VESTNÍK
ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Banská Bystrica 4. september 2014

9

OBSAH

Zverejnené patentové prihlášky ...........................................................................................................................................
Udelené patenty ...................................................................................................................................................................
Európske patenty .................................................................................................................................................................
Dodatkové ochranné osvedčenia ........................................................................................................................................
Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov.............................................................................................................................
Zapísané úžitkové vzory ......................................................................................................................................................
Zapísané dizajny..................................................................................................................................................................
Zverejnené prihlášky ochranných známok ..........................................................................................................................
Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky .........................................................................................
Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky .........................................................................................
Obnovené ochranné známky ...............................................................................................................................................
Prevody ochranných známok ..............................................................................................................................................
Zmeny v údajoch o majiteľoch ochranných známok ...........................................................................................................
Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov..........................................................................................

9
12
19
62
67
76
86
128
231
247
251
351
354
371

INHALT
Veröffentlichung der Patentanmeldungen ...........................................................................................................................
Erteilte Patente ....................................................................................................................................................................
Europäische Patente ............................................................................................................................................................
Ergänzende Schutzzertifikate .............................................................................................................................................
Veröffentlichte Gebrauchsmuster ........................................................................................................................................
Eingetragene Gebrauchsmuster ...........................................................................................................................................
Eingetragene Designs ..........................................................................................................................................................
Veröffentlichte Markenanmeldung......................................................................................................................................
Eingetragene Marken ohne Änderung nach der Veröffentlichung der Anmeldung .............................................................
Eingetragene Marken mit Änderung nach der Veröffentlichung der Anmeldung ...............................................................
Erneuerte Marken ................................................................................................................................................................
Markenübertragungen .........................................................................................................................................................
Änderungen in Angaben über die Markeninhaber ...............................................................................................................
Geschützte Ursprungsbezeichnung und Geschützte Geographische Angabe ......................................................................

9
12
19
62
67
76
86
128
231
247
251
351
354
371

CONTENTS
Publication of Patent Applications ......................................................................................................................................
Granted Patents ...................................................................................................................................................................
European Patents .................................................................................................................................................................
Supplementary Protection Certificates ...............................................................................................................................
Publication of Utility Model Applications ..........................................................................................................................
Registered Utility Models ...................................................................................................................................................
Registered Designs ..............................................................................................................................................................
Published Trademark Applications .....................................................................................................................................
Registered Trademarks without Modification after Publishing of the Application .............................................................
Registered Trademarks with Modification after Publishing of the Application ..................................................................
Renewal Trademarks ...........................................................................................................................................................
Transfers of Trademarks .....................................................................................................................................................
Modification of Data of Trademark Holders .......................................................................................................................
Designations of origin for products and Geographical indications for products..................................................................

9
12
19
62
67
76
86
128
231
247
251
351
354
371

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)

52-2012
16-2013
17-2013

F01B 9/00
B24B 11/00
B24B 11/00

5003-2013
5004-2013

D01F 9/00
B65G 19/00

5006-2013
5022-2014

B23K 10/00
B22D 11/00

50021-2014 B60L 5/00
50022-2014 B60L 5/00

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

(72)

(74)
(86)
(87)
(54)
(57)
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B22D 11/00
5022-2014
19.11.2012
61/560 959, 61/652 292
17.11.2011, 28.5.2012
US, US
Nucor Corporation, Charlotte, NC, US; Nooning
Robert, Zionsville, Indiana, US; Deno Alan, J.,
Jamestown, Indiana, US; Schlichting Mark, Crawfordsville, Indiana, US; McQuillis Gary, Blytheville, Arkansas, US; Panda Dhiren, Armorel, Arkansas, US; Ross Neil, Blytheville, Arkansas, US;
Wooley Leigh, Coniston, New South Wales, AU;
Nooning Robert, Zionsville, Indiana, US; Deno
Alan, J., Jamestown, Indiana, US; Schlichting Mark,
Crawfordsville, Indiana, US; McQuillis Gary, Blytheville, Arkansas, US; Panda Dhiren, Armorel, Arkansas, US; Ross Neil, Blytheville, Arkansas, US;
Wooley Leigh, Coniston, New South Wales, AU;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
PCT/US2012/065843
WO 2013/075096
Spôsob kontinuálneho liatia tenkého oceľového pásu
Spôsob plynulého odlievania tenkého oceľového
pásu zahŕňajúci zostavenie dvojice protismerne
sa otáčajúcich odlievacích valcov, zostavenie systému na prívod kovu uspôsobeného na prívod
roztaveného kovu nad styčnú linku vytvorením
odlievacej nádoby, pričom táto odlievacia nádoba
tvorí meniskus s každým odlievacím povrchom
odlievacích valcov, prívod plynu na reguláciu
hrúbky tuhnúcej vrstvy do vybratých oblastí do
vzdialenosti 300 mm na koncových častiach najmenej jedného odlievacieho valca, nadol smerom
k menisku uspôsobeného na reguláciu hrúbky
kovovej vrstvy a snímanie teplotného a hrúbkového profilu odlievaného pásu za styčnou linkou
na určenie oblastí odlievaného pásu s vysokou
alebo nízkou teplotou do vzdialenosti 300 mm na
koncových častiach a iniciovanie prívodu plynu
na zmenu hrúbky tuhnúcej kovovej vrstvy.

(51)

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

B23K 10/00
5006-2013
13.2.2013
Steris s. r. o., Praha, CZ;
Radil Vlastimil, Sezemice, CZ; Bednář Jiří, Nové
Město na Morave, CZ;
(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(54) Oprava kazov odliatkov pomocou drážkovania plazmou
(57) Opravy odliatkov pomocou drážkovania plazmou
sú realizované pomocou plazmového horáka,
ktorým je kaz drážkovaný a tým je odstránený.
Pri drážkovaní pomocou plazmy nie je odliatok
vystavený tak vysokému tepelnému namáhaniu,
nedochádza k nauhličeniu, a teda odpadá jeho
odstraňovanie.

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

B24B 11/00
16-2013
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.
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

B24B 11/00, F16C 33/00
17-2013
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 kuželíkov 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)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

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

B60L 5/00
50022-2014
28.2.2014
PV 2013-153
28.2.2013
CZ
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Blovice, CZ;
Dolák Miroslav, Ing., Blovice, CZ; Lorenc Tomáš,
Ing., Plzeň, CZ; Plachý Jan, Ing., Ostrov, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Zariadenie na sklápanie tyčí trolejbusového
zberača
Vynálezom je zariadenie na sklápanie tyčí (2)
trolejbusového zberača, kde každá je kĺbovo pripojená k samostatnej točni (1). Medzi točňou (1)
a každou z tyčí (2) je umiestnená zdvíhacia pružina (4), pričom tyče (2) sú vybavené zarážkou
(21). Proti zarážke (21) smeruje doraz (64), ktorým je zakončená zostava pák (6) kĺbovo pripojená k točni (1), kde medzi točňou (1) a zostavou
pák (6) je usporiadaný tlakový mech (3).

B60L 5/00
50021-2014
28.2.2014
PV 2013-152
28.2.2013
CZ
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Blovice, CZ;
(72) Dolák Miroslav, Ing., Blovice, CZ; Lorenc Tomáš, Ing., Plzeň, CZ; Plachý Jan, Ing., Ostrov, CZ;
(74) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

(54) Zariadenie na nastavenie tyčí trolejbusového
zberača
(57) Vynálezom je zariadenie na nastavenie tyčí (3)
trolejbusového zberača, spojeného s točňou (5)
natáčavo uloženou na ráme (1) vozidla, do polohy rovnobežnej s osou vozidla. Každá z tyčí (3)
je uložená na samostatnej točni (5) spojenej s ťažným elementom (4). Ťažný element (4) má voľné
konce (41) vystupujúce po stranách z točne (5)
spojené s ťažným mechanizmom (6) spojeným
s rámom (1).

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

(74)
(54)
(57)

B65G 19/00
5004-2013
11.2.2013
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta,
Žilina, SK;
Sapietová Alžbeta, doc. Ing., PhD., Gibeľany,
SK; Sága Milan, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Sapieta Milan, Ing., Gibeľany, SK; Dekýš Vladimír, doc. Ing., CSc., Martin, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Hydraulický pohon dávkovacieho stroja
Hydraulický pohon dávkovacieho stroja telies,
najmä súčiastok po viac kusoch, najmä ložísk,
pozostáva z hydraulického valca (1) pridržovača
(9) a hydraulického valca (2) posúvača (8), kde
ich oddelené piestne tyče sú v jednej osi. Piestna
tyč hydraulického valca (2) posúvača (8) je ukončená posúvačom (8) a piestna tyč hydraulického
valca (1) pridržovača (9) je ukončená vyššie osadeným pridržovačom (9). Prvý hydraulický priestor hydraulického valca (2) posúvača (8) je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom (4)
a tretím hydraulickým rozvádzačom (5) a druhý
hydraulický priestor hydraulického valca (2) posúvača (8) je prepojený s prvým hydraulickým
rozvádzačom (4) a druhým hydraulickým rozvádzačom (3). Prvý hydraulický priestor hydraulického valca (1) pridržovača (9) je prepojený s tretím hydraulickým rozvádzačom (5) a druhý hydraulický priestor hydraulického valca (1) pridržovača (9) je prepojený s druhým hydraulickým
rozvádzačom (3).
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)

F01B 9/00
52-2012
13.7.2012
Just Ladislav, Mgr., Zlaté Moravce, SK;
Just Ladislav, Mgr., Zlaté Moravce, SK;
Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
Pevné spojenie dvoch protiľahlých piestov do
jednej osi dvojitým premostením
(57) Pevné konštrukčné spojenie dvoch protiľahlých
piestov do jednej osi pomocou dvojitého premostenia tak, že os spojených piestov pretína os kľukového hriadeľa v pravom uhle a kľuková hriadeľ sa otáča vnútri premostenia. Dvojité premostenie, ktoré spája protiľahlé piesty, obchádza
kľukovú hriadeľ z dvoch strán, pričom kľukový
hriadeľ sa otáča vnútri premostenia. Vynález sa
týka všetkých dvoj a viac piestových spaľovacích
motorov, všetkých dvoj a viac piestových strojov
a zariadení využívajúcich kľukový prevod. Dve
pevné dvojice piestov na osi sú spojené kľukovým hriadeľom cez ojnice. Dvojice piestov pracujú proti sebe, čím sa znižujú vibrácie motora,
v ktorom sú umiestnené. Premostenie môže zachádzať pri kompresii vo valcoch až za os kľukového hriadeľa. Dĺžka piestov môže byť skrátená takmer o polovicu, lebo dva piesty v pevnom
spojení majú vysokú stabilitu.

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

D01F 9/00
5003-2013
7.2.2013
Ústav polymérov SAV, Bratislava, SK;
Novák Ivan, Ing., CSc., Bratislava, SK; Berek
Dušan, Ing., DrSc., Bratislava, SK;
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob výroby nanopórovitého vláknitého uhlíka z celulózových prekurzorov
(57) Opisuje sa spôsob výroby vláknitého nanopórovitého uhlíka z celulózových prekurzorov spočívajúci v tom, že sa k nim pred tepelnou úpravou
pridá ďalší uhlík obsahujúci komponent, ktorý
pri karbonizácii poskytuje uhlíkový zvyšok. Komponent je vybratý zo skupiny buď vo vode rozpustných sacharidov, ako sú glukóza, fruktóza,
sacharóza, alebo vo vode rozpustných uhlíkatých
látok, ako je močovina, a/alebo komponent rozpustný v organických rozpúšťadlách, ako sú epoxidové živice a polyuretány.

(51)
B22D 11/00
B23K 10/00
B24B 11/00

(21)
5022-2014
5006-2013
16-2013

(51)
B24B 11/00
B60L 5/00

(21)
17-2013
50022-2014

11

(51)
B60L 5/00
B65G 19/00

(21)
50021-2014
5004-2013

(51)
D01F 9/00
F01B 9/00

(21)
5003-2013
52-2012
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FG4A

Udelené patenty

(11)

(51)

288221
288222

B66C 21/00
A61K 31/00

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

A61K 31/00, A61K 47/00, A61P 5/00
288222
880-2003
13.12.2001
60/255 669
14.12.2000
US
6.4.2004
Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., Raritan, NJ,
US;
Schultz Thomas, Richboro, PA, US; Clark Bradley A., Gurnee, IL, US; Falzone Angela, Raritan,
NJ, US;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/US01/48862
WO02/047693
Steroidné hormonálne prípravky a spôsoby ich
prípravy

(51)
A61K 31/00
B66C 21/00

(11)
288222
288221

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

B66C 21/00, B66D 1/00, B61B 7/00
288221
66-2011
28.6.2011
2.1.2013
Ilčík Štefan, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK;
Štollmann Miloslav, Bc., Zvolenská Slatina, SK;
(72) Ilčík Štefan, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK;
Štollmann Miloslav, Bc., Zvolenská Slatina, SK;
(54) Lanový vozík s autonómnym pohonom a spôsob
autonómneho pohonu
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FB9A

13

Zastavené konania o patentových prihláškach

(21)
50026-2011

FC9A

Zamietnuté patentové prihlášky

(21)

(21)

5028-2009
20-2010
173-2010

79-2011
5003-2011
5012-2011

FD9A

Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku

(21)
93-2011

MK4A
(11)

Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti
Dátum zániku

279919 01.07.2014
280615 08.07.2014
280971 12.07.2014

MM4A

(11)

Dátum zániku

281096 06.07.2014
281105 08.07.2014
281230 08.07.2014

(11)

Dátum zániku

281690 23.07.2014
281848 29.07.2014
281854 29.07.2014

(11)

Dátum zániku

281895 14.07.2014
281918 05.07.2014
283263 02.07.2014

Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

280387
281210
281237
281411
282443
282568
283695
283871
284425

13.12.2013
07.12.2013
13.12.2013
27.12.2013
13.12.2013
28.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
16.12.2013

284818
284977
285009
285206
285343
285371
285597
285795
285971

23.12.2013
18.12.2013
07.12.2013
13.12.2013
06.12.2013
22.12.2013
24.12.2013
23.12.2013
17.12.2013

286103
286118
286496
286960
287234
287345
287356
287366
287478

21.12.2013
03.12.2013
14.12.2013
05.12.2013
08.12.2013
20.12.2013
05.12.2013
22.12.2013
20.12.2013

287514
287636
287682
287732
287809
287947
288108

21.12.2013
10.12.2013
01.12.2013
06.12.2013
31.12.2013
10.12.2013
21.12.2013
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Prevody a prechody práv na patenty

(11) 288082
(21) 1367-2001
(73) Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2012
Dátum zápisu do registra: 25.8.2014

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 16415
E 16416
E 16417
E 16418
E 16419
E 16420
E 16421
E 16422
E 16423
E 16424
E 16425
E 16426
E 16427
E 16428
E 16429
E 16430
E 16431
E 16432
E 16433
E 16434
E 16435
E 16436
E 16437
E 16438
E 16439
E 16440
E 16441
E 16442
E 16443
E 16444
E 16445
E 16446
E 16447
E 16448
E 16449
E 16450
E 16451
E 16452
E 16453
E 16454
E 16455
E 16456
E 16457
E 16458
E 16459
E 16460
E 16461
E 16462
E 16463
E 16464
E 16465
E 16466
E 16467
E 16468
E 16469
E 16470
E 16471
E 16472
E 16473
E 16474
E 16475

C07D 487/00
C07D 471/00
A61K 51/00
A61K 31/00
A01N 25/00
C07C 17/00
B31F 1/00
C07D 239/00
B65D 6/00
H05B 3/00
B05C 5/00
E05F 3/00
C07K 16/00
C07C 231/00
H01H 85/00
A24D 1/00
C12N 5/00
C07K 16/00
C07B 53/00
C07K 16/00
A61K 51/00
C07D 239/00
A61K 9/00
C07K 16/00
C07K 16/00
C07H 19/00
C09C 1/00
C07D 313/00
C10J 3/00
E05B 29/00
B24B 27/00
E05C 9/00
H05K 13/00
A61K 39/00
A61K 9/00
A61K 9/00
G02F 1/00
B32B 7/00
E02F 5/00
A61K 31/00
B21D 41/00
C12Q 1/00
E06B 3/00
C07D 475/00
D21H 17/00
F28D 19/00
A61K 38/00
G05D 11/00
A23J 1/00
C07C 49/00
H02P 23/00
B29D 30/00
H04L 1/00
C07D 413/00
H01R 9/00
B60N 2/00
A61K 45/00
B21D 5/00
B01D 25/00
A01N 43/00
C21D 6/00

E 16476
E 16477
E 16478
E 16479
E 16480
E 16481
E 16482
E 16483
E 16484
E 16485
E 16486
E 16487
E 16488
E 16489
E 16490
E 16491
E 16492
E 16493
E 16494
E 16495
E 16496
E 16497
E 16498
E 16499
E 16500
E 16501
E 16502
E 16503
E 16504
E 16505
E 16506
E 16507
E 16508
E 16509
E 16510
E 16511
E 16512
E 16513
E 16514
E 16515
E 16516
E 16517
E 16518
E 16519
E 16520
E 16521
E 16522
E 16523
E 16524
E 16525
E 16526
E 16527
E 16528
E 16529
E 16530
E 16531
E 16532
E 16533
E 16534
E 16535
E 16536

F41J 5/00
F16C 19/00
B23K 20/00
A61K 38/00
B05B 15/00
B65G 35/00
H02J 7/00
A61F 2/00
C12N 15/00
G08B 17/00
B41J 2/00
G07C 15/00
A61K 51/00
A23K 1/00
H04M 11/00
A61B 17/00
A61K 9/00
C07D 417/00
C07D 417/00
E05B 15/00
C12N 9/00
A61K 9/00
B32B 15/00
A47G 27/00
A61K 9/00
G01N 21/00
C07D 487/00
A61K 31/00
C07C 215/00
A61P 9/00
C12Q 1/00
A01N 25/00
B05B 13/00
C21D 9/00
E21B 10/00
B41F 19/00
B41J 11/00
C07D 515/00
C23C 14/00
C07D 249/00
B01D 3/00
C09D 133/00
B23D 61/00
A61K 8/00
B21D 51/00
A61K 31/00
C07D 487/00
B66C 1/00
C07D 333/00
B05D 7/00
C09K 19/00
C09K 19/00
H01B 7/00
D21C 9/00
C12N 7/00
A61K 49/00
C07D 213/00
C04B 7/00
G02F 1/00
B60R 19/00
B32B 37/00

