšívky (časti odevov); tričká; košele;
sedlá na košele, blúzky alebo na dámske šaty;
goliere; snímateľné goliere; manžety (časti odevov); ponožky; pančuchy; pančuškové nohavice;
päty pančúch; pančuchy absorbujúce pot; podväzky na ponožky alebo pančuchy; bielizeň; osobná bielizeň; bielizeň zabraňujúca poteniu; body
(bielizeň); tielka, vesty; pyžamá; podprsenky; ramienka na dámskej bielizni; živôtiky, korzety; kombiné; šnurovačky; spodničky; pánske spodky;
detská výbavička; detské nohavičky; detské plienky, textilné; látkové plienky; pokrývky hlavy;
čiapky; klobúky; klobúkové kostry; baretky; cylindre; turbany; šilty na pokrývky hlavy; chrániče
uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy); šatky, šály, závoje; závoje; závoj - čipková šatka; čelenka;
šály; šály uviazané pod krkom; vlnené šály; boa
(kožušinová alebo perová ozdoba okolo krku);
rukavice; palčiaky; rukávniky; športové tričká,
dresy; cyklistické oblečenie; športová obuv; topánky na šport; futbalová obuv a štople na ňu;
futbalové topánky (kopačky); lyžiarske topánky;
gymnastické (telocvičné) dresy; kombinézy na
vodné lyžovanie; oblečenie pre motoristov; potné
vložky; zápästky; vesty pre rybárov; plážové oblečenie; plážová obuv, šľapky na kúpanie; plavky
na kúpanie; kúpacie plášte; župany; sprchovacie,
kúpacie čiapky; obuv; topánky; šnurovacie topánky; celé topánky; vysoká obuv; dreváky; espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu); papuče; sandále;
galoše; nánožníky (nie elektricky vyhrievané); protišmykové pomôcky na obuv; podošvy na obuv;
vnútorné podošvy; kovové časti na obuv; špičky
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na obuv; prešívacie remienky na obuv (na spájanie
zvrškov a podošiev šitej obuvi); rámy na obuv;
zvršky na obuv; podpätky; vrecká na odevy;
vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); náhradné
diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly,
puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do
tejto triedy.
28 - Hry; stolové hry; spoločenské hry; mah-jongs
(čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); dáma
(hra); šachové hry; šachovnice; hracie kocky; domino (kocky); lurč (hra s kockami); pohár na kocky; hracie karty; karty na bingo; hracie žetóny;
puzzle; stoly na stolný tenis; stoly na stolový futbal; ruletové kolo; hračky; autá (hračky); hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané; modely automobilov; medvedíky (hračky); plyšové hračky;
bábiky; šaty pre bábiky; detské fľaše pre bábiky;
domčeky, izby, postieľky pre bábiky; stavebnice;
stavebnicové kocky; balóny, balóniky na hranie;
bazény na hranie; bubliny z mydla (ako hračky);
kaleidoskopy; guľôčky na hranie; podkovy (ako
hračky); vĺčkovia (hračky); hračky pre zvieratá
chované v domácnostiach; rakety (športové náradie); výplety rakiet; prístroje na vystreľovanie
tenisových loptičiek; tenisové siete; bedmintonové košíky; lopty na hranie; duše do hracích lôpt;
siete (športové potreby); športové rukavice; bejzbalové rukavice; body; chrániče na lakte, píšťaly - športové potreby; ochranné vypchávky ako
časti športových úborov; opasky pre vzpieračov
(športové potreby); paličky mažoretiek; činky;
disky (športové náradie); gumipuška (športová
potreba); vrece na tréning boxu; boxerské rukavice; rapkáče; krúžky (hra, pri ktorej sa hádžu krúžky na tyčky); šípky (hra); zariadenie na bowling;
šermiarske zbrane; šermiarske fleurety; šermiarske masky; šermiarske rukavice; náradie, luky na
lukostreľbu; terče; vak s kriketovými potrebami;
rukavice na kriket; lyže; lyžiarske viazanie; povrchové vrstvy na lyžiach; hrany lyží; pásy na lyže z tulenej kože; škrabky na lyže; vosky na lyže;
obaly, poťahy na lyže; snežnice; boby; sánky;
korčule; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; hokejky; puky; upínacie pásy, sedačky, postroje pre horolezcov; kolieskové korčule; stroje na fyzické cvičenie; zariadenia na telesné cvičenia; gymnastické zariadenia; zariadenia na kulturistiku; posilňovacie stroje; cvičebné
náradie a zariadenie na posilňovanie hrudníka;
stacionárne bicykle na cvičenie; valce, valčeky na
stacionárne bicykle na cvičenie; plachetnice (malé); stožiare, sťažne na plachetnice; popruhy na
plachetnice; surfovacie dosky; lyže na surfovanie; vodné lyže; remene a poťahy na surfy; plutvy na plávanie; rybárske náradie; rybárske prúty,
udice; rybárske navijaky; háčiky na ryby; plaváky (ako rybársky výstroj); podberáky pre rybárov; prútené koše na chytanie rýb; materiál na
zhotovovanie vlascov na rybolov; umelé návnady
na lovenie alebo chytanie rýb; harpúny - športové
náradie; vábničky pre poľovníkov; prostriedky na
úpravu golfovej plochy; vybavenie na golf; golfové palice, rukavice, vaky s kolieskami alebo
bez koliesok; odrazové dosky (športové náradie);
štartovacie bloky (na šport); živica pre atlétov;
hojdačky; skejtbordy; šmykľavky; padákové klzáky; rogalá; kolobežky; pištole a náboje na farbu (športové potreby); hlinené holuby (terče); za-