E 16537
E 16538
E 16539
E 16540
E 16541
E 16542
E 16543
E 16544
E 16545
E 16546
E 16547
E 16548
E 16549
E 16550
E 16551
E 16552
E 16553
E 16554
E 16555
E 16556
E 16557
E 16558
E 16559
E 16560
E 16561
E 16562
E 16563
E 16564
E 16565
E 16566
E 16567
E 16568
E 16569
E 16570
E 16571
E 16572
E 16573
E 16574
E 16575
E 16576
E 16577
E 16578
E 16579
E 16580
E 16581
E 16582
E 16583
E 16584
E 16585
E 16586
E 16587
E 16588
E 16589
E 16590
E 16591
E 16592
E 16593
E 16594
E 16595
E 16596
E 16597

B60N 2/00
B60N 2/00
F16L 47/00
B65G 51/00
C12M 3/00
F16L 37/00
A22C 11/00
B23K 11/00
A01K 47/00
A61P 25/00
A47G 7/00
A61K 31/00
C07D 233/00
H04L 9/00
A61K 38/00
A61K 35/00
A61P 11/00
A61K 9/00
C07C 227/00
F04B 39/00
G03G 15/00
C09D 4/00
A61K 31/00
E21B 29/00
B65D 6/00
C07H 19/00
A61B 5/00
C08L 27/00
A61K 38/00
C07D 211/00
A01N 53/00
G01N 33/00
G08B 17/00
C07D 413/00
F16K 17/00
B65D 3/00
B65D 5/00
H04B 7/00
A61K 31/00
A61K 9/00
C12M 1/00
B23K 20/00
C07D 417/00
A61M 11/00
C07D 513/00
F15D 1/00
B24C 1/00
C08F 210/00
A61K 31/00
H04B 3/00
E04C 2/00
C08J 11/00
D21H 17/00
C22C 21/00
C07D 471/00
C04B 35/00
A61K 31/00
C07D 213/00
E04H 12/00
B29B 17/00
C07C 67/00

E 16598
E 16599
E 16600
E 16601
E 16602
E 16603
E 16604
E 16605
E 16606
E 16607
E 16608
E 16609
E 16610
E 16611
E 16612
E 16613
E 16614
E 16615
E 16616
E 16617
E 16618
E 16619
E 16620
E 16621
E 16622
E 16623
E 16624
E 16625
E 16626
E 16627
E 16628
E 16629
E 16630
E 16631
E 16632

A23P 1/00
C07C 41/00
F27B 7/00
B60N 2/00
B60N 2/00
C07D 487/00
B60N 2/00
C07C 69/00
H03K 5/00
G07B 15/00
A61K 38/00
A61K 31/00
C12Q 1/00
B60N 2/00
A61K 9/00
G08B 5/00
B65G 1/00
G08B 17/00
F28D 7/00
C12N 9/00
A63F 9/00
C08L 1/00
B27N 3/00
B60R 13/00
C07J 41/00
C10B 27/00
G01N 33/00
C09D 133/00
A01K 97/00
C04B 28/00
F16C 33/00
F16L 47/00
D04H 1/00
C07D 243/00
A61F 2/00
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(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)
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A01K 47/00, A01K 51/00
E 16545
10757737.1, 29.5.2010
2434871, 12.3.2014
0909172, 201006909
29.5.2009, 26.4.2010
GB, GB
Biobest Belgium NV, Westerlo, BE; Vrije Universiteit Brussel, Brussel, BE;
PUT Kurt Hans, Westerlo, BE; JANS Kris Cyriel
Johan, Westerlo, BE; STERK Guido Mario Karel
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Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ

(11) E 856
(97) 1310249
Dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení:
4.2.2014

(11) E 7147
(97) 1838246
Dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení:
6.4.2014

(11) E 3035
(97) 1434955
Dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení:
24.4.2014

(11) E 9421
(97) 1742547
Dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení:
5.4.2014

(11) E 3604
(97) 1485650
Dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení:
23.2.2014

(11) E 9707
(97) 1706099
Dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení:
24.2.2014

(11) E 3744
(97) 1490037
Dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení:
1.4.2014

(11) E 10244
(97) 1787751
Dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení:
22.1.2014

(11) E 6266
(97) 1404244
Dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení:
19.12.2013

(11) E 11925
(97) 1518021
Dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení:
6.3.2014

MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov
Oznámenie o zániku európskeho patentu s účinkami pre SR č. E 15888 (EP 1 689 598) pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov zverejnené vo Vestníku ÚPV SR č. 7/2014 pod kódom MM4A (str. 58) je neplatné. Európsky patent s účinkami
pre SR č. E 15888 je platný.
(11) E 302
(97) 1463737
Dátum zániku: 28.12.2013

(11) E 1004
(97) 1626830
Dátum zániku: 17.12.2013

(11) E 439
(97) 1456133
Dátum zániku: 19.12.2013

(11) E 1060
(97) 1323543
Dátum zániku: 13.12.2013

(11) E 830
(97) 1492781
Dátum zániku: 9.12.2013

(11) E 1216
(97) 1502057
Dátum zániku: 18.12.2013

(11) E 967
(97) 1463504
Dátum zániku: 12.12.2013

(11) E 1348
(97) 1437258
Dátum zániku: 1.12.2013
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(11) E 1468
(97) 1450799
Dátum zániku: 3.12.2013

(11) E 2973
(97) 1694626
Dátum zániku: 10.12.2013

(11) E 1648
(97) 1465917
Dátum zániku: 23.12.2013

(11) E 3453
(97) 1319460
Dátum zániku: 3.12.2013

(11) E 1803
(97) 1547865
Dátum zániku: 6.12.2013

(11) E 3726
(97) 1316667
Dátum zániku: 3.12.2013

(11) E 1910
(97) 1451177
Dátum zániku: 2.12.2013

(11) E 3813
(97) 1836100
Dátum zániku: 15.12.2013

(11) E 2074
(97) 1696940
Dátum zániku: 20.12.2013

(11) E 3845
(97) 1543945
Dátum zániku: 15.12.2013

(11) E 2178
(97) 1584232
Dátum zániku: 9.12.2013

(11) E 3904
(97) 1581764
Dátum zániku: 17.12.2013

(11) E 2379
(97) 1587666
Dátum zániku: 30.12.2013

(11) E 4093
(97) 1553233
Dátum zániku: 8.12.2013

(11) E 2686
(97) 1496904
Dátum zániku: 9.12.2013

(11) E 4168
(97) 1572326
Dátum zániku: 15.12.2013

(11) E 2880
(97) 1630169
Dátum zániku: 23.12.2013

(11) E 4379
(97) 1694795
Dátum zániku: 10.12.2013

(11) E 2903
(97) 1433802
Dátum zániku: 23.12.2013

(11) E 4635
(97) 1578973
Dátum zániku: 19.12.2013

(11) E 2923
(97) 1738457
Dátum zániku: 24.12.2013

(11) E 4685
(97) 1458575
Dátum zániku: 17.12.2013

(11) E 2962
(97) 1318250
Dátum zániku: 5.12.2013

(11) E 4836
(97) 1830885
Dátum zániku: 20.12.2013

(11) E 2968
(97) 1581376
Dátum zániku: 11.12.2013

(11) E 5023
(97) 1426528
Dátum zániku: 5.12.2013
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(11) E 5202
(97) 1601257
Dátum zániku: 10.12.2013

(11) E 7176
(97) 1830855
Dátum zániku: 13.12.2013

(11) E 5240
(97) 1801262
Dátum zániku: 22.12.2013

(11) E 7575
(97) 1795488
Dátum zániku: 5.12.2013

(11) E 5460
(97) 1584212
Dátum zániku: 3.12.2013

(11) E 7671
(97) 2075297
Dátum zániku: 4.12.2013

(11) E 5468
(97) 1841556
Dátum zániku: 2.12.2013

(11) E 7694
(97) 1572173
Dátum zániku: 3.12.2013

(11) E 5703
(97) 1456182
Dátum zániku: 3.12.2013

(11) E 7825
(97) 1708790
Dátum zániku: 2.12.2013

(11) E 5783
(97) 1572711
Dátum zániku: 8.12.2013

(11) E 7859
(97) 1572432
Dátum zániku: 18.12.2013

(11) E 6079
(97) 1979658
Dátum zániku: 8.12.2013

(11) E 7889
(97) 1581532
Dátum zániku: 19.12.2013

(11) E 6189
(97) 1467884
Dátum zániku: 20.12.2013

(11) E 7950
(97) 2072424
Dátum zániku: 21.12.2013

(11) E 6325
(97) 1462442
Dátum zániku: 13.12.2013

(11) E 7952
(97) 1437340
Dátum zániku: 24.12.2013

(11) E 6354
(97) 1496890
Dátum zániku: 9.12.2013

(11) E 8007
(97) 2072425
Dátum zániku: 21.12.2013

(11) E 6509
(97) 1833624
Dátum zániku: 5.12.2013

(11) E 8023
(97) 1882504
Dátum zániku: 20.12.2013

(11) E 6549
(97) 1694451
Dátum zániku: 10.12.2013

(11) E 8249
(97) 1454903
Dátum zániku: 11.12.2013

(11) E 6873
(97) 1960680
Dátum zániku: 13.12.2013

(11) E 8276
(97) 1836139
Dátum zániku: 6.12.2013

55

56

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2014 - SK (oznámenia - európske patenty)

(11) E 8287
(97) 1875949
Dátum zániku: 20.12.2013

(11) E 9672
(97) 2072474
Dátum zániku: 19.12.2013

(11) E 8353
(97) 1583525
Dátum zániku: 23.12.2013

(11) E 9731
(97) 1456810
Dátum zániku: 18.12.2013

(11) E 8374
(97) 1798487
Dátum zániku: 9.12.2013

(11) E 9888
(97) 2222376
Dátum zániku: 3.12.2013

(11) E 8388
(97) 1574181
Dátum zániku: 15.12.2013

(11) E 10013
(97) 1695429
Dátum zániku: 9.12.2013

(11) E 8723
(97) 1453505
Dátum zániku: 2.12.2013

(11) E 10023
(97) 1847534
Dátum zániku: 11.12.2013

(11) E 8801
(97) 1917263
Dátum zániku: 2.12.2013

(11) E 10035
(97) 1965130
Dátum zániku: 21.12.2013

(11) E 9262
(97) 1437341
Dátum zániku: 24.12.2013

(11) E 10042
(97) 2125021
Dátum zániku: 21.12.2013

(11) E 9270
(97) 1963545
Dátum zániku: 20.12.2013

(11) E 10089
(97) 1838718
Dátum zániku: 28.12.2013

(11) E 9282
(97) 1971338
Dátum zániku: 19.12.2013

(11) E 10314
(97) 1537968
Dátum zániku: 2.12.2013

(11) E 9314
(97) 1963253
Dátum zániku: 1.12.2013

(11) E 10352
(97) 2094690
Dátum zániku: 28.12.2013

(11) E 9455
(97) 1695057
Dátum zániku: 20.12.2013

(11) E 10383
(97) 1963434
Dátum zániku: 13.12.2013

(11) E 9595
(97) 1830887
Dátum zániku: 21.12.2013

(11) E 10397
(97) 2222293
Dátum zániku: 3.12.2013

(11) E 9608
(97) 1800753
Dátum zániku: 12.12.2013

(11) E 10438
(97) 1833791
Dátum zániku: 22.12.2013
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(11) E 10466
(97) 2231598
Dátum zániku: 10.12.2013

(11) E 13255
(97) 2231974
Dátum zániku: 4.12.2013

(11) E 10520
(97) 1824617
Dátum zániku: 14.12.2013

(11) E 13264
(97) 2079241
Dátum zániku: 12.12.2013

(11) E 10845
(97) 2227205
Dátum zániku: 29.12.2013

(11) E 13480
(97) 2384355
Dátum zániku: 16.12.2013

(11) E 11874
(97) 2222291
Dátum zániku: 23.12.2013

(11) E 13919
(97) 2242606
Dátum zániku: 3.12.2013

(11) E 11922
(97) 1828137
Dátum zániku: 15.12.2013

(11) E 13955
(97) 2354124
Dátum zániku: 11.12.2013

(11) E 12225
(97) 1793057
Dátum zániku: 5.12.2013

(11) E 14032
(97) 1960563
Dátum zániku: 5.12.2013

(11) E 12282
(97) 1828442
Dátum zániku: 22.12.2013

(11) E 14082
(97) 2236598
Dátum zániku: 23.12.2013

(11) E 12468
(97) 1977440
Dátum zániku: 22.12.2013

(11) E 14336
(97) 1744962
Dátum zániku: 3.12.2013

(11) E 12706
(97) 2225149
Dátum zániku: 9.12.2013

(11) E 14342
(97) 2235160
Dátum zániku: 19.12.2013

(11) E 12750
(97) 2198982
Dátum zániku: 9.12.2013

(11) E 14403
(97) 2120958
Dátum zániku: 5.12.2013

(11) E 12856
(97) 2119320
Dátum zániku: 28.12.2013

(11) E 14496
(97) 2448453
Dátum zániku: 30.12.2013

(11) E 13002
(97) 2234631
Dátum zániku: 18.12.2013

(11) E 15401
(97) 1844102
Dátum zániku: 15.12.2013
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Prevody a prechody práv na európske patenty

(11) E 5579
(97) 1277527, 25.3.2009
(73) D-Nature B.V., AE Enschede, NL;
Predchádzajúci majiteľ:
Twee "R" Recycling Groep B.V., PE Hengelo, NL;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.4.2014
Dátum zápisu do registra: 25.8.2014

PD4A

(11) E 7477
(97) 1522630, 24.2.2010
(73) Graspointner Friedrich, Ing., Oberwang, AT; Knoblechner Bernhard, Oberwang, AT;
Predchádzajúci majiteľ:
Rausch Peter, Thörl, Steiermark, AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.6.2013
Dátum zápisu do registra: 22.7.2014

Zmeny dispozičných práv na európske patenty (zálohy)

(11) E 10721
(97) 2240837
(73) Amicus SK, S.R.O., Skalica, SK;
Názov/meno a adresa záložného veriteľa:
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, SK;
Dátum zmluvy: 20.5.2014
Dátum zápisu do registra: 15.8.2014

TB4A

Opravy mien

(11) E 16395
(97) 2369934, 9.4.2014
(73) Syngenta Participations AG, Basel, CH; Syngenta Limited, Surrey, GB;
Vestník č. 8/2014 - SC4A, str. 24

TC4A

Zmeny mien

(11) E 5721
(97) 1820972, 1.4.2009
(73) Fieni Giovanni S.N.C., Altedo BO, IT; Technoalpin Holding S.p.A., Bozen, IT;
Dátum zápisu do registra: 13.8.2014

(11) E 10338
(97) 1578439, 27.7.2011
(73) AbbVie Biotechnology Ltd., HM 11 Hamilton, BM;
Dátum zápisu do registra: 13.8.2014

(11) E 14301
(97) 2356047, 24.4.2013
(73) REMA TIP TOP AG, Poing, DE;
Dátum zápisu do registra: 27.8.2014
(11) E 14302
(97) 1884242, 17.4.2013
(73) Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., Osaka-shi,
Osaka, JP;
Dátum zápisu do registra: 27.8.2014

ČASŤ
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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)

50005-2014
17.6.2014
EP 1 853 250
Kombinácie a spôsoby podávania terapeutických
prostriedkov a kombinovanej terapie
Abraxis BioScience, LLC, Los Angeles, CA, US;
FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
EU/1/07/428/001, EU/1/07/428/002, 20.12.2013
EU/1/07/428/001, EU/1/07/428/002, 20.12.2013,
EU
Paklitaxel vo forme nanočastíc viazaných na
albumín
Typ: liečivo

ČASŤ
ÚŽITKOVÉ VZORY
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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

67

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)

38-2012
72-2012
73-2012
161-2012
101-2013
116-2013
177-2013

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

E04B 2/00
F02G 5/00
F02G 5/00
F01B 9/00
B65D 81/00
H02M 5/00
G06Q 50/00

(21)
190-2013
193-2013
209-2013
221-2013
5050-2013
50031-2013
50131-2013

(51)

(21)

A01K 27/00
A47C 27/00
A63B 23/00
H01H 19/00
B05D 5/00
G03B 21/00
A47J 27/00

50143-2013
31-2014
43-2014
5009-2014
5024-2014
5028-2014
50008-2014

A01K 27/00, A63B 31/00, B63C 9/00
190-2013
17.10.2013
Miklušičák Karol, JUDr., Malacky, SK;
Miklušičák Karol, JUDr., Malacky, SK;
Plávajúci postroj pre zvieratá
Plávajúci postroj je určený na uľahčenie pohybu
zvieraťa vo vode a zabránenie jeho utopeniu. Pozostáva s chrbtového sedla (3), na ktoré sa pripevní remeň (2), na ktorého koncoch sa nachádzajú nastaviteľné spojovacie pracky (4), pričom
na bočných stranách chrbtového sedla (3) sú prišité suché zipsy (6) na prichytenie plavákov (7)
alebo (8). Ďalej pozostáva z lopatkového remeňa
(5), ktorý spája oba konce chrbtového sedla (3)
a krúžku (1) na prichytenie vôdzky.

(51)
G02B 27/00
E02B 3/00
B65D 1/00
E04F 15/00
B29C 47/00
F24F 12/00
E04H 13/00

(21)
50028-2014
50036-2014
50044-2014
50078-2014

(51)
F21V 29/00
E01C 9/00
E04B 1/00
F41J 13/00

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

A47C 27/00, A61G 7/00
193-2013
28.10.2013
DECODOM, spol. s r.o., Topoľčany, SK;
Gejdoš Roman, Ing., Topoľčany, SK;
Ergonomický výplňový element posteľného matraca
(57) Opisuje sa element posteľného matraca vytvorený z pružného materiálu a určený na vloženie do
jadra (3) posteľového matraca, ktorý je tvorený
telesom (1), na ktorého vrchnej strane (11) je vytvorené zvrchu otvorené vybranie (12) vytvárajúce dutinu (13) vytvarovanú do dvoch paralelne
usporiadaných misiek so zaobleným dnom a povrch dutiny (13) je vybavený poťahom (2).

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

A47J 27/00, A47G 19/00
50131-2013
12.11.2013
CZ2013-27946U
20.5.2013
CZ
TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ;
Vaculík Jiří, Zlín, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
Kanvica na horúce aj chladené nápoje
Kanvica na prípravu teplých a studených nápojov
pozostáva z nádoby (6) s kruhovým viečkom (2),
v ktorom je cez otvor (2.1) umiestnená sústava
lúhovacej časti (5) a/alebo chladiacej časti (3).
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(54) Postup na vytvorenie povrchu s imitáciou dreva
(57) Opisuje sa postup, pri ktorom sa na povrch predmetu nanesie vrstva disperznej akrylátovej farby,
na ktorú sa po jej zaschnutí nanesie vodou riediteľná farba, ktorá sa roznesie pomocou špongie.
Po jej zaschnutí sa tento povrch ošetrí matným
lakom.
(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

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

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

A63B 23/00, A63B 22/00
209-2013
2.12.2013
Burák Ján, Ing., PhD., Košice, SK;
Burák Ján, Ing., PhD., Košice, SK;
Prenosná viacúčelová tréningová pomôcka
Prenosná viacúčelová pomôcka má dve aktívne
časti (1), (2) na vonkajšej strane a dve aktívne
časti (3), (4) na vnútornej strane navrhnuté ergonomicky podľa prstov ruky protišmykovo upravené a majúce tvar pripomínajúci písmeno C alebo U.