riadenie na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holubov; biliardové stole, gule; biliardové
stoly uvádzané do činnosti vhodením mince; biliardový markér - tabuľka na zaznamenávanie
stavu hry; mantinely biliardového stolu; biliardové tága; špičky biliardových tág; krieda na biliardové tága; kolky; umelé vianočné stromčeky;
ozdoby, umelý sneh, zvončeky na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; držiaky, úchytky na sviečky na vianočné stromčeky;
stojany na vianočné stromčeky; snehové gule;
jarmočná manéž (lunapark); karnevalové, divadelné masky; konfety; trikové zariadenia; atrapy;
bábky; ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom
pri večierkoch; sieťky na motýle; hojdacie kone;
pinatas; šarkany; navijaky na šarkanov; vzduchové pištole (hračky); kapsle do pištolí na hranie; zábavná pyrotechnika - rozbušky, detonačné
kapsle, nárazové zápalky; petardy; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich
po pripojení na televízne prijímače; zariadenia na
elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich
televízne prijímače; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany na uvedené
tovary patriace do tejto triedy.
(580) 26.5.2014
(111)
(210)
8 (511)
(511)

212472
1064-2004
16
16 - Toaletný papier, ročenky, brožúry z tematických oblastí ako hotelov, reštaurácií, turistiky,
módy a cestovania, kalendáre, držiaky na perá
a ceruzky, obchodné knihy, adresáre, záznamníky, knihy na autogramy, knihy na zápis hostí,
cestovné príručky, príručky obchodných zliav,
zaraďovače na písomnosti, účtovné knihy, zápisníky, obrázkové knihy, tlačené noty, príjmové
pokladničné knihy, receptáre, skicáre, spevníky,
rozprávkové knihy, telefónne zoznamy, cestovný
sprievodca, poukážkové knihy, katalógy z tematických oblastí ako hotelov, reštaurácií, turistiky,
módy a cestovania, časopisy všeobecne, agentúrne novinové stĺpiky týkajúce sa národných a medzinárodných informácií, udalostí a športu ako
tlačoviny, rytiny, štočky zinkografické, papierové
stolové vybavenie, najmä tácky, obrúsky a prestieranie, papierové obrusy, anglické prestieranie
z papiera, lepenkové škatule, papierové škatule,
papierové propagačné škatule, puzdrá na perá
a ceruzky, baliaci papier, papierové pásky, prázdne alebo čiastočne vyplnené papierové štítky,
plagáty, albumy na fotografie, pasparty na fotografie, papierové alebo lepenkové pasparty na
obrazy, pohľadnice, strihy na odevy, podložky na
kreslenie pre umelcov, diáre, poznámkové bloky,
podušky pečiatkovacie, zápisníky, poznámkové
notesy, papierové zásobníky na výmenné utierky,
podušky na pečiatkovanie, podložky na písanie,
podložky na kreslenie, zaraďovače (spisové obaly), oznamovacie karty, tlačené výrobky, najmä
ponukové karty, šanóny, kartotečné lístky, rozdeľovače do kartoték, listy do kartoték, dosky na
spisy, nože na papier, podnosy na listy, listové
obálky, písacie potreby, plniace perá, ceruzky, at-
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ramentové perá, kalamáre, gumy ako kancelárske
potreby, vrecká na desiatu, papierové a plastové
vrecká na balenie, súpravy pre umelcov a pre maliarske remeslá, maliarske štetce, maliarske stojany, maliarske šablóny, obalový papier, papierové
stužky, elektrické a neelektrické písacie stroje, litografická tlač, rytiny, papierové vreckovky, ťažidlá, zarážky na knihy, papierové utierky, držiaky papierových štítkov, informačné letáčiky alebo prospekty z tematickej oblasti ako hotelov,
reštaurácií, turistiky, módy a cestovania, letáky
z tematickej oblasti ako hotelov, reštaurácií, turistiky, módy a cestovania, pivné tácky, zaraďovače, dosky na dokumenty, listový papier a obálky.
(580) 16.5.2014

(111)
(210)
10 (511)
(511)

213992
5576-2005
3, 5
3 - Kozmetické výrobky.
5 - Farmaceutické prípravky na ošetrenie pokožky.
(580) 5.6.2014
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