B05D 5/00, B44F 9/00, B44C 3/00
5050-2013
13.12.2013
Haffner Oto, Ing., Hlohovec-Šulekovo, SK; Kučera Erik, Ing., Hlohovec, SK;
(72) Haffner Oto, Ing., Hlohovec-Šulekovo, SK; Kučera Erik, Ing., Hlohovec, SK;

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

B29C 47/00
5024-2014
14.4.2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;
Fekete Roman, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Peciar Marián, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Peciar Peter, Ing., Bratislava, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Axiálny extrudér s rotujúcou hlavou
Axiálny extrudér s rotujúcou hlavou obsahuje rotujúcu kužeľovú hlavu (2), ktorá spolu s kužeľovým koncom (1) závitovky (4) vytvára zužujúci
sa medzikužeľový priestor (23), pričom kužeľový koniec (1) závitovky (4) má sústavu striedavo
usporiadaných axiálnych priebežných drážok
(24) a krátkych drážok (25) a vnútorná plocha rotujúcej kužeľovej hlavy (2) má sústavu striedavo
usporiadaných axiálnych priebežných drážok
(24), krátkych drážok (25) a dlhých drážok (26).
Rotujúca kužeľová hlava (2) s vonkajším ozubením je uložená na konci puzdra (9) závitovky s ložiskom (7) v ložiskovom domčeku (8) hlavy. Do
vonkajšieho ozubenia rotujúcej kužeľovej hlavy
(2) je cez ozubené koleso (12) pripojený druhý
snímač (11) krútiaceho momentu, ktorý je spojený s motorom (10) na pohon rotujúcej kužeľovej
hlavy (2). K výstupu rotujúcej kužeľovej hlavy
(2) je pripojená dýza (3). Frekvencia otáčania rotujúcej kužeľovej hlavy (2) je nezávislá od frekvencie otáčania závitovky (4). Kužeľový koniec
(1) závitovky (4) a vnútorná plocha rotujúcej kužeľovej hlavy (2) majú rozdielne kužeľovitosti.
Kužeľový koniec (1) závitovky (4) je od vnútorného čela rotujúcej kužeľovej hlavy (2) vzdialený o parameter (L).

B65D 1/00, B65D 25/00, B65D 3/00
43-2014
31.3.2014
Koval Pavel, Poprad, SK;
Koval Pavel, Poprad, SK;
Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
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(54) Nádoba na krémovité alebo pastovité kvapaliny
(57) Nádoba (1) je vyrobená z plastu, pričom v hornej
časti má zosilňujúci golier (3), pod ktorým je
valcové alebo kužeľovité osadenie (12), na ktoré
nadväzujú kužeľovité steny nádoby (1) končiace
v spodnej časti (5) s dnom (4) nádoby (1). Rukáv
(2) prekrýva steny nádoby (1), pričom horná hrana (7) rukáva (2) korešponduje so spodnou stranou zosilňujúceho goliera (3) alebo dolnou hranou (6) valcového alebo kužeľového osadenia
(12). Spodná hrana (8) rukáva (2) zasahuje až za
dno (4) nádoby (1) a má vytvorený protismerný
ohyb (14) s ukončením (15) dotýkajúcim sa dna
(4) z vonkajšej strany nádoby (1).

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

B65D 81/00, C12H 1/00
101-2013
4.6.2013
Heredoš Tomáš, Prešov, SK;
Heredoš Tomáš, Prešov, SK;
Spôsob ochrany kvapaliny pred oxidáciou a plaváčik na vykonávanie tohto spôsobu
(57) Opísaný je spôsob ochrany kvapaliny pred oxidáciou a plaváčik na vykonávanie tohto spôsobu,
kde plaváčik (1) je umiestnený v nádobe (6) s kvapalinou (3) na hladine (5) a je rozdelený horizontálnou stredovou rovinou (1.3) na nadhladinovú
časť (1.1) plaváčika (1) s naklonenými plochami
slúžiacimi na odvádzanie zbytkovej kvapaliny (3.1)
z nepriľnavého povrchu nadhladinovej časti (1.1)
plaváčika (1) smerom nadol pod úroveň horizontálnej stredovej roviny (1.3) a podhladinovej časti (1.2) plaváčika (1) s naklonenými plochami
slúžiacimi na odvádzanie vzduchových bublín
(9) po nepriľnavom povrchu podladinovej časti
(1.2) plaváčika (1) z kvapaliny (3) smerom nahor
nad úroveň horizontálnej stredovej roviny (1.3).
Zbytková kvapalina (3.1) sa pod úroveň a bubliny (9) nad úroveň horizontálnej stredovej roviny
(1.3) odvádzajú minimálne jednou odvádzacou
dierou (1.4) a medzerou (2) medzi okrajom (1.5)
plaváčika (1) a stenou nádoby (6). Úroveň ponorenia je nadimenzovaná tak, že horizontálna stredová rovina (1.3) je v rovine s hladinou (5). Plaváčik (1) plní svoju funkciu aj po prevrátení. To
je dosiahnuté vyhotovením plaváčika (1) z materiálu s požadovanou hustotou, a to nižšou ako je
hustota kvapaliny (3) v nádobe (6).

E01C 9/00, E01C 13/00, E01C 15/00
50036-2014
28.3.2014
2013-28750 U
11.11.2013
CZ
Rakowski Zikmund, Ing., CSc., Český Těšín, CZ;
Rakowski Zikmund, Ing., CSc., Český Těšín, CZ;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Zatrávňovací kryt nízkozáťažových komunikácií
(57) Kryt nízkozáťažových komunikácií pozostáva
z prvej vrstvy (1) tvorenej plastovou geomrežou,
z druhej vrstvy (2) tvorenej georohožou a z tretej
vrstvy (3) tvorenej plastovou geomrežou, pričom
druhá vrstva (2) sa nachádza medzi prvou a treťou vrstvou (1, 3). Prvá vrstva (1) obsahuje zo
strany protiľahlej proti druhej vrstve (2) hornú
plochu (11) pre kontakt s obuvou alebo s kolesami vozidiel a tretia vrstva (3) obsahuje zo strany protiľahlej proti druhej vrstve (2) spodnú plochu (31) pre styk s podložím (4).

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

E02B 3/00
31-2014
4.3.2014
2014-29217
11.2.2014
CZ
Gumotex, akciová společnost, Břeclav, CZ;
Vymyslický Vojtěch, Ing., Břeclav, CZ; Jamrich
Radek, Břeclav, CZ;
(74) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(54) Prvok protipovodňovej bariéry
(57) Prvok protipovodňovej bariéry tvorí jednokomorové valcové teleso (10) z vodonepriepustného
materiálu, napúšťací/vypúšťací ventil (1), vypúšťací prvok (3), odvzdušňovací ventil (2), prepájací lem (4), upevňovacie prvky a pomocné prvky, pričom jednokomorové valcové teleso (10) je
na oboch svojich čelných stranách vybavené
pevne pripojenými vekami (9) z toho istého materiálu, z ktorého je vyrobené valcové teleso (10),
pričom na jednom z koncov je jednokomorové
valcové teleso (10) ďalej vybavené pevne pripojeným prepojovacím lemom (4) v tvare návleku
na spojenie dvoch susediacich jednokomorových
valcových telies (10) a vypúšťací prvok jednokomorového valcového telesa (10) je tvorený aspoň jedným vodotesným zipsom (3) umiestneným
na tele tohto jednokomorového valcového telesa
(10).

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

E04B 1/00, E04H 9/00, B65G 1/00
50044-2014
21.4.2014
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;
Sklad výbušnín a/alebo vysoko horľavých látok
V obvodových stenách (2) skladu je vytvorená
aspoň jedna priečka (5) s priechodzím vstupným
otvorom a vnútornými skladovými dverami (6)
s aspoň jedným zámkom osadeným z vnútornej
strany, za ktorými je v bočnej obvodovej stene
(2) vytvorené pozdĺžne zahĺbenie (7), v ktorom je
položený v náprotivnej obvodovej stene (2) osadený vnútorný kryt (9) pevnej železobetónovej
strechy (4), pričom železobetónová strecha (4),
zadná a pozdĺžne obvodové steny (2) skladu sú
umiestnené pod hrubou vrstvou zeminy (16).

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

E04B 2/00
38-2012
29.2.2012
Dobrocký Juraj, Ing. arch., Lučenec, SK;
Dobrocký Juraj, Ing. arch., Lučenec, SK;
Steny pre montáž montovaných domov ako
priečne rebrovaný stenový systém z keramického kompozitu
(57) Opísaná je štruktúra steny z keramického kompozitu (1) a izolačnej dosky (2). Riešenie je založené na formovaní kompozitu v kombinácii rebro
– stena ako jedného celku. Rozdiel oproti súčasnému stavu je v tom, že izolačná a nosná časť
steny je integrovaná v jednom celku, ktorý zabezpečuje obidve tieto funkcie.

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

E04F 15/00
5009-2014
18.2.2014
PV 2013-364
20.5.2013
CZ
Vojtasík Radovan, Ing., Rychvald, CZ;
Vojtasík Radovan, Ing., Rychvald, CZ;
Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
Montovaná podlaha a spôsob jej výroby
Podlahové dielce (1, 2, 3) obsahujú pripojovacie
dutiny (4) prebiehajúce mimo ich lícnej plochy
z jednej bočnej strany na druhú. Dielce (1, 2, 3)
sú pripojené pripojovacím prostriedkom (5) pevného spojenia s tŕňom, ktorého jedna časť je fixovaná v pripojovacej dutine (4) prvého dielca
(1) a druhá časť v telese susedného druhého dielca (2). Pripojovacie dutiny (4) sa hĺbia v dielcoch
(1, 2, 3) v rade s pravidelnými odstupmi. Pomocou prikladania dielcov (1, 2, 3) k sebe a zapustenia tŕňov cez pripojovacie dutiny (4) sa zhotovuje plávajúca podlaha.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky úž. vzorov)
(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

počtom expanzií na jednu otáčku hriadeľa motora. Využíva elektronický systém riadenia modulov, systémov a mechanizmov, na efektívnu realizáciu prenosu sily vyprodukovanej expanziou
zmesi paliva a vzduchu nad piestom v hornej úvrati, a to po dráhe v smere sily.

E04H 13/00
50008-2014
10.2.2014
Pikulík Roman, Budmerice, SK;
Pikulík Roman, Budmerice, SK;
FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
Konštrukcia na prekrytie hrobového miesta
Predmetom predkladaného technického riešenia
je konštrukcia na prekrytie hrobového miesta,
vytvorená z kovových materiálov, zahŕňajúca obrubu (1), tvorenú predným dielom (2) obruby,
bočnými dielmi (3) obruby a zadným dielom (4)
obruby a kryciu dosku (5), pričom jednotlivé diely (2, 3, 4) sú navzájom pospájané skrutkami
a môžu sa skladať z viacerých dielov (2a, 2b; 3a,
3b; 4a, 4b). Konštrukcia môže ďalej zahŕňať náhrobok (6), hrobové doplnky a ornamentálnu výzdobu. Náhrobok (6) môže zahŕňať podstavec (7)
a nápisnú dosku (8).

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

(74)
(54)
(57)

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

(74)
(54)
(57)

F01B 9/00
161-2012
19.12.2012
Mikulovský Jaroslav, Ing., Bánovce nad Bebravou, SK;
Mikulovský Jaroslav, Ing., Bánovce nad Bebravou, SK; Dobrucký Branislav, Ing., Žilina, SK; Špánik Pavol, prof. Ing., PhD., Rosina, SK; Labaj Ján,
doc. Ing., Martin, SK; Jezný Jaromír, Ing., PhD.,
Košice, SK;
Dobrucký Branislav, Ing., Žilina, SK;
Mechanický menič krútiaceho momentu novej
koncepcie štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov
Štvortaktné aj dvojtaktné piestové spaľovacie
motory využívajú mechanický menič, ktorý efektívne realizuje prevádzkové parametre zvoleným

71

F02G 5/00, F02B 47/00
73-2012
31.5.2012
Mikulovský Jaroslav, Ing., Bánovce nad Bebravou, SK;
Mikulovský Jaroslav, Ing., Bánovce nad Bebravou, SK; Dobrucký Branislav, Ing., Žilina, SK; Špánik Pavol, prof. Ing., PhD., Rosina, SK; Labaj Ján,
doc. Ing., Martin, SK; Mikulovská Lucia, Ing.,
Žilina, SK;
Dobrucký Branislav, Ing., Žilina, SK;
Štvortaktné piestové spaľovacie motory a ich
kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov
Štvortaktné piestové spaľovacie motory v modifikácii zážihového alebo vznetového motora efektívne využívajú novú koncepciu dvoch druhov
dvojtaktných preplňovaných pracovných procesov, ktoré efektívne využívajú dva druhy energií,
a to energiu paliva benzínu, nafty, bionafty zemného plynu a aj vodíka a tepelnú energiu horúcich výfukových plynov.
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(74)
(54)
(57)
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je nanesená tepelne vodivá pasta. Dosku (2) studenej strany tepelného rozvádzača od dosky (4)
teplej strany tepelného rozvádzača oddeľuje izolácia (3).

F02G 5/00, F02B 47/00
72-2012
31.5.2012
Mikulovský Jaroslav, Ing., Bánovce nad Bebravou, SK;
Mikulovský Jaroslav, Ing., Bánovce nad Bebravou, SK; Dobrucký Branislav, Ing., Žilina, SK;
Špánik Pavol, prof. Ing., PhD., Rosina, SK; Labaj
Ján, doc. Ing., Martin, SK; Mikulovská Lucia, Ing.,
Žilina, SK;
Dobrucký Branislav, Ing., Žilina, SK;
Dvojtaktné piestové spaľovacie motory a ich
kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov
Dvojtaktné piestové spaľovacie motory v modifikácii benzínového alebo naftového motora efektívne využívajú novú koncepciu dvoch druhov
dvojtaktných preplňovaných pracovných procesov, ktoré efektívne využívajú dva druhy energií,
a to energiu paliva benzínu, nafty, bionafty zemného plynu a aj vodíka a tepelnú energiu horúcich výfukových plynov.

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

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

F21V 29/00, F21V 23/00, F21S 9/00
50028-2014
20.3.2014
OMS, spol. s r.o., Dojč, SK;
Duga Ján, Ing., Myjava, SK; Knap Marek, Ing.,
Gbely, SK;
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(54) LED svietidlo s premenou odpadového tepla
na elektrickú energiu
(57) LED svietidlo s premenou odpadového tepla na
elektrickú energiu je konštruované tak, že medzi
nosnú základovú dosku (8) s nainštalovanou sústavou LED čipov LED svetelného zdroja (7)
a chladič (1) je tepelne vodivo vložený polovodičový termoelektrický generátor (5) s napäťovým
výstupom ( ±U). Polovodičový termoelektrický
generátor (5) je v kontakte s doskou (2) studenej
strany tepelného rozvádzača a/alebo je v kontakte
s doskou (4) teplej strany tepelného rozvádzača.
Aspoň na nosnú základovú dosku (8) LED svetelného zdroja (7) s nainštalovanou sústavou LED
čipov a/alebo chladič (1) a/alebo dosku (2, 4)
studenej alebo teplej strany tepelného rozvádzača

F24F 12/00, F24F 3/00, F25B 21/00
5028-2014
13.5.2014
Ferianc Ján, Ing., Bratislava, SK; Ferianc Martin,
Bratislava, SK;
Ferianc Ján, Ing., Bratislava, SK; Ferianc Martin,
Bratislava, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Klimatizačná jednotka s rekuperáciou
Klimatizačná jednotka s rekuperáciou pozostáva
z pasívneho doskového rekuperátora (1) a aktívneho doskového rekuperátora (2) z Peltierových
článkov (9), prepojených aspoň jedným prvým a/alebo druhým prietokovým členom (A, B) s dvomi
oddelenými smermi prúdenia vzduchu. Medzi
privrátené strany prvých štrbín pasívneho doskového rekuperátora (1) a prvých štrbín aktívneho
doskového rekuperátora (2) z Peltierových článkov (9) je zaradený prvý ventilátor (7a) a taktiež
medzi privrátené strany druhých štrbín pasívneho
doskového rekuperátora (1) a druhých štrbín aktívneho doskového rekuperátora (2) z Peltierových článkov (9) je zaradený druhý ventilátor
(7b). Odvrátené prvé štrbiny pasívneho doskového rekuperátora (1) sú pripojené na prvý nasávací
vstup (3) priamo alebo cez tretí prietokový člen
(C) a odvrátené druhé štrbiny pasívneho doskového rekuperátora (1) sú pripojené na druhý nasávací vstup (5) priamo alebo cez štvrtý prietokový člen (D). Taktiež odvrátené prvé štrbiny aktívneho doskového rekuperátora (2) z Peltierových článkov (9) sú pripojené na prvý výfuk (4)
priamo alebo cez piaty prietokový člen (E) a odvrátené druhé štrbiny aktívneho doskového rekuperátora (2) z Peltierových článkov (9) sú pripojené na druhý výfuk (6) priamo alebo cez šiesty
prietokový člen (F).
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

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

F41J 13/00
50078-2014
16.6.2014
Olexík Slavomil, Ing. arch., Trenčín, SK; Turoň
Anton, Ing., Žilina, SK;
Olexík Slavomil, Ing. arch., Trenčín, SK; Turoň
Anton, Ing., Žilina, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Zachytávací panel balistických striel s akustickou ochranou
Za balistickým plechom (2) je pripevnený akustický obklad (7) a zhora je k balistickému plechu
(2) pozdĺžne pripevnená z vonkajšej strany uzatvorená lišta (14) s profilom L, ku ktorej je pripevnený upevňovací kolík (6). Upevňovací rám
panelu je tvorený aspoň dvojicou zvislých nosníkov (11) zhora spojených vodorovným nosníkom
(12), na ktorom je pripevnená vonkajšia kruhová
tyč (13), pričom nosná lišta (3) je zdola ukončená
dolným dorazom (8) tlmiaceho panelu (1) a akustického obkladu (4).

G02B 27/00, H01S 3/00
50143-2013
13.12.2013
KVANT spol. s r.o., Bratislava, SK;
Kubošek Pavol, RNDr., CSc., Bratislava, SK;
Dubec Viktor, Dr. techn., Ivánka pri Dunaji, SK;

73

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob zvyšovania intenzity žiarenia laserového zväzku modrej oblasti spektra pomocou spájania laserových zväzkov
(57) Uvedený spôsob spájania viacerých laserových
zväzkov do jedného laserového zväzku (VZ) spája štyri laserové zväzky laserov (DL1), (DL2),
(DL3) a (DL4) s dvomi rôznymi vlnovými dĺžkami a dvomi rovinami polarizácie pomocou polarizačných kociek (PK1), (PK2) a dichroického
filtra (DF). Technické riešenie môže nájsť využitie pri konštrukcii laserov s intenzívnym laserovým zväzkom a kvalitným prierezom zväzku.
Lasery s týmito vlastnosťami sú určené najmä na
vedecké účely, ako zdroje svetla v laserových projektoroch, laserovej televízii a laserovej grafike.

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

G03B 21/00, B23K 26/00
50031-2013
9.4.2013
KVANT spol. s r.o., Bratislava, SK;
Kubošek Pavol, RNDr., CSc., Bratislava, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Spôsob riadenia bezpečnosti vykresľovania laserového zariadenia
(57) Spôsob riadenia bezpečnosti vykresľovania laserových zariadení pomocou snímania obrazu skenovaného priestoru, kde dané laserové zariadenie
vykresľuje, spočíva v tom, že analýzou nasnímaného obrazu riadiace zariadenie určí prítomnosť
chránených objektov a následným znížením úrovne výkonu laserového žiarenia alebo jeho úplným
vypnutím počas prechodu lúča cez tieto chránené
objekty riadiace zariadenie spoľahlivo zabraňuje
ožiareniu chránených objektov.

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

G06Q 50/00, G06Q 30/00
177-2013
7.10.2013
myelli s.r.o., Lučenec, SK;
Bodor Gabriel, Lučenec - Malá ves, SK; Stránovský Boris, Bratislava, SK;
(74) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(54) Systém na získanie informácie alebo online
nákup liekov a prípravkov na liečenie po samourčení diagnózy
(57) Systém na získanie informácie alebo online nákup liekov a prípravkov na liečenie po samourčení diagnózy obsahuje blok (1) používateľa, ktorý
je prepojený s databázou (2) informatívnych diagramov s algoritmami, pričom výstup z databázy
(2) je prepojený s hardvérovým zariadením (3)
internetového obchodu lekárne a potom hardvérové zariadenie (3) internetového obchodu lekárne je prepojené s koncovým terminálom (4) doručovateľa na fyzické doručenie produktu z internetového obchodu lekárne.

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

H01H 19/00
221-2013
18.12.2013
SEZ Krompachy a.s., Krompachy, SK;
Jenčík Imrich, Ing., Gelnica, SK;
Török Dušan, Ing., Krompachy, SK;
Prevodový mechanizmus na ovládanie vačkových spínačov
(57) Prevodový mechanizmus s hnacím ozubeným
kolesom (3) a hnanými ozubenými kolesami (4)
v izolačnom puzdre (1) a viečkom (2) na ovládanie dvoch a viac vačkových spínačov (11) a (12)
jedným ovládacím prvkom (10).

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

H02M 5/00, H02M 7/00
116-2013
28.6.2013
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník - Drienové,
SK; Radvan Roman, Ing., Hvozdnica, SK; Kaščák Slavomír, Ing., Krompachy, SK; Dobrucký
Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK;
(54) Dvojstupňový menič s VF striedavým medziobvodom a maticovým meničom
(57) Dvojstupňový menič s vysokofrekvenčným striedavým medziobvodom a maticovým meničom
pozostáva zo zdroja (1), ktorý napája menič prvého stupňa (2) a ten vytvára vysokofrekvenčné
striedavé napätie pre VF striedavý medziobvod
(3). Napätie z VF striedavého medziobvodu (3)
je privedené do meniča druhého stupňa – maticového meniča – MxC (4), ktorý napája záťaž (5).
O súčinnosť celého systému sa stará riadiaci systém (6).
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(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

A01K 27/00
A47C 27/00
A47J 27/00
A63B 23/00
B05D 5/00
B29C 47/00
B65D 1/00

190-2013
193-2013
50131-2013
209-2013
5050-2013
5024-2014
43-2014

B65D 81/00
E01C 9/00
E02B 3/00
E04B 1/00
E04B 2/00
E04F 15/00
E04H 13/00

101-2013
50036-2014
31-2014
50044-2014
38-2012
5009-2014
50008-2014

F01B 9/00
F02G 5/00
F02G 5/00
F21V 29/00
F24F 12/00
F41J 13/00
G02B 27/00

161-2012
73-2012
72-2012
50028-2014
5028-2014
50078-2014
50143-2013

G03B 21/00
G06Q 50/00
H01H 19/00
H02M 5/00

50031-2013
177-2013
221-2013
116-2013
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FG2K

Zapísané úžitkové vzory

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

6873
6874
6875
6876
6877
6878

A23L 2/00
C04B 18/00
A47G 7/00
F04B 15/00
D06F 39/00
A61K 9/00

6879
6880
6881
6882
6883
6884

B29C 47/00
A63C 5/00
F41A 19/00
A61Q 19/00
A61F 5/00
C11D 7/00

6885
6886
6887
6888
6889
6890

B29D 30/00
B60R 25/00
B60J 9/00
A63F 9/00
A47J 37/00
C10L 5/00

6891
6892
6893
6894

B60P 1/00
B01D 53/00
A61K 8/00
A61K 9/00

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

A23L 2/00
6873
5001-2013
8.1.2013
4.9.2014
7.7.2014
Černáková Gabriela, Senec, SK;
Černák Ján, Majcichov, SK; Černáková Gabriela,
Senec, SK;
(54) Mrazené mixované ľadové nápoje a ovocné
poháre

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

A47G 7/00, A01G 31/00
6875
42-2013
8.3.2013
4.9.2014
10.7.2014
Páll Roman, Košice, SK;
Páll Roman, Košice, SK;
Vertikálna konštrukcia držiaka na pestovanie
rastlín

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

A47J 37/00
6889
50077-2013
27.6.2013
4.9.2014
24.7.2014
Marčan Boris, Ing., Rajecké Teplice, SK;
Hores, s.r.o., Rajecké Teplice, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Grilovacia rúra

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

A61F 5/00
6883
159-2013
16.9.2013
4.9.2014
24.7.2014
Gombaská Andrea, Bc., Revúca, SK;
Gombaská Andrea, Bc., Revúca, SK;
Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
Obal na stomické vrecko

(51) A61K 8/00, A61K 9/00, A61K 36/00,
A61P 17/00
(11) 6893
(21) 50124-2013
(22) 22.10.2013
(45) 4.9.2014
(47) 24.7.2014
(72) Krajíčková Anna, Melčice - Lieskové, SK;
(73) Hlavajová Alena, Nižná, SK;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Kozmetický prostriedok na zlepšenie stavu kože, vrátane pleti, a na liečenie viacerých kožných ochorení
(51) A61K 9/00, A61K 31/00, A61K 35/00,
A61K 33/00, A61K 8/00, A61P 17/00
(11) 6894
(21) 50136-2013
(22) 18.11.2013
(45) 4.9.2014
(47) 24.7.2014
(72) Kimáková Tatiana, doc. MVDr., PhD., Košice, SK;
(73) Kimáková Tatiana, doc. MVDr., PhD., Košice, SK;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Liečivá masť na hojenie vybraných kožných
ochorení s protizápalovým a dezinfekčným
účinkom
(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
(11) 6878
(21) 48-2013
(22) 13.3.2013
(45) 4.9.2014
(47) 24.7.2014
(72) Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
(73) Osztoš Ladislav, Prievidza, SK;
(54) Liečivé tonikum na kosti a kĺby
(51) A61Q 19/00, A61K 8/00, A61K 31/00,
A61K 38/00
(11) 6882
(21) 119-2013
(22) 2.7.2013
(45) 4.9.2014
(47) 24.7.2014
(72) Michlo Ondrej, Ing., Veľké Ludince, SK;
(73) Herb-Pharma Sk, s. r. o., Veľké Ludince, SK;
(54) Kozmetický prípravok s kmeňovými bunkami
v kombinácii s peptidmi
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

A63C 5/00
6880
70-2013
12.4.2013
4.9.2014
24.7.2014
Podesva Tomas, Mgr., Wien, AT;
Podesva Tomas, Mgr., Wien, AT;
Zjazdové lyže so zariadením na ovplyvňovanie
ich zjazdových vlastností

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

B60J 9/00
6887
50043-2013
7.5.2013
4.9.2014
24.7.2014
Paule Ivan, Ing., Bratislava, SK;
Paule Ivan, Ing., Bratislava, SK;
Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
Hrejivý autopoťah alebo návlek na autopoťah

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

A63F 9/00, A63H 33/00, G09B 1/00
6888
50055-2013
21.5.2013
4.9.2014
24.7.2014
Vetrík Mario, Liptovský Mikuláš, SK;
Vetrík Mario, Liptovský Mikuláš, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Interaktívna skladačka

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

B60P 1/00, B60J 5/00
6891
50090-2013
22.7.2013
4.9.2014
24.7.2014
Bersagel Henning, Stavanger, NO;
EBECO s. r. o., Nižná, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Systém dvier dopravného prostriedku

(51) B01D 53/00, C10K 1/00, F23B 60/00,
F23G 5/00, B01D 65/00
(11) 6892
(21) 50120-2013
(22) 31.3.2011
(45) 4.9.2014
(47) 24.7.2014
(67) 5018-2011
(72) Šestina Ján, Ing., Ružomberok, SK;
(73) Energy Edge s.r.o., Bratislava, SK;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na čistenie spalín zo spaľovacieho
procesu
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B29C 47/00
6879
57-2013
2.4.2013
4.9.2014
24.7.2014
Kaprálik Mário, Ing., Púchov, SK; Šedivý Vladimír, Dolná Súča, SK; Kurinec Pavol, Dubnica
nad Váhom, SK; Malek Ľubomír, Púchov, SK;
(73) Konštrukta - Industry, a. s., Trenčín, SK;
(54) Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B29D 30/00
6885
225-2013
19.12.2013
4.9.2014
24.7.2014
Chudý Jozef, Ing., Partizánske, SK; Šesták Marián, Ing., Partizánske, SK;
(73) VIPO a. s., Partizánske, SK;
(54) Zariadenie na prichytenie začiatku navíjaného
drôtu pätkového lana

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

B60R 25/00, E05B 65/00
6886
5044-2013
25.10.2013
PUV 2013-27383
30.1.2013
CZ
4.9.2014
24.7.2014
Pokorný Petr, Křižanov, CZ;
CONSTRUCT A&D, a.s., Velké Meziříčí, CZ;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Elektromechanické zamykacie zariadenie na
blokovanie súčastí motorového vozidla
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

C04B 18/00, C04B 28/00
6874
38-2013
5.3.2013
2012-25706
5.3.2012
CZ
4.9.2014
10.7.2014
Čáslava František, Ing., Brno, CZ;
Čáslava František, Ing., Brno, CZ;
Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
Stavebné prvky

(51) C10L 5/00, C10B 47/00, C02F 11/00,
F23B 50/00, F23G 5/00
(11) 6890
(21) 50089-2013
(22) 22.7.2013
(45) 4.9.2014
(47) 24.7.2014
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(72) Merhaliyev Ali, Dr. Ing., Sumgait, AZ; Hasanov
Hamid, Mgr., Chanlár, AZ; Hasanov Shahsultan,
Bc., Chanlár, AZ; Muradov Mahal, Dr. Ing., Sumgait, AZ; Talibov Asker, Ing., Sumgait, AZ; Mursalov Shamil, Ing., Baku, AZ; Aliyev Vugar, Ing.,
Sumgait, AZ;
(73) AZ ECO ENERGY, spol. s r. o., Syrovice, CZ;
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(54) Reaktor na pyrolýzu, termický rozklad, pevného sypkého organického odpadu
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

C11D 7/00, C11D 3/00
6884
194-2013
30.10.2013
4.9.2014
24.7.2014
Moravčík Roman, Ing., Púchov, SK;
Moravčík Roman, Ing., Púchov, SK;
Netoxický čistiaci roztok na odstraňovanie látok a nečistôt nerozpustných vo vode

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

F04B 15/00
6876
202-2013
18.11.2013
PUV 2013-28311
12.8.2013
CZ
4.9.2014
10.7.2014
Smrček Alfons, Ing., Olomouc - Nové Sady, CZ;
Smrček Alfons, Ing., Olomouc - Nové Sady, CZ;
Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
Ponorné čerpadlo

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

F41A 19/00
6881
89-2013
28.5.2013
4.9.2014
24.7.2014
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Dubnica nad
Váhom, SK;
(54) Multifunkčný spúšťový mechanizmus pištole

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

D06F 39/00
6877
5033-2012
4.8.2004
2003079254
10.11.2003
KR
4.9.2014
24.7.2014
04254686.1
Kim Jae Myong, Gwanak-Gu Seoul, KR; Namkung Koan Seog, Hwasung-Si Gyeonggi-Do,
KR; Ryu Koang Hun, Taean-Eub Hwasung-Si
Gyeonggi-Do, KR;
(73) Samsung Electronics Co., Ltd., Gyeonggi-do, KR;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(54) Bubnová práčka

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A23L 2/00
A47G 7/00
A47J 37/00
A61F 5/00
A61K 8/00
A61K 9/00

6873
6875
6889
6883
6893
6894

A61K 9/00
A61Q 19/00
A63C 5/00
A63F 9/00
B01D 53/00
B29C 47/00

6878
6882
6880
6888
6892
6879

B29D 30/00
B60J 9/00
B60P 1/00
B60R 25/00
C04B 18/00
C10L 5/00

6885
6887
6891
6886
6874
6890

C11D 7/00
D06F 39/00
F04B 15/00
F41A 19/00

6884
6877
6876
6881
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FC2K
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Zamietnuté prihlášky úžitkových vzorov

(21)
87-2012

MK2K

Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

3971
4060
4073

14.07.2014
15.07.2014
29.07.2014

4127
4833
5503

02.07.2014
11.12.2013
01.12.2013

5504
5582
5591

17.12.2013
08.12.2013
23.12.2013

5612
5615
5720

07.12.2013
14.12.2013
16.12.2013

ND2K

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

4846
4891
4893
4966
5148
5653
5690

E04F 13/00
B60D 1/00
E04H 12/00
H02B 1/00
C03C 3/00
A61G 15/00
A61M 15/00

5703
5722
5741
5758
5759
5768
5779

F16K 13/00
B01D 33/00
C04B 7/00
B61G 9/00
C02F 1/00
E21F 15/00
D01H 4/00

5806
5818
5856
5908
5920
5934
5938

A23L 2/00
F15B 15/00
E01C 11/00
E01B 13/00
E05D 7/00
G06Q 40/00
H02G 3/00

5939
5947
5977
6075
6378
6783
6783

C10G 1/00
H01Q 1/00
C21C 7/00
E02B 3/00
H01B 7/00
D06F 35/00
D06F 35/00

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

A23L 2/00
5806
50093-2010
2.12.2010
ASP CZECH s. r. o., Slušovice, CZ;
Zmes na prípravu nealkoholického nápoja na
báze extraktu z červených hrozien

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

B01D 33/00
5722
50058-2010
27.7.2010
IN - EKO TEAM s.r.o., Brno, CZ;
Filtračný bubon mikrosieťkového filtra a filtračný prostriedok preň

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

A61G 15/00
5653
46-2010
14.4.2010
DIPLOMAT DENTAL s.r.o., Piešťany, SK;
Zdvíhací mechanizmus, najmä stomatologického kresla

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

B60D 1/00
4891
121-2007
13.7.2007
Gejdoš Karol, Dúbrava, SK;
Upínacia časť ťažného zariadenia

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

B61G 9/00
5758
50072-2010
14.9.2010
MSV Metal Studénka, a. s., Studénka, CZ;
Ťahadlo ťažného zariadenia

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

A61M 15/00, A61N 1/00
5690
88-2010
5.7.2010
Humeňanský František, Prešov, SK; Humeňanský
Marcel, Ing., Prešov, SK;
(54) Inhalátor kyslíkových aniónov
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(54)
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C02F 1/00, C02F 9/00, B01D 21/00
5759
50075-2010
21.9.2010
KUNST, spol. s r. o., Hranice, CZ;
Zariadenie na predčistenie odpadových vôd
v čistiarňach a úpravniach vôd

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

C03C 3/00
5148
5052-2007
19.7.2007
PASABAHCE CAM SANAYII VE TICARET
A. S., 4. Levent - Istanbul, TR;
(54) Sklená kompozícia nekorodujúca v umývačkách

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

C04B 7/00, C04B 22/00, C04B 24/00
5741
50043-2010
9.6.2010
Považská cementáreň, a. s., Ladce, SK;
Antimikrobiálne účinné cementy, stavebné spojivá, cement obsahujúce zmesi a stavebné výrobky a materiály

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

C10G 1/00, C08J 11/00
5939
50064-2010
25.8.2010
Cvengroš Ján, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK; Buzetzki Eduard, Ing., Wulkaprodersdorf, AT; Hausmann Adalbert, Mgr., Baumgarten, AT; Lunk János, Sikátor, HU; Sárközi Imre, Dipl. Ing., Györ, HU;
Červeňová Edita, Bc., Sereď, SK; Király György,
Kiskunhalas, HU;
(54) Spôsob výroby dieslového paliva z odpadových
plastov
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)

C21C 7/00, C04B 35/00
5977
109-2010
11.8.2010
Ladomerský Juraj, prof. Mgr., CSc., Zvolen, SK;
Nosáľ Emil, Ing., Žarnovica, SK; Hroncová Emília, Ing., PhD., Zvolen, SK; Matejka Miroslav, Ing.,
PhD., Trenčín, SK; Jančovič Peter, Ing., Dunajská Streda, SK;
(54) Aditívum z odpadov výroby oxidu hlinitého na
hutnícke účely a spôsob jeho výroby
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

D01H 4/00, D01H 7/00
5779
50044-2010
11.6.2010
Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí, CZ;
Pružné uloženie spriadacieho rotora

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

D06F 35/00, D06F 25/00, D06F 58/00
6783
5030-2012
15.7.2005
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Gyeongii-do, KR;
(54) Spôsob odstraňovania záhybov na bielizni a príslušná práčka
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)

D06F 35/00, D06F 25/00, D06F 58/00
6783
5030-2012
15.7.2005
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Gyeongii-do, KR;
(54) Spôsob odstraňovania záhybov na bielizni a príslušná práčka
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

E01B 13/00, E01B 3/00
5908
190-2010
13.12.2010
Železničné stavby, a.s. Košice, Košice, SK;
Podvalová kotva

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

E01C 11/00, E03F 5/00
5856
5072-2010
25.11.2010
HYDRO BG, s. r. o., Kuchyňa, SK;
Prejazdový žľabový zberač vody

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

E02B 3/00
6075
96-2010
19.7.2010
BAMIDA, s. r. o., Prešov, SK;
Protipovodňová bariéra

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

E04F 13/00
4846
5002-2007
22.1.2007
ICHC s. r. o., Bratislava, SK;
Držiaky obkladov a multifunkčný obkladový
systém

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

E04H 12/00
4893
134-2007
26.7.2007
SAG Elektrovod, a. s., Bratislava, SK;
Zariadenie na dočasné upevnenie drieku stožiara bez základu

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

E05D 7/00, E05D 5/00
5920
50095-2010
15.12.2010
WALA, spol. s r. o., Wilkowice, PL;
Pánt, hlavne na dvere
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(51)
(11)
(21)
(22)
(73)

E21F 15/00
5768
89-2010
6.7.2010
Čorej Peter, Ing., PhD., Rožňava, SK; Kúkelčík
Peter, Ing. JUDr., Spišská Nová Ves, SK;
(54) Zakladanie vyťažených banských priestorov

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

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

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

H01Q 1/00, H04B 7/00
5947
50050-2010
9.7.2010
DELTA DEFENCE, a.s., Prešov, SK;
Rádiové veliteľské stanovište

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

H02B 1/00, H05K 5/00
4966
5053-2007
23.7.2007
DCK Holoubkov Bohemia, a.s., Holoubkov, CZ;
Skrinka prispôsobená na pripevnenie na stĺp,
najmä kruhového prierezu

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

H02G 3/00, F16L 5/00
5938
50047-2010
1.7.2010
KABELOVNA KABEX a.s., Holýšov, CZ;
Hermetická káblová priechodka pre stredné
a vysoké napätie a jej biologická ochrana

F15B 15/00
5818
117-2010
20.8.2010
Fragokov-export, výrobné družstvo, Prešov, SK;
Ovládací valec brzdy

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

F16K 13/00, F16K 3/00
5703
50054-2010
12.7.2010
Burger Oldřich, Klimkovice, CZ; Otisk Milan, Velká Polom, CZ;
(54) Zapojenie jednotky bezpečnostného uzáveru
vody vo vodovodnom rade
(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

G06Q 40/00, G06Q 50/00
5934
5039-2010
8.7.2010
4people, n. o., Bratislava, SK;
Spôsob prevádzky systému elektronického darcovstva a systémové zapojenie

H01B 7/00, H01B 13/00
6378
5009-2012
8.7.2010
Asta Elektrodraht GmbH, Oed/Wiener Neustadt,
AT;
(54) Priebežný točený vodič a spôsob jeho výroby

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A23L 2/00
A61G 15/00
A61M 15/00
B01D 33/00
B60D 1/00
B61G 9/00
C02F 1/00

5806
5653
5690
5722
4891
5758
5759

C03C 3/00
C04B 7/00
C10G 1/00
C21C 7/00
D01H 4/00
D06F 35/00
D06F 35/00

5148
5741
5939
5977
5779
6783
6783

E01B 13/00
E01C 11/00
E02B 3/00
E04F 13/00
E04H 12/00
E05D 7/00
E21F 15/00

5908
5856
6075
4846
4893
5920
5768

F15B 15/00
F16K 13/00
G06Q 40/00
H01B 7/00
H01Q 1/00
H02B 1/00
H02G 3/00

5818
5703
5934
6378
5947
4966
5938

PC2K

Prevody a prechody práv na úžitkové vzory

(11) 6590
(21) 131-2012
(73) Patent Pending, s.r.o., Košice, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
VARIAFLEX, s.r.o., Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.12.2013
Dátum zápisu do registra: 19.8.2014

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

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

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

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

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

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

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

Zapísané dizajny

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

28071
28072
28073

09/05.08
09/01.01
25/02.09

28074
28075
28076

19/08.03
12/16.13
21/02.17

28077
28078
28079

12/16.06
26/06.00
07/02.12

28080
28081
28082

25/01.11
01/01.02
24/02.04

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

01/01.02
28081
16.7.2014
26.5.2019
30-2014
26.5.2014
Hronec Patrik, Rožňava, SK;
Chocolate Patrik s.r.o., Rožňava, SK;
Bonboniera s pralinkami a tabuľkou čokolády
s potlačou
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako bonboniera s pralinkami a tabuľkou, resp.
tyčinkou čokolády s potlačou.
(28) 4
(55)
1.3

1.1

1.4

1.2

1.5
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2.1
2.4

2.2
2.5

3.1

2.3
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3.2

3.5

4.1

3.3

4.2

3.4
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89

(54) Vrecúško na pečenie
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na
ktorom bude aplikovaný, je vrecúško na pečenie.
(28) 1
(55)

4.3

1.1

1.2
4.4

1.3

4.5
9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(74)

07/02.12
28079
4.7.2014
30.4.2018
5007-2013
30.4.2013
VITANA, a. s., Byšice, CZ;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
1.4
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10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(74)

09/01.01
28072
3.7.2014
13.3.2019
14-2014
13.3.2014
Uličný Miloslav, Kyjov, CZ;
Kofola ČeskoSlovensko a. s., Ostrava, CZ;
Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(54) Fľaša
Určenie výrobku:
Výrobok, na ktorom bude dizajn aplikovaný, je
fľaša.
(28) 1
(55)

1.4

1.5

1.1

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

09/05.08
28071
3.7.2014
21.2.2019
9-2014
21.2.2014
Gallová Katarína, Lisková, SK; Gallo Marián, Lisková, SK;
(73) Gallová Katarína, Lisková, SK; Gallo Marián, Lisková, SK;
(54) Igelitové vrecúško
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako vrecúško na balenie čajov, potravín a rôznych dekoračných predmetov.
(28) 1
(55)

1.2

1.1
1.3
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(72) Kabaň Jozef, Mladá Boleslav, CZ;
(73) ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, CZ;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Súčasti automobilu
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých budú dizajny stelesnené, sú
vybrané súčasti karosérie automobilu.
(28) 16
(55)

1.2

1.1

1.2
1.3

1.3

1.4
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)

1.4

12/16.06, 12/16.11
28077
3.7.2014
6.5.2019
5008-2014
6.5.2014
PVZ 2013-39762
9.12.2013
CZ
1.5
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2.5

1.6

2.6
1.7

2.1

2.7

3.1
2.2

3.2

2.3
3.3

3.4
2.4
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4.3

3.5
4.4

4.5

3.6

4.1
4.6

4.2

93

94
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5.4
4.7

5.1
5.5

5.2

5.3

6.1
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7.1
6.2

6.3
7.2

7.3

7.4
6.4

7.5

6.5
7.6

95

96
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9.2

9.3
7.7

8.1

9.4
8.2

8.3
9.5

8.4

8.5

9.1

10.1

10.2

10.3
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10.4
11.2

10.5

11.3

11.4

10.6

10.7

11.5

11.6

11.1

11.7

97

98
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

12.6
13.6

12.7
13.7
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14.1

15.1

15.2

14.2

15.3
14.3

14.4

15.4
14.5

15.5

14.6

16.1

14.7

16.2

99

100
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1.2
16.3

1.3

1.4

16.4
1.5

1.6

16.5

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

(28)
(55)

12/16.13
28075
3.7.2014
29.5.2019
31-2014
29.5.2014
2013/0487, 2013/0488, 2013/0489, 2013/0490
11.12.2013, 11.12.2013, 11.12.2013, 11.12.2013
SE, SE, SE, SE
Parker David, Stuttgart, DE; Hansén Kristofer,
Stockholm, SE; Lundgren Anders, Södertälje, SE;
SCANIA CV AB, Södertälje, SE;
Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
Stúpačka
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých sú dizajny hromadnej prihlášky stelesnené, sú stúpačky kabíny vozidla
4

1.7

2.1

2.2

1.1

2.3
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2.4

2.5

2.6

3.6

3.7

2.7

4.1

4.2

3.1
4.3

3.2

4.4

4.5
3.3

3.4

4.6

3.5
4.7
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10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

19/08.03
28074
3.7.2014
29.4.2019
29-2014
29.4.2014
Nagyová Regina, Mgr., Topoľníky, SK;
Nagyová Regina, Mgr., Topoľníky, SK;
Kovová etiketa na vínne a sklenené fľaše
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako kovová etiketa na vínne a sklenené fľaše.
(28) 5
(55)

1.1

5.1

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

21/02.17
28076
3.7.2014
5.5.2019
5007-2014
5.5.2014
Dragúň Peter, Mgr., Komjatice, SK;
Dragúň Peter, Mgr., Komjatice, SK;
Športová potreba určená na rozvoj kondičných
a koordinačných schopností, tvarovanie a spevnenie postavy
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený (Slidefit),
je športová potreba, určená na rozvoj kondičných
a koordinačných schopností, tvarovanie a spevnenie postavy.
(28) 1
(55)
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1.1
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1.2

1.3
4.1
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3.2

4.1

1.4
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(74)
(54)

(28)
(55)

24/02.04
28082
16.7.2014
2.4.2019
5005-2014
2.4.2014
Munzar Jiří, Ing., Dalečín, CZ; Pravda Drahoslav, prof. MVDr., CSc., Brno, CZ;
GAMA GROUP a.s., České Budějovice, CZ;
Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
Hematologická odberová súprava
Určenie výrobku:
Odberová súprava je určená na odber, transport
a uchovávanie malého množstva zvieracej krvi určenej na laboratórne spracovanie a vyhodnotenie.
5

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

4.2

5.1

5.2
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

25/01.11
28080
16.7.2014
10.2.2019
5-2014
10.2.2014
Baďo Juraj, Ing., Liptovská Teplá, SK;
MAROSTAV, s. r. o., Dolný Kubín, SK;
Objektová dilatácia
Určenie výrobku:
Výrobok je určený na použitie ako objektová dilatácia. Má za úlohu esteticky prekryť dilatačnú
škáru a zároveň umožňovať pohyb dvoch alebo
viacerých priľahlých konštrukcií. V stavebných
konštrukciách bude zabudovaný medzi dilatačné
celky konštrukcie budovy. Výrobok bude umožňovať pohyb týchto dilatačných celkov. Tým budú eliminované účinky nerovnomerného sadania
stavby a bude umožnená dĺžková rozťažnosť jednotlivých častí konštrukcie.
(28) 7
(55)
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10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)

2.1

25/02.09
28073
3.7.2014
23.4.2019
25-2014
23.4.2014
Šubert Jaroslav, Trenčianska Turná, SK; Poruban
Peter, Trenčianska Turná, SK;
(73) Jaroslav Šubert-JAPE, Trenčianska Turná, SK;
Peter Poruban-JAPE, Trenčianska Turná, SK;
(54) Betónové výrobky - imitácia dreva
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je prefabrikovaný výrobok z betónu s imitáciou dreva,
určený na dekoračné využitie v záhradnej architektúre.
(28) 52
(55)
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4.1

5.1
1.2

6.1

7.1

2.1

2.2
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5.1
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8.1
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13.1

15.2

13.2
16.1

14.1
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17.1

15.1

17.2
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28.1
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29.1
32.1
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37.2
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37.1
40.1

111
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41.1

45.1

42.1
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49.2
47.1

50.1
47.2
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48.1
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51.1

49.1
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52.2

51.2

52.3

51.3

52.4

51.4

52.1

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

26/06.00
28078
3.7.2014
6.5.2019
5009-2014
6.5.2014
PVZ 2013-39761
9.12.2013
CZ
Kabaň Jozef, Mladá Boleslav, CZ;
ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, CZ;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Svetelné vybavenie vozidla
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých budú dizajny stelesnené, sú
svetlomety a svietidlá vozidla.
(28) 12
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(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

01/01.02
07/02.12
09/01.01

28081
28079
28072

09/05.08
12/16.06
12/16.13

28071
28077
28075

19/08.03
21/02.17
24/02.04

28074
28076
28082

25/01.11
25/02.09
26/06.00

28080
28073
28078
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MK4Q

123

Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti

(11)

(58)

(11)

(58)

25916
25917
25932
25944

01.07.2014
14.07.2014
06.07.2014
23.07.2014

26917
27553
27554

31.12.2013
16.12.2013
22.12.2013

ND4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

27040
27072
27078

06/01.02
25/02.08
14/03.10

27590
27596
27597

10/06.00
06/04.02
19/08.03

27603
27612

15/05.03
09/01.01

27618
27644

01/01.02
01/01.02

01/01.02
27644
3.5.2010
5.6.2019
5008-2009
5.6.2009
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug, CH;
Pralinka Milka v tvare štvorlístka
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo
na ktorom bude aplikovaný, je určený ako čokoládový produkt, t. j. pralinka Milka v tvare štvorlístka.

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

01/01.02, 11/99.00
27618
22.12.2009
11.8.2019
5013-2009
11.8.2009
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Piešťany, SK;
(54) Torta s logom v obale
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je torta
s logom.

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

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

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

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

06/01.02, 06/01.03
27040
20.1.2005
2.7.2019
128-2004
2.7.2004
Doričko Peter, Ing. arch., Prešov, SK;
Sedacia plocha
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na
ktorom je použitý, je určený ako stolička či kreslo na sedenie.

06/04.02
27596
23.10.2009
6.7.2019
32-2009
6.7.2009
Nováková Jana, Bc., Košice, SK;
Zásuvková skriňa
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený
ako zásuvková skriňa či komoda. Slúži ako úložný priestor na odkladanie vecí (napr. oblečenia,
drobností atď.)

09/01.01
27612
7.12.2009
1.10.2019
39-2009
1.10.2009
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, SK;
(54) Sklenená fľaša
Určenie výrobku:
Výrobok podľa dizajnu, v ktorom je stelesnené
vonkajšie tvarové a grafické riešenie fľaše a jej
uzáveru, je určený na napĺňanie nápojov, najmä
destilátov.

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

10/06.00
27590
4.9.2009
13.3.2019
10-2009
13.3.2009
Hegmon Radek, Mgr. A., Zlín, CZ; Karásek David,
Mgr. A., Brno, CZ;
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(54) Zastávkový označník s odpadkovým košom
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, predstavuje zastávkový označník, určený na označovanie zastávok hromadnej dopravy.

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

14/03.10
27078
18.3.2005
24.9.2019
166-2004
24.9.2004
TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov, SK;
Tlačidlové tablo - univerzálna skladačka
Určenie výrobku:
Dizajn sa týka tvarového riešenia tlačidlového
tabla (TT), t. j. základných častí - blokov a rámov
skombinovaných do jedného celku podľa požiadavky užívateľa, ktoré je určené na spínanie
akustických a optických signalizácií, ako aj na
hovorové spojenie elektrického vrátnika s domácim telefónom (resp. telefónmi).

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

15/05.03
27603
16.11.2009
30.9.2019
5019-2009
30.9.2009
VARIA - PLUS spol. s r.o., Plzeň, CZ;
Umývačka na poháre
Určenie výrobku:
Predmetom dizajnu je umývačka na poháre určená predovšetkým do reštauračných prevádzok.

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

19/08.03
27597
26.10.2009
10.7.2019
33-2009
10.7.2009
Pivnica Tibava s.r.o., Tibava, SK;
Etiketa
Určenie výrobku:
Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je súbor etikiet, určených na označovanie vína.

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

25/02.08
27072
15.3.2005
19.7.2019
135-2004
19.7.2004
W.A.G. payment solutions, a.s., Praha, CZ;
Konštrukcia strechy
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na
ktorom bude aplikovaný, je určený ako konštrukcia strechy.

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

01/01.02
01/01.02
06/01.02

27644
27618
27040

06/04.02
09/01.01
10/06.00

27596
27612
27590

14/03.10
15/05.03

27078
27603

19/08.03
25/02.08

27597
27072
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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)

1033-2008
5047-2011
823-2013
1791-2013
1844-2013
1867-2013
2015-2013
2099-2013
2169-2013
2238-2013
2279-2013
2375-2013
2458-2013
2459-2013
2460-2013
2461-2013
2471-2013
2472-2013
2483-2013
5369-2013
5462-2013
5480-2013
5635-2013
5643-2013
5644-2013
5692-2013
5693-2013
5694-2013
5695-2013
5696-2013
5712-2013
5713-2013
5714-2013
5715-2013
2-2014
90-2014
97-2014
147-2014
163-2014
206-2014
207-2014
208-2014
209-2014
210-2014
211-2014
258-2014
264-2014
269-2014
298-2014
309-2014
310-2014
317-2014
419-2014
420-2014
442-2014
443-2014
444-2014
445-2014

460-2014
475-2014
512-2014
513-2014
514-2014
515-2014
516-2014
525-2014
548-2014
551-2014
552-2014
553-2014
559-2014
560-2014
562-2014
602-2014
604-2014
605-2014
628-2014
638-2014
664-2014
670-2014
679-2014
680-2014
681-2014
690-2014
701-2014
714-2014
721-2014
722-2014
723-2014
724-2014
726-2014
765-2014
766-2014
773-2014
776-2014
778-2014
779-2014
780-2014
782-2014
796-2014
798-2014
804-2014
805-2014
809-2014
826-2014
827-2014
828-2014
841-2014
853-2014
861-2014
862-2014
863-2014
864-2014
865-2014
866-2014
869-2014

889-2014
890-2014
891-2014
892-2014
896-2014
898-2014
899-2014
900-2014
921-2014
922-2014
932-2014
943-2014
951-2014
959-2014
964-2014
965-2014
966-2014
968-2014
970-2014
971-2014
972-2014
973-2014
974-2014
975-2014
976-2014
988-2014
1001-2014
1008-2014
1014-2014
1032-2014
1036-2014
1045-2014
1046-2014
1052-2014
1061-2014
1063-2014
1066-2014
1069-2014
1071-2014
1072-2014
1073-2014
1092-2014
1127-2014
1130-2014
1152-2014
1153-2014
1163-2014
1171-2014
1172-2014
1173-2014
1175-2014
1177-2014
1178-2014
1179-2014
1266-2014
1267-2014
5017-2014
5084-2014

5085-2014
5179-2014
5191-2014
5192-2014
5196-2014
5201-2014
5203-2014
5217-2014
5218-2014
5219-2014
5258-2014
5259-2014
5260-2014
5262-2014
5263-2014
5265-2014
5266-2014
5267-2014
5268-2014
5270-2014
5297-2014
5314-2014
5324-2014
5325-2014
5330-2014
5337-2014
5338-2014
5358-2014
5373-2014
5374-2014
5378-2014
5379-2014
5380-2014
5386-2014
5399-2014
5400-2014
5411-2014
5412-2014
5413-2014
5441-2014
5447-2014
5448-2014
5481-2014
5482-2014
5491-2014
5492-2014
5493-2014
5497-2014
5498-2014
5499-2014
5500-2014
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné obchodné poradenstvo
týkajúce sa najmä úpravy materiálov ako je kameň a mramor; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných alebo
reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; zásobovacie služby
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); inzercia prostredníctvom všetkých druhov
médií; maloobchodné služby s kameňom a mramorom; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 19 tohto zoznamu, s kameňom
a mramorom, a to aj prostredníctvom internetu;
obchodné poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triedach 35, 40 a 42 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 40 a 42 tohto zoznamu; poradenstvo
a konzultácie v oblasti služieb uvedených v tejto
triede poskytované prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; sprostredkovanie poradenstva a konzultácií v oblasti služieb uvedených v tejto triede prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; poradenské a konzultačné služby patriace do tejto triedy.
40 - Spracovanie a úprava materiálov; spracovanie
a úprava kameňa a mramoru; informácie o úprave a spracovaní materiálov; montovanie na objednávku (pre tretie osoby); rytie, gravírovanie.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie obalov (obalové dizajnérstvo); výzdoba interiérov;
interiérové dizajnérstvo.

1033-2008
27.5.2008
30
30 - Cukrovinky; cukríky; kandis ako potrava;
čokoládové cukrovinky; čokolády; napolitánky;
čokoládové tyčinky; koláče; sušienky.

(540)

(731) Jutrzenka Colian Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 1, 62-860
Opatówek, PL;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)

5047-2011
26.1.2011
37
37 - Opravy úžitkových a športových štvorkoliek,
servisné stanice pre úžitkové a športové štvorkolky.

(540) GLADIATOR
(731) Fabián Petr, Podjavorinské 1607/18, 149 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

823-2013
10.5.2013
19, 35, 40, 42
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky; alabaster; dlažby s výnimkou kovových;
dlaždice s výnimkou kovových; dlaždice, obkladačky stavebné (nekovové); dlaždicová podlaha
s výnimkou kovovej; výrobky z kameňa a mramoru patriace do tejto triedy; granit; kameň; náhrobné kamene; kamenárske výrobky; kameniny
pre stavebníctvo; kremeň; mramor; nekovové náhrobné dosky; nekovové náhrobné tabule; obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového;
obklady stien a priečok s výnimkou kovových;
obloženia s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie); pamätné tabule s výnimkou kovových;
pomníky s výnimkou kovových; schodiská s výnimkou kovových; sochy a sošky z kameňa, betónu a mramoru; stavebný kameň; stavebný materiál s výnimkou kovového; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru.
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; reklama; on-line propagácia a reklama; marketingové štúdie; prieskum verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu;
obchodné odhady; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov, vzťahy s verejnosťou (public relations); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného
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(540) MARBLE FUSIONS
(731) Marble Fusions s.r.o., Podkolibská 2170/10, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1791-2013
30.9.2013
16, 24, 25, 32, 35, 41
16 - Papierové servítky; papierové kalendáre; papierové podložky pod pivové poháre; letáky; výrobky z papiera, lepenky a z plastov patriace do
tejto triedy: bloky s účtenkami, kruhové a ozdobné podložky pod poháre, ceruzky, vývesné tabule
(papierové alebo kartónové), potlačené papierové
štítky určené na zavesenie na tovar, pohľadnice,
jedálne lístky, plagáty.
24 - Tkaniny a textilné výrobky.
25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar, a to čiapky,
šatky a šály.
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze
piva.
35 - Propagačná činnosť; reklama; organizovanie
súťaží na reklamné účely.
41 - Organizovanie zábavnej činnosti; vzdelávanie a výchova; zábava; organizovanie športových
a kultúrnych aktivít.
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gauč, vrátane vankúšov, podušiek, matracov a vrchných matracov so stredovými penovými vrstvami na zníženie tlaku a prevod tepla (nie na lekárske účely).
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s matracmi na sedenie a na gauč, vrátane vankúšov,
podušiek, matracov a vrchných matracov so stredovými penovými vrstvami na zníženie tlaku
a prevod tepla, ako aj s matracmi na sedenie a na
gauč, vrátane vankúšov, podušiek, matracov a vrchných matracov so stredovými penovými vrstvami na zníženie tlaku a prevod tepla pre nemocničný a opatrovateľský sektor.

STAROPRAMEN JEDNO
NÁS SPÁJA

(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84,
150 00 Praha, CZ;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1844-2013
4.10.2013
18, 24, 25, 26
18 - Koža, imitácie kože, výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ako
sú batohy, dáždniky, kabelky, kľúčenky, nákupné
tašky, opasky, peňaženky, cestovná batožina, plážové tašky; kožušiny a imitácie kožušín.
24 - Tkaniny napodobňujúce kožu a kožušiny
a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných
triedach.
25 - Odevy a časti odevov; kožušinové a kožené
odevy a časti kožených a kožušinových odevov;
odevy a časti odevov z imitácie koží a kožušín;
obuv; bielizeň; spodná bielizeň.
26 - Kožená galantéria a galantéria z imitácie kože; galantéria z kožušín a galantéria z imitácie
kožušín.

(540) KARA
(731) KARA Trutnov, a. s., Bohuslavická 84, 541 03
Trutnov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1867-2013
8.10.2013
37
37 - Izolovanie stavieb; stavebníctvo (stavebná
činnosť); stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebný dozor; prenájom stavebných strojov a zariadení; tesárske služby; utesňovanie budov; inštalácia a opravy výťahov.

(540)

(731) balkonsystem s.r.o., Liptovská 7478/1C, 911 08
Trenčín, SK;

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

2015-2013
25.10.2013
10, 20, 35
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny; umelé
oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán; matrace na sedenie a na
gauč, vrátane vankúšov, podušiek, matracov a vrchných matracov so stredovými penovými vrstvami na zníženie tlaku a prevod tepla pre nemocničný a opatrovateľský sektor.
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; výrobky
(ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach) z dreva,
korku, trstiny, prútia, kosti, rohoviny, slonoviny,
veľrybích kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete,
morskej peny a náhradiek týchto materiálov alebo z plastických hmôt; matrace na sedenie na

(540)

(731) Artline corporation s.r.o., Na Vysočině 829, 104 00
Praha - Uhříněves, CZ;

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

2099-2013
7.11.2013
11, 19, 20, 35
11 - Vykurovacia technika; plynové sporáky a bojlery; vodárenské zariadenia; odsávače pár; svietidlá; acetylénové horáky; bidety; bojlery, ohrievače vody; chladiace prístroje a zariadenia; fontány; klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; komínové dúchadlo, ventilátor; komínové
rúry, dymovody; kúpeľové vane; kúpeľňové armatúry; lustre; odparovače; ohrievadlá; pisoáre;
filtre na vodu; plynové bojlery; plynové horáky;
ponorné ohrievače; potrubné kohútiky a kohúty;
prístroje na chladenie vzduchu; radiátorové uzávery; elektrické radiátory; radiátory ústredného
kúrenia; saunovacie zariadenia; soláriá ako prístroje; solárne kolektory; splachovače, splachovacie zariadenia; teplovodné vykurovacie zariadenia; tlakové zásobníky vody; toaletné (záchodové) misy; sušiče na ruky pre umyvárne; umývadlá; kúpacie vane; vaňové príslušenstvo (armatúry); vaňové zariadenie; vetracie zariadenia; vykurovacie telesá; zariadenia na dezinfikovanie;
zariadenia na sušenie; zariadenia na zmäkčovanie
vody; záchody; žiarivky; žiariče; žiarovky.
19 - Nekovové stavebné materiály; asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy;
asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfaltové dlažby; bazény (nekovové konštrukcie); betón (dielce); prefabrikáty z bitúmenu,
asfaltu a živice; bridlica (strešná krytina); bridlice; dlažba (osvetľovacia); dlažba (svetelná); dlažby s výnimkou kovových; dlaždice; obkladačky
stavebné (nekovové); dlaždicová podlaha s výnimkou kovovej; dlaždicové podlahy s výnimkou
kovových; dlážka (parketová); dlážky s výnimkou kovových; drevené dlážky; drevené dyhy;
drevené podlahové dosky; drevené stenové obloženia ; drevo (polotovar); drevo (spracované); dvere s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou kovových; granit; granuly na značkovanie ciest (sklenené); kameň; kameň (žiaruvzdorný); kamenárske
výrobky; kameninové rúry; kameniny pre stavebníctvo; klapky, ventily drenážnych rúrok (s výnimkou kovových a plastových); nekovové ko-
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míny; dymovody s výnimkou kovových; konštrukcie (stavebné) s výnimkou kovových; konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; korok (lisovaný);
krištáľ; mozaiky (stavebníctvo); mramor; mriežky s výnimkou kovových; nárožia (strešné); nárožia striech; nekovové schodiskové stupne (časti
schodísk); nekovové obkladačky; dlaždice stavebné (nekovové); obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového; obklady (nekovové –
stavebné konštrukcie); obklady (nekovové - stavebné konštrukcie); obklady stien a priečok s výnimkou kovových; obloženia s výnimkou kovového (stavebné, konštrukcie); obloženie (drevené); obloženie (lamelové) s výnimkou kovového;
parketová dlážka; parketové výlisky; parkety
(parketové podlahy) s výnimkou kovových; sklo
(alabastrové); sklo (izolačné stavebné); sklo (stavebné); spojivá do muriva; stavebné sklo; stavebný kameň; stavebný materiál s výnimkou kovového.
20 - Nábytok; busty z dreva, vosku, sadry alebo
plastických hmôt; drevené alebo plastové nádoby; drobný nekovový materiál na dvere; dvierka
na nábytok; háčiky na záclony; interiérové žalúzie a rolety lamelové; kolieska na nábytok s výnimkou kovových; zásuvkové kontajnery, bielizníky; kovanie na okná s výnimkou kovového;
koše s výnimkou kovových; koľajnice na záclony
a závesy; kreslá; lavice, pulty; masážne stoly; nekovové skrutky; novinové stojany; podstavce na
kvety; podstavce, kostry, stojany pre počítače;
príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovového;
príslušenstvo postelí s výnimkou kovového; prútený tovar, košikársky tovar; pulty; rámy na obrazy; servírovacie stolíky; stojany na dáždniky;
stojany na kabáty; stojany na klobúky; stojany na
kvety; taburetky; toaletné stolíky; skrinky pre
umývadlá (nábytok); vešiaky na kľúče; vešiaky
na odevy; vitríny; zrkadlá.
35 - Obchodná sprostredkovateľská činnosť s uvedenými výrobkami; informačné komerčné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kopírovanie dokumentov pre tretie osoby;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov;
prieskum trhu; reklamné agentúry; účtovníctvo.
(540)

(731) DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2169-2013
19.11.2013
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
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pre deti do automobilov; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové diely do vozidiel; brzdové lamely
do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; brzdové obloženia do dopravných prostriedkov;
brzdy vozidiel; 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 do vozidiel;
kamióny; nákladné vozidlá; karosérie dopravných prostriedkov; klaksóny automobilov; kolesá
automobilov; kolesá vozidiel; motocykle; motory
motocyklov; motory pozemných vozidiel; náboje
kolies automobilov; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); nákladné autá; nárazníky automobilov; nosiče lyží
na autá; okenné tabule na okná automobilov;
opierky hlavy na sedadlá automobilov; pneumatikové plášte; pneumatiky; podvozky automobilov; prevodové hriadele do pozemných vozidiel;
prevodovky do pozemných vozidiel; snehové reťaze; spätné zrkadlá; športové autá; tienidlá proti
slnku do automobilov; tlmiace pružiny na vozidlá; tlmiče automobilov; torzné tyče vozidiel; uzávery palivových nádrží vozidiel; zabezpečovacie
poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel;
zariadenia do automobilov proti oslneniu.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy; etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia;
grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papier na balenie darčekov; knihy; lepenkové alebo
papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar);
lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené periodické a neperiodické
publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo 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 - Maloobchodná činnosť s automobilmi, s nákladnými autami a s náhradnými dielmi k automobilom a s autopríslušenstvom; marketingové
štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
organizovanie audiovizuálnych predstavení na
komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie
obchodu s tovarom; sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 35 tohto zoznamu; televízna
reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov a reklamných zvukovo-obrazových
záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie re-
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klamných 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 nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa
nehnuteľnosti; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu; vedenie nájomných domov.
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); autoservisy (údržba, opravy a tankovanie);
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; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení v automobiloch; inštalačné služby;
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 zametacích vozidiel;
protektorovanie pneumatík; protihrdzová úprava;
ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 tohto
zoznamu; údržba a opravy motorových vozidiel;
údržba automobilov; umývanie automobilov;
umývanie dopravných prostriedkov.
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 patriace do triedy 39; sprostredkovanie dopravy; sprostredkovanie prepravy; sprostredkovanie
služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu;
ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov
pri poruchách.

né na lekárske účely; enzymatické prípravky na
lekárske účely; enzýmy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; prísady do krmív na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivé čaje; liečivé rastliny; zverolekárske prípravky; minerálne vody upravené na lekárske účely; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne a nutričné prípravky na lekárske účely a liečivá; minerálne potravinové doplnky a rastlinné vlákna na
lekárske účely; proteínové koncentráty ako výživové prídavky k potravinám na lekárske účely;
potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo
minerálmi, alebo stopovými prvkami na lekárske
účely; tabletky na potlačenie hladu a chuti do
jedla na lekárske účely; lekárske prípravky na zoštíhlenie; bakteriálne a bakteriologické prípravky
na lekárske a zverolekárske účely; biologické
prípravky na zverolekárske účely; enzymatické
prípravky a enzýmy na zverolekárske účely; hojivé hubky a náplasti; chemické prípravky na farmaceutické a lekárske účely; prípravky na ničenie hmyzu; herbicídy; fungicídy; proteínové výživové doplnky; kazeínové výživové doplnky.
29 - Bielkoviny na kulinárske účely; mäso; ryby;
hydina; zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie
a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné
zaváraniny; ovocné pretlaky; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; výťažky z rias na
potravinárske účely; jedlá želatína.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s doplnkami stravy, výživovými látkami, liečivami, farmaceutickými prípravkami, nápojmi, výživovými doplnkami, energetickými nápojmi a posilňujúcimi prípravkami, s potravinami; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby
(okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom,
aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať
a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; reklama a propagácia výživových doplnkov,
liečiv, zdravej stravy, posilňujúcich prípravkov
a energetických nápojov; prenájom predajných
automatov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, predovšetkým obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo v oblasti výživových
doplnkov, v zdravotníctve a farmácii; organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné
alebo reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa
dovozom alebo vývozom; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov a reklamných alebo náborových textov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.

(540)

(731) LION CAR, s. r. o., Námestie Ľudovíta Štúra 31,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2238-2013
29.11.2013
5, 29, 35
5 - Vitamínové a multivitamínové prípravky; výživové doplnky stravy na lekárske účely; výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a výťažkov z liečivých bylín; sirupy na farmaceutické
použitie; liečivé nápoje; potrava na farmaceutické účely; diétne potraviny; medicinálne sirupy;
vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov; bielkovinová potrava na lekárske účely;
biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; diétne nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny uprave-

(540)

(731) Caliaplus, s.r.o., Československých letcov 53A,
080 06 Ľubotice, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

2279-2013
5.12.2013
12, 35, 37, 39, 42
12 - Vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky; obojživelné lietadlá a dopravné prostriedky; bicykle; skútre; motocykle;
mopedy; trojkolky; náhradné súčiastky a príslušenstvo pre všetky uvedené výrobky, diely a príslušenstvá týchto tovarov neobsiahnuté v iných
triedach; osobné automobily; automobily na elektrický pohon; automobily s pohonom na všetky
štyri kolesá; motory a pohony do pozemných vozidiel; podvozky do pozemných vozidiel a vzdušných dopravných prostriedkov; pneumatiky; duše
na jazdenie; protišmykové zariadenia pre kolesá
vozidiel; opravárske náradie na opravu pneumatík; samolepiaca guma na lepenie defektu na opravu duší pneumatík; pneumatiky kolies vozidiel;
protišmykové reťaze; snehové reťaze; disky na
kolesá vozidiel; kolesá vozidiel; tlmiče dopravných prostriedkov; tlmiace pružiny na vozidlá;
opierky na sedadlá automobilov; sedadlá automobilov; spätné zrkadlá; poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné a veľkoobchodné služby týkajúce sa
motorových vozidiel a vzdušných dopravných
prostriedkov, dielov motorových vozidiel a príslušenstva motorových vozidiel a vzdušných dopravných prostriedkov; maloobchodné a veľkoobchodné služby pre zásielkový obchod týkajúce
sa motorových vozidiel, častí motorových vozidiel a príslušenstva motorových vozidiel; služby
maloobchodu a veľkoobchodu cez internet týkajúce sa motorových vozidiel, častí motorových
vozidiel a príslušenstva pre motorové vozidlá;
maloobchodné a veľkoobchodné služby pomocou teleshoppingových vysielaní týkajúci sa motorových vozidiel, častí motorových vozidiel
a príslušenstva motorových vozidiel; sprostredkovanie nákupu a predaja vozidiel, pozemných,
vzdušných alebo vodných dopravných prostriedkov, obojživelných lietadiel a dopravných prostriedkov, bicyklov, skútrov, motocyklov, mopedov, trojkoliek, náhradných súčiastok a príslušenstva pre všetky uvedené výrobky, dielov a príslušenstiev týchto tovarov, osobných automobilov, automobilov na elektrický pohon, automobilov s pohonom na všetky štyri kolesá, motorov
a pohonov do pozemných vozidiel, podvozkov
do pozemných vozidiel a vzdušných dopravných
prostriedkov, pneumatík, duší na jazdenie, protišmykových zariadení pre kolesá vozidiel, opravárskeho náradia na opravu pneumatík, samolepiacej gumy na lepenie defektu pre opravu duší
pneumatík, pneumatík kolies vozidiel, protišmykových reťazí, snehových reťazí, diskov pre kolesá vozidiel, kolies vozidiel, tlmičov dopravných prostriedkov, tlmiacich pružín na vozidlá,
opierok na sedadlá automobilov, sedadiel automobilov, spätných zrkadiel, poplašných zariadení
proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; sprostredkovanie obchodných zmlúv o predaji vozidiel, pozemných, vzdušných alebo vodných dopravných
prostriedkov, obojživelných lietadiel a doprav-
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ných prostriedkov, bicyklov, skútrov, motocyklov, mopedov, trojkoliek, náhradných dielov a príslušenstva pre všetky uvedené výrobky, dielov
a príslušenstiev týchto tovarov, osobných automobilov, automobilov na elektrický pohon, automobilov s pohonom na všetky štyri kolesá, motorov a pohonov pre pozemné vozidlá, podvozkov pre pozemné vozidlá a pre vzdušné dopravné
prostriedky, pneumatík, duší na jazdenie, protišmykových zariadení pre kolesá vozidiel, opravárskeho náradia na opravu pneumatík, samolepiacej gumy na lepenie defektu pre opravu duší
pneumatík, pneumatík kolies vozidiel, protišmykových reťazí, snehových reťazí, diskov pre kolesá vozidiel, kolies vozidiel, tlmičov dopravných prostriedkov, tlmiacich pružín na vozidlá,
opierok na sedadlá automobilov, sedadiel automobilov, spätných zrkadiel, poplašných zariadení
proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; sprostredkovanie zmlúv pre tretie subjekty o predaji motorových vozidiel, častí motorových vozidiel a príslušenstva motorových vozidiel; správa spoločností a organizačná správa jazdného parku motorových vozidiel pre tretie subjekty; reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia reklamných vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum.
37 - Montáž (inštalačné práce), opravy a údržba
lietadiel a motorových vozidiel a ich súčastí;
montáž (inštalačné práce), opravy a údržba elektrických automobilov a trojkoliek, mopedov, skútrov a motocyklov; starostlivosť, čistenie a lakovacie práce na automobiloch, motoroch a ich príslušenstve; montáž (inštalačné práce) motorov
a/alebo elektromotorov a ich častí pre tretie subjekty; úprava karosérie, podvozku a iných častí automobilu na žiadosť zákazníka, pokiaľ ide
o služby zahrnuté v triede 37; lakovanie, glazovanie; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení.
39 - Doprava, preprava; automobilová a letecká
doprava; osobná doprava; riadenie/pilotovanie
lietadiel; informácie o možnostiach prepravy; prenájom dopravných prostriedkov; sprostredkovanie prepravy.
42 - Technický výskum; výskum a vývoj nových
výrobkov pre zákazníkov; grafické dizajnérstvo.
(540) AEROMOBIL
(731) AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

2375-2013
17.12.2013
507321
5.9.2013
CZ
3, 5, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38,
41, 42, 43, 45
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(511) 3 - Vlasové vody; prípravky na čistenie zubov;
mydlá; kozmetické prípravky; voňavkárske prípravky zaradené v tejto triede; balenia kozmetických a voňavkárskych výrobkov ako darčekové,
spomienkové a reklamné predmety.
5 - Liečivá ; farmaceutické prípravky humánne aj
veterinárne; homeopatické a vitamínové prípravky; liečivé výrobky s obsahom bylín; liečivé čaje; dietetické prípravky na liečebné účely; potravinové doplnky na liečebné účely patriace do tejto triedy vrátane doplnkov potravy slúžiacich na
posilnenie imunity organizmu a zlepšenie fyzického zdravia; potravinové doplnky obsahujúce
látky živočíšneho pôvodu; potravinové doplnky
obsahujúce látky rastlinného pôvodu; balenia
homeopatických, vitamínových prípravkov, potravinových doplnkov a liečivých čajov ako darčekové, spomienkové a reklamné predmety.
16 - Papier; lepenka; umelecké diela a figúrky
z papiera; papierové filtračné materiály; predmety z kartónu; časopisy; tlačoviny; periodiká; knihy; knihárske výrobky; fotografie; pohľadnice;
papiernický tovar; pivné tácky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre
umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby učebné a školské potreby a pomôcky; tlačiarenské typy, štočky; obalové materiály z papiera a z plastických hmôt patriace do tejto triedy; všetky uvedené tovary v triede 16 tohto zoznamu aj ako umelecké, darčekové, spomienkové
a reklamné predmety.
18 - Koža; imitácia kože; kože zo zvierat; kožená
galantéria; brašnárske výrobky; kabelky; tašky;
batohy; kožené puzdrá na vizitky a kľúče; obaly
z kože; kufre a batožina, ako nákupné tašky, cestovné tašky, školské aktovky, školské batohy;
doplnky z kože a ich imitácií, ako remienky
a šnúry; dáždniky; slnečníky a palice; biče, sedlá
a iné sedlárske výrobky; všetky uvedené tovary
v triede 18 tohto zoznamu aj ako umelecké, darčekové, spomienkové a reklamné predmety.
20 - Nábytok; zrkadlá; umelecké predmety z dreva a skla, ktoré patria do tejto triedy; všetky uvedené tovary v triede 20 tohto zoznamu aj ako
darčekové, spomienkové a reklamné predmety.
21 - Kuchynské náradie a riad, jedálenské servisy, servírovacie súpravy, taniere, výrobky pre
stolovanie (všetko z nehrdzavejúcej kovových
materiálov, porcelánu, varného skla, keramiky
a plastu); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky
pre kuchyňu, interiéry a stolovanie patriace do
tejto triedy; porcelánové, keramické, kameninové
alebo sklenené umelecké predmety; všetky uvedené tovary v triede 21 tohto zoznamu aj ako
darčekové, spomienkové a reklamné predmety.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach, obrusy a pokrývky, prikrývky posteľné, obliečky, posteľná bielizeň;
všetky uvedené tovary v triede 24 tohto zoznamu
aj ako umelecké, darčekové, spomienkové a reklamné predmety.
29 - Mäso; ryby; hydina; zverina; konzervované
výrobky z mäsa, rýb, ovocia a zeleniny; mrazené
výrobky z mäsa, rýb, ovocia a zeleniny; mrazené
a konzervované hotové pokrmy a polotovary jedál obsahujúce prevažne mäso, ryby, zeleninu;
sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly a zaváranina; vajcia; mlieko a iné mliečne výrobky;

jedlé oleje a tuky; nálevy na šaláty; šaláty ovocné
a zeleninové balené alebo v konzervách; ovocné
drene a koncentráty; mrazené ovocné drene; všetky uvedené potravinové výrobky v triede 29 tohto zoznamu aj ako umelecké, darčekové, spomienkové a reklamné predmety.
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové náhradky; múka a obilninové výrobky; chlieb; sušienky; sucháre; koláče;
jemné pečivo a cukrovinky; zmrzlina; med; sirup;
melasy; kvasnice; prášky do pečiva; soľ; horčica;
ocot; chuťové omáčky; korenie; ľad na chladenie
a osvieženie; všetky uvedené potravinové výrobky v triede 30 tohto zoznamu aj ako umelecké,
darčekové, spomienkové a reklamné predmety.
31 - Nespracované poľnohospodárske plodiny;
krmiva pre zvieratá, pre dobytok, pre kone, psy
a mačky; výrobky záhradnícke, lesnícke; živé
zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená; živé
rastliny a prírodné kvety; slad; drevo surové (nespracované); všetky uvedené výrobky v triede 31
tohto zoznamu aj ako umelecké, darčekové, spomienkové a reklamné predmety.
32 - Pivo; ľahké pivá a ležiaky; nealkoholické
nápoje; vody minerálne a šumivé; sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov; džúsy; šťavy ovocné a nápoje z ovocných štiav nealkoholických
(nekvasených); šumivé ovocné nápoje (nealkoholické); šumivé nápoje s ovocnou šťavou; nealkoholické nápoje a pivá ako darčekové, spomienkové a reklamné predmety.
33 - Alkoholické nápoje; víno; liehoviny; alkoholické nápoje ako darčekové, spomienkové a reklamné predmety.
34 - Tabak v surovom alebo spracovanom stave;
cigarety; cigary; fajčiarske potreby patriace do
tejto triedy; zápalky; cigaretový papier; tabakové
výrobky ako darčekové, spomienkové a reklamné
predmety.
38 - Spravodajské kancelárie; elektronická pošta;
prenos informácií, najmä reklamy a inzercie cez
internet; poskytovanie telekomunikačných služieb cez internet; poskytovanie internetového
prístupu na spravodajské servery; vysielanie rádia cez internet; vysielanie televízie cez internet;
poskytovanie prístupu do internetovej fotogalérie; poskytovanie prístupu do internetových diskusných fór; poskytovanie prístupu k databázam;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; tlačové agentúry; tlačové kancelárie;
služby zasielania elektronických správ prostredníctvom newsletteru; prenos elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh
v elektronickej podobe, audio alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej,
alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete,
najmä internetu, pomocou satelitov; prenájom
komunikačných miest.
41 - On line vydávanie elektronických kníh a časopisov.
42 - Tvorba internetových aplikácií (softvéru) pre
tretie osoby.
43 - Ubytovacie služby; hotelové služby; penzióny; reštaurácie; bary; kaviarne; vinárne; prevádzka cukrární; bufety; jedálne; samoobslužné reštaurácie; hromadné stravovanie; rýchle občerstvenie; kiosky s rýchlym občerstvením; poskytova-
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nie občerstvenia, prechodného ubytovania a stravovania.
45 - On line služby sociálnych sietí; registrácia
doménových mien (právne služby).

by); protetické potreby pre nevidiacich a nepočujúcich; prezervatívy; dojčenské fľaše a cumlíky;
ochranné zdravotnícke pomôcky (chrániče sluchu, ochranné podušky proti preležaninám); inhalátory; respirátory (dýchacie prístroje na umelé
dýchanie); teplomery na lekárske účely; kompresívne pančuchy a návleky; slúchadlá vrátane príslušenstva; pomôcky pre telesne postihnutých
(barly, palice, chodúľky; kreslá toaletné, pojazdné; podhlavníky na lekárske účely; podušky na
lekárske účely; matrace na lekárske účely; podložky pre nemocničné lôžka; rehabilitačné polohovacie kočíky; chirurgické rúška.
21 - Kefky a špeciálne zubné kefky.
29 - Mlieko; spracovaný peľ (potravina).
30 - Čaje; nápoje na báze čaju; sladový výťažok
ako potravina.
35 - Dodávateľské služby pre tretie osoby v oblasti distribúcie liekov (obchodná pomoc); maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s farmaceutickými výrobkami; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; zásielkové maloobchodné služby s farmaceutickými výrobkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými výrobkami prostredníctvom internetu; podnikateľské a obchodné informácie v oblasti lekárnictva; obchodná reklama; predvádzanie tovaru; reklama on-line v počítačovej sieti; distribúcia vzoriek tovarov; reklama; propagácia; inzercia; administratívna činnosť; franchising.
39 - Dopravné služby (distribúcia liečiv a zdravotníckej techniky a potrieb); balenie, nakladanie, vykladanie a skladovanie tovaru; sprostredkovanie v doprave; doprava sanitkami; preprava
chorých.
41 - Vydávanie odborných lekárskych a zdravotníckych publikácií; elektronické publikovanie
textov s výnimkou reklamných; školiace a vzdelávacie činnosti; lektorská činnosť; usporadúvanie kurzov a školení, najmä v oblasti lekárstva
a zdravotníctva; organizovanie a usporadúvanie
vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských akcií
a výstav.
42 - Kontrola kvality liečiv.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov); aromaterapeutické služby; konzultačné
a poradenské služby v lekárstve, zdravotníctve
a farmácii; poskytovanie lekárskych a zdravotných informácií; prenájom zdravotníckych zariadení; príprava liečivých prípravkov bez požiadavky sterility aj sterilných liečivých prípravkov;
lekárenská pohotovostná služba.

(540) KiKiRiKi
(731) SMART myMONEY a.s., Nad Ovčírnou V 1778,
760 01 Zlín, CZ;

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

2458-2013
23.12.2013
3, 5, 8, 10, 21, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 44
3 - Parfuméria; vonné oleje; kozmetika; vlasové
vody; zubné pasty; deodoranty; emulzie, vody,
gély, mlieka na osobnú kozmetickú potrebu; toaletné prípravky; vlasové a ústne vody; pasty,
prášky a vodičky na ošetrovanie vlasov ako kondicionéry, pomády, tužidlá, spreje; prostriedky na
ošetrovanie pokožky, ako krémy na opaľovanie
a krémy po opaľovaní, masážne krémy a emulzie, regeneračné krémy a vody nie na lekárske
použitie; osviežovače vzduchu.
5 - Farmaceutické prípravky; liečivá; lieky; absorpčné tampóny a buničina; potraviny na lekárske účely; potravinové doplnky na lekárske účely; vitamíny na lekárske účely; alkaloidy na lekárske účely; analgetiká; antikoncepčné prípravky (chemické a biochemické); liečivé bylinné čaje; liečivé byliny; čapíky; roztoky na kontaktné
šošovky; dezinfekčné prípravky na hygienické
účely; diagnostické prípravky na lekárske aj veterinárne účely; dietetické prípravky na lekárske
účely; enzýmy a enzymatické prípravky na lekárske účely; fungicídy; hormóny na lekárske účely;
náplasti; chemické prípravky na lekárske účely;
nohavičky pre inkontinentných pacientov; vložky
pre inkontinentných pacientov; zdravotné nohavičky; laxatíva; prenosné lekárničky vrátane obsahu; masti na farmaceutické účely; kozmetika
na liečebné účely; potrava pre dojčatá, potrava
pre batoľatá patriace do tejto triedy; obväzový
materiál; antiparazitiká; farmaceutické prípravky
na starostlivosť o pokožku; antireumatiká; repelenty proti hmyzu; sedatíva; vakcíny; jedlá rastlinná vláknina (nie na výživu); žuvacie gumy na
liečebné účely; žuvačky proti nevoľnosti pri cestovaní; prípravky proti zápachu, iné ako na osobnú potrebu; potravinové doplnky na báze vajec,
mlieka, peľu a proteínov, nie na lekárske účely;
proteínové výživové doplnky; výživové doplnky
pre deti na báze upravenej zeleniny, ovocia, mäsa
a rýb; potraviny pre dojčatá na báze upravenej
zeleniny, ovocia, mäsa a rýb; výživové doplnky
pre deti na báze obilnín; potraviny pre dojčatá na
báze obilnín.
8 - Nožničky; skalpely; klieštiky a nástroje na
pedikúru; súpravy na manikúru; ručné nástroje na
starostlivosť o telo.
10 - Lekárske, chirurgické a stomatologické prístroje a nástroje patriace do tejto triedy; potreby
na aplikáciu liekov patriace do tejto triedy; cievne protézy; katétre všetkých druhov; operačné
stoly, pôrodnícke stoly, stomatologické kreslá,
masážne prístroje, ostatný špeciálny lekársky nábytok; lekárske lampy a zrkadlá; protetika (umelé
končatiny, oči, zuby, prsia); ortopedická obuv,
ortopedické vložky do obuvi (ortopedické potre-
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(540) Lekáreň AGEL
(731) AGEL a. s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov,
CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

2459-2013
23.12.2013
3, 5, 8, 10, 21, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 44
3 - Parfuméria; vonné oleje; kozmetika; vlasové
vody; zubné pasty; deodoranty; emulzie, vody,
gély, mlieka na osobnú kozmetickú potrebu; toaletné prípravky; vlasové a ústne vody; pasty,
prášky a vodičky na ošetrovanie vlasov ako kondicionéry, pomády, tužidlá, spreje; prostriedky na
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ošetrovanie pokožky, ako krémy na opaľovanie
a krémy po opaľovaní, masážne krémy a emulzie, regeneračné krémy a vody nie na lekárske
použitie; osviežovače vzduchu.
5 - Farmaceutické prípravky; liečivá; lieky; absorpčné tampóny a buničina; potraviny na lekárske účely; potravinové doplnky na lekárske účely; vitamíny na lekárske účely; alkaloidy na lekárske účely; analgetiká; antikoncepčné prípravky (chemické a biochemické); liečivé bylinné čaje; liečivé byliny; čapíky; roztoky na kontaktné
šošovky; dezinfekčné prípravky na hygienické
účely; diagnostické prípravky na lekárske aj veterinárne účely; dietetické prípravky na lekárske
účely; enzýmy a enzymatické prípravky na lekárske účely; fungicídy; hormóny na lekárske účely;
náplasti; chemické prípravky na lekárske účely;
nohavičky pre inkontinentných pacientov; vložky
pre inkontinentných pacientov; zdravotné nohavičky; laxatíva; prenosné lekárničky vrátane obsahu; masti na farmaceutické účely; kozmetika
na liečebné účely; potrava pre dojčatá, potrava
pre batoľatá patriace do tejto triedy; obväzový
materiál; antiparazitiká; farmaceutické prípravky
na starostlivosť o pokožku; antireumatiká; repelenty proti hmyzu; sedatíva; vakcíny; jedlá rastlinná vláknina (nie na výživu); žuvacie gumy na
liečebné účely; žuvačky proti nevoľnosti pri cestovaní; prípravky proti zápachu, iné ako na osobnú potrebu; potravinové doplnky na báze vajec,
mlieka, peľu a proteínov, nie na lekárske účely;
proteínové výživové doplnky; výživové doplnky
pre deti na báze upravenej zeleniny, ovocia, mäsa
a rýb; potraviny pre dojčatá na báze upravenej
zeleniny, ovocia, mäsa a rýb; výživové doplnky
pre deti na báze obilnín; potraviny pre dojčatá na
báze obilnín.
8 - Nožničky; skalpely; klieštiky a nástroje na
pedikúru; súpravy na manikúru; ručné nástroje na
starostlivosť o telo.
10 - Lekárske, chirurgické a stomatologické prístroje a nástroje patriace do tejto triedy; potreby
na aplikáciu liekov patriace do tejto triedy; cievne protézy; katétre všetkých druhov; operačné
stoly, pôrodnícke stoly, stomatologické kreslá,
masážne prístroje, ostatný špeciálny lekársky nábytok; lekárske lampy a zrkadlá; protetika (umelé
končatiny, oči, zuby, prsia); ortopedická obuv, ortopedické vložky do obuvi (ortopedické potreby);
protetické potreby pre nevidiacich a nepočujúcich; prezervatívy; dojčenské fľaše a cumlíky;
ochranné zdravotnícke pomôcky (chrániče sluchu, ochranné podušky proti preležaninám); inhalátory; respirátory (dýchacie prístroje na umelé
dýchanie); teplomery na lekárske účely; kompresívne pančuchy a návleky; slúchadlá vrátane príslušenstva; pomôcky pre telesne postihnutých
(barly, palice, chodúľky; kreslá toaletné, pojazdné; podhlavníky na lekárske účely; podušky na
lekárske účely; matrace na lekárske účely; podložky pre nemocničné lôžka; rehabilitačné polohovacie kočíky; chirurgické rúška.
21 - Kefky a špeciálne zubné kefky.
29 - Mlieko; spracovaný peľ (potravina).
30 - Čaje; nápoje na báze čaju; sladový výťažok
ako potravina.
35 - Dodávateľské služby pre tretie osoby v oblasti distribúcie liekov (obchodná pomoc); malo-

obchodná a veľkoobchodná činnosť s farmaceutickými výrobkami; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; zásielkové maloobchodné služby s farmaceutickými výrobkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými výrobkami prostredníctvom internetu; podnikateľské
a obchodné informácie v oblasti lekárnictva; obchodná reklama; predvádzanie tovaru; reklama
on-line v počítačovej sieti; distribúcia vzoriek tovarov; reklama; propagácia; inzercia; administratívna činnosť; franchising.
39 - Dopravné služby (distribúcia liečiv a zdravotníckej techniky a potrieb); balenie, nakladanie, vykladanie a skladovanie tovaru; sprostredkovanie v doprave; doprava sanitkami; preprava
chorých.
41 - Vydávanie odborných lekárskych a zdravotníckych publikácií; elektronické publikovanie
textov s výnimkou reklamných; školiace a vzdelávacie činnosti; lektorská činnosť; usporadúvanie kurzov a školení, najmä v oblasti lekárstva
a zdravotníctva; organizovanie a usporadúvanie
vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských akcií
a výstav.
42 - Kontrola kvality liečiv.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov); aromaterapeutické služby; konzultačné
a poradenské služby v lekárstve, zdravotníctve
a farmácii; poskytovanie lekárskych a zdravotných informácií; prenájom zdravotníckych zariadení; príprava liečivých prípravkov bez požiadavky sterility aj sterilných liečivých prípravkov; lekárenská pohotovostná služba.
(540) Lékárna AGEL
(731) AGEL a. s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov,
CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

2460-2013
23.12.2013
3, 5, 8, 10, 21, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 44
3 - Parfuméria; vonné oleje; kozmetika; vlasové
vody; zubné pasty; deodoranty; emulzie, vody,
gély, mlieka na osobnú kozmetickú potrebu; toaletné prípravky; vlasové a ústne vody; pasty,
prášky a vodičky na ošetrovanie vlasov ako kondicionéry, pomády, tužidlá, spreje; prostriedky na
ošetrovanie pokožky, ako krémy na opaľovanie
a krémy po opaľovaní, masážne krémy a emulzie, regeneračné krémy a vody nie na lekárske
použitie; osviežovače vzduchu.
5 - Farmaceutické prípravky; liečivá; lieky; absorpčné tampóny a buničina; potraviny na lekárske účely; potravinové doplnky na lekárske účely; vitamíny na lekárske účely; alkaloidy na lekárske účely; analgetiká; antikoncepčné prípravky (chemické a biochemické); liečivé bylinné čaje; liečivé byliny; čapíky; roztoky na kontaktné
šošovky; dezinfekčné prípravky na hygienické
účely; diagnostické prípravky na lekárske aj veterinárne účely; dietetické prípravky na lekárske
účely; enzýmy a enzymatické prípravky na lekárske účely; fungicídy; hormóny na lekárske účely;
náplasti; chemické prípravky na lekárske účely;
nohavičky pre inkontinentných pacientov; vložky
pre inkontinentných pacientov; zdravotné noha-
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vičky; laxatíva; prenosné lekárničky vrátane obsahu; masti na farmaceutické účely; kozmetika
na liečebné účely; potrava pre dojčatá, potrava
pre batoľatá patriace do tejto triedy; obväzový
materiál; antiparazitiká; farmaceutické prípravky
na starostlivosť o pokožku; antireumatiká; repelenty proti hmyzu; sedatíva; vakcíny; jedlá rastlinná vláknina (nie na výživu); žuvacie gumy na
liečebné účely; žuvačky proti nevoľnosti pri cestovaní; prípravky proti zápachu, iné ako na osobnú potrebu; potravinové doplnky na báze vajec,
mlieka, peľu a proteínov, nie na lekárske účely;
proteínové výživové doplnky; výživové doplnky
pre deti na báze upravenej zeleniny, ovocia, mäsa
a rýb; potraviny pre dojčatá na báze upravenej
zeleniny, ovocia, mäsa a rýb; výživové doplnky
pre deti na báze obilnín; potraviny pre dojčatá na
báze obilnín.
8 - Nožničky; skalpely; klieštiky a nástroje na
pedikúru; súpravy na manikúru; ručné nástroje na
starostlivosť o telo.
10 - Lekárske, chirurgické a stomatologické prístroje a nástroje patriace do tejto triedy; potreby
na aplikáciu liekov patriace do tejto triedy; cievne protézy; katétre všetkých druhov; operačné
stoly, pôrodnícke stoly, stomatologické kreslá,
masážne prístroje, ostatný špeciálny lekársky nábytok; lekárske lampy a zrkadlá; protetika (umelé
končatiny, oči, zuby, prsia); ortopedická obuv,
ortopedické vložky do obuvi (ortopedické potreby); protetické potreby pre nevidiacich a nepočujúcich; prezervatívy; dojčenské fľaše a cumlíky;
ochranné zdravotnícke pomôcky (chrániče sluchu, ochranné podušky proti preležaninám); inhalátory; respirátory (dýchacie prístroje na umelé
dýchanie); teplomery na lekárske účely; kompresívne pančuchy a návleky; slúchadlá vrátane príslušenstva; pomôcky pre telesne postihnutých
(barly, palice, chodúľky; kreslá toaletné, pojazdné; podhlavníky na lekárske účely; podušky na
lekárske účely; matrace na lekárske účely; podložky pre nemocničné lôžka; rehabilitačné polohovacie kočíky; chirurgické rúška.
21 - Kefky a špeciálne zubné kefky.
29 - Mlieko; spracovaný peľ (potravina).
30 - Čaje; nápoje na báze čaju; sladový výťažok
ako potravina.
35 - Dodávateľské služby pre tretie osoby v oblasti distribúcie liekov (obchodná pomoc); maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s farmaceutickými výrobkami; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; zásielkové maloobchodné služby s farmaceutickými výrobkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými výrobkami prostredníctvom internetu; podnikateľské
a obchodné informácie v oblasti lekárnictva; obchodná reklama; predvádzanie tovaru; reklama
on-line v počítačovej sieti; distribúcia vzoriek tovarov; reklama; propagácia; inzercia; administratívna činnosť; franchising.
39 - Dopravné služby (distribúcia liečiv a zdravotníckej techniky a potrieb); balenie, nakladanie, vykladanie a skladovanie tovaru; sprostredkovanie v doprave; doprava sanitkami; preprava
chorých.
41 - Vydávanie odborných lekárskych a zdravotníckych publikácií; elektronické publikovanie
textov s výnimkou reklamných; školiace a vzde-
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lávacie činnosti; lektorská činnosť; usporadúvanie kurzov a školení, najmä v oblasti lekárstva
a zdravotníctva; organizovanie a usporadúvanie
vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských akcií
a výstav.
42 - Kontrola kvality liečiv.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov); aromaterapeutické služby; konzultačné
a poradenské služby v lekárstve, zdravotníctve
a farmácii; poskytovanie lekárskych a zdravotných informácií; prenájom zdravotníckych zariadení; príprava liečivých prípravkov bez požiadavky sterility aj sterilných liečivých prípravkov; lekárenská pohotovostná služba.
(540)

(731) AGEL a. s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov,
CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2461-2013
23.12.2013
3, 5, 8, 10, 21, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 44
3 - Parfuméria; vonné oleje; kozmetika; vlasové
vody; zubné pasty; deodoranty; emulzie, vody,
gély, mlieka na osobnú kozmetickú potrebu; toaletné prípravky; vlasové a ústne vody; pasty,
prášky a vodičky na ošetrovanie vlasov ako kondicionéry, pomády, tužidlá, spreje; prostriedky na
ošetrovanie pokožky, ako krémy na opaľovanie
a krémy po opaľovaní, masážne krémy a emulzie, regeneračné krémy a vody nie na lekárske
použitie; osviežovače vzduchu.
5 - Farmaceutické prípravky; liečivá; lieky; absorpčné tampóny a buničina; potraviny na lekárske účely; potravinové doplnky na lekárske účely; vitamíny na lekárske účely; alkaloidy na lekárske účely; analgetiká; antikoncepčné prípravky (chemické a biochemické); liečivé bylinné čaje; liečivé byliny; čipky; roztoky na kontaktné
šošovky; dezinfekčné prípravky na hygienické
účely; diagnostické prípravky na lekárske aj veterinárne účely; dietetické prípravky na lekárske
účely; enzýmy a enzymatické prípravky na lekárske účely; fungicídy; hormóny na lekárske účely;
náplasti; chemické prípravky na lekárske účely;
nohavičky pre inkontinentných pacientov; vložky
pre inkontinentných pacientov; zdravotné nohavičky; laxatíva; prenosné lekárničky vrátane obsahu; masti na farmaceutické účely; kozmetika
na liečebné účely; potrava pre dojčatá, potrava
pre batoľatá patriace do tejto triedy; obväzový
materiál; antiparazitiká; farmaceutické prípravky
na starostlivosť o pokožku; antireumatiká; repelenty proti hmyzu; sedatíva; vakcíny; jedlá rastlinná vláknina (nie na výživu); žuvacie gumy na
liečebné účely; žuvačky proti nevoľnosti pri cestovaní; prípravky proti zápachu, iné ako na osobnú potrebu; potravinové doplnky na báze vajec,
mlieka, peľu a proteínov, nie na lekárske účely;
proteínové výživové doplnky; výživové doplnky
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pre deti na báze upravenej zeleniny, ovocia, mäsa
a rýb; potraviny pre dojčatá na báze upravenej
zeleniny, ovocia, mäsa a rýb; výživové doplnky
pre deti na báze obilnín; potraviny pre dojčatá na
báze obilnín.
8 - Nožničky; skalpely; klieštiky a nástroje na
pedikúru; súpravy na manikúru; ručné nástroje na
starostlivosť o telo.
10 - Lekárske, chirurgické a stomatologické prístroje a nástroje patriace do tejto triedy; potreby
na aplikáciu liekov patriace do tejto triedy; cievne protézy; katétre všetkých druhov; operačné
stoly, pôrodnícke stoly, stomatologické kreslá,
masážne prístroje, ostatný špeciálny lekársky nábytok; lekárske lampy a zrkadlá; protetika (umelé
končatiny, oči, zuby, prsia); ortopedická obuv,
ortopedické vložky do obuvi (ortopedické potreby); protetické potreby pre nevidiacich a nepočujúcich; prezervatívy; dojčenské fľaše a cumlíky;
ochranné zdravotnícke pomôcky (chrániče sluchu, ochranné podušky proti preležaninám); inhalátory; respirátory (dýchacie prístroje na umelé
dýchanie); teplomery na lekárske účely; kompresívne pančuchy a návleky; slúchadlá vrátane príslušenstva; pomôcky pre telesne postihnutých (barle, palice, chodúľky; kreslá toaletné, pojazdné;
podhlavníky na lekárske účely; podušky na lekárske účely; matrace na lekárske účely; podložky pre nemocničné lôžka; rehabilitačné polohovacie kočíky; chirurgické rúška.
21 - Kefky a špeciálne zubné kefky.
29 - Mlieko; spracovaný peľ (potravina).
30 - Čaje; nápoje na báze čaju; sladový výťažok
ako potravina.
35 - Dodávateľské služby pre tretie osoby v oblasti distribúcie liekov (obchodná pomoc); maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s farmaceutickými výrobkami; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; zásielkové maloobchodné služby s farmaceutickými výrobkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými výrobkami prostredníctvom internetu; podnikateľské a obchodné informácie v oblasti lekárnictva; obchodná reklama; predvádzanie tovaru; reklama online
v počítačovej sieti; distribúcia vzoriek tovarov;
reklama; propagácia; inzercia; administratívna
činnosť; franchising.
39 - Dopravné služby (distribúcia liečiv a zdravotníckej techniky a potrieb); balenie, nakladanie, vykladanie a skladovanie tovaru; sprostredkovanie v doprave; doprava sanitkami; preprava
chorých.
41 - Vydávanie odborných lekárskych a zdravotníckych publikácií; elektronické publikovanie textov s výnimkou reklamných; školiace a vzdelávacie činnosti; lektorská činnosť; usporadúvanie
kurzov a školení, najmä v oblasti lekárstva a zdravotníctva; organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských akcií a výstav.
42 - Kontrola kvality liečiv.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov); aromaterapeutické služby; konzultačné
a poradenské služby v lekárstve, zdravotníctve
a farmácii; poskytovanie lekárskych a zdravotných
informácií; prenájom zdravotníckych zariadení;
príprava liečivých prípravkov bez požiadavky sterility aj sterilných liečivých prípravkov; lekárenská pohotovostná služba.

(540)

(731) AGEL a. s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov,
CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2471-2013
30.12.2013
9, 16, 25, 35, 38, 42
9 - Ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; ochranné masky; protipožiarne ochranné odevy; ochranná obuv proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarna ochranná obuv;
ochranné oblečenie proti ohňu; ochranné helmy;
ochranné rukavice; ochranné pracovné prilby; okuliare; nástroje s okuliarmi; azbestové požiarnické
ochranné štíty; okuliarové rámy; okuliare proti
oslneniu; puzdrá na okuliare; osobné ochranné
prostriedky proti nehodám; štíty proti oslneniu;
výstražné píšťalky; periférne zariadenia počítačov; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); nahraté počítačové programy;
poplašné zariadenia; elektricky vyhrievané ponožky; pozorovacie prístroje; nepriestrelné vesty;
respirátory na filtráciu vzduchu; bezpečnostné
pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na
športový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné);
blikavé svetlá; filtre na dýchacie masky.
16 - Reklamné, propagačné a informačné materiály z papiera a plastických hmôt; knihy; brožúry; brožované knihy; knižné záložky; časopisy;
periodiká; publikácie; noviny; tlačoviny; tlačivá;
príručky; formuláre predovšetkým v súvislosti so
systémom manažérstva kvality; plagáty; katalógy; kalendáre; prospekty; fotografie; grafické
reprodukcie; školské potreby (papiernický tovar);
papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky;
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pečiatky, písacie potreby; nálepky; lepiace
štítky; netextilné etikety; kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; papiernický tovar; albumy;
atlasy; plastové fólie na balenie; predmety z kartónu; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; papierové utierky;
papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; ceruzky; formuláre; kartón; papierové obrúsky; obaly (papiernický tovar); papierové škatuľky ako obaly; papierové škatule ako obaly; škatuľky a škatule z kartónu; obrazy; papier; papierové podložky pod poháre; peračníky; puzdrá na
perá; pečate; pohľadnice; portréty; tlačené zoznamy.
25 - Odevy; obuv a pokrývky hlavy; konfekcia;
oblečenie; pánska, dámska a detská obuv; vysoká
obuv; šnurovacie topánky; športová obuv; pracovná obuv patriaca do tejto triedy; papuče; spodná bielizeň; bundy; boa; body (spodná bielizeň);
cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky; čiapky;
chrániče uší ako pokrývka hlavy; detská výbavička; goliere; kabáty; kapucne; klobúky; kombiné; kombinézy ako oblečenie; korzety; kostýmy;
obleky; košele; kožušiny ako oblečenie; krátke
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kabátiky; peleríny; krátke kabáty s kapucňou; krátke nohavice; krátke nohavice jazdecké alebo spodné; kravaty; kúpacie plášte; pláštenky; manžety
ako časti odevov; náprsenky; nohavice; pančuchy; pančuškové nohavice; pánske spodky; plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; pleteniny
ako oblečenie; oblečenie z imitácie kože; podprsenky; pokrývky hlavy; ponožky; pracovné plášte; pulóvre; pyžamá; rukavice (časť oblečenia);
saká; spodničky; sukne; šály; šaty; šatky; šerpy;
potníky; uniformy; vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchníky; župany; vrecká na odevy; gymnastické dresy; maškarné kostýmy; šilty na pokrývky hlavy; celé topánky; galoše; podpätky;
sandále; dámske, pánske, detské, chlapčenské
a dievčenské oblečenie; blúzky; otepľovačky; róby; pánske obleky; večerné obleky; kabáty kombinované s kožušinou; kožuchy; obleky do dažďa; vesty; opasky; podkolienky; pončá; štóly;
športové oblečenie; športové saká; svetre; ozdobné vreckovky (časti odevov); osobná bielizeň
vrátane podprseniek; nočné košele; tričká; tielka;
tenisové a golfové oblečenie; džínsy; blejzre; zástery.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj
prostredníctvom internetu s tovarmi, ako sú pracovné a ochranné odevy, odevy, pracovná a ochranná obuv, obuv a pokrývky hlavy, konfekcia,
oblečenie, detská obuv, vysoká obuv, celé topánky, šnurovacie topánky, športová obuv, pracovná
obuv, papuče, spodná bielizeň, bundy, boa, body,
cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky,
chrániče uší ako pokrývka hlavy, detská výbavička, textilné detské plienky, goliere, kabáty, kapucne, klobúky, kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety, kostýmy, obleky, košele, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky, peleríny, krátke kabáty s kapucňou, krátke nohavice jazdecké
alebo spodné, kravaty, kúpacie plášte, manžety
ako časti odevov, náprsenky, nohavice, opasky,
pančuchy, pančuškové nohavice, pánske spodky,
plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie,
plážové a kúpacie doplnky, obuv a plášte na kúpanie, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože, podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice,
saká, spodničky, sukne, šály, šaty, šatky, šerpy, tielka, potníky, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, vrecká
na odevy, gymnastické dresy, maškarné kostýmy,
šilty na pokrývky hlavy, celé topánky, galoše,
podpätky, sandále, kožené rukavice, dámske, pánske a dievčenské oblečenie, košele, blúzky, saká,
krátke nohavice, otepľovačky, pláštenky, róby,
pánske obleky, večerné obleky, zvrchníky, plášte, kabáty kombinované s kožušinou, kožuchy,
plášte do dažďa, obleky do dažďa, vesty, opasky,
ponožky, podkolienky, pončá, štóly, športové saká, svetre, vreckovky, osobná bielizeň vrátane
podprseniek, nočné košele, tričká, tielka, tenisové a golfové oblečenie, džínsy, blejzre, viazanky,
rukavice, zástery, perá, kľúčenky, prívesky, otvárače, elektronika, športové potreby, kuchynské
náradie, interiérové doplnky, sviečky, šperky, peňaženky, kabelky, elektronické cigarety, doplnky
na mobilné telefóny, média na prenos, potraviny,
nápoje, počítačové doplnky; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; reklama a propagácia;
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reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely; rozmnožovanie dokumentov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod;
marketingové štúdie; prenájom kancelárskych
strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných
materiálov; reklamná a propagačná činnosť; sprostredkovateľská činnosť v reklamnej produkcii;
vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo
náborových materiálov; rozširovanie reklamných
materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov
do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri
predaji stavebného materiálu a pri stavebných
činnostiach; poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
38 - Telekomunikačný prenos elektronických poukážok, kupónov, tlačovín, časopisov, periodík, kníh
a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej
siete vrátane internetu a/alebo intranetu; poskytovanie prístupu k databázam na internete; poskytovanie chat-liniek s použitím internetu; služby pre prístup k internetu; vysielanie programov
cez internet; telekomunikačný prenos informácií
na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov, diskusných skupín, predovšetkým v oblasti spotrebiteľských
tém, zľavových kupónov a poukážok; 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, predovšetkým v oblasti spotrebiteľských tém, zľavových kupónov a poukážok; 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.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kalibrácia, kontrola kvality;
grafický a priemyselný dizajn; módne dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti
dizajnu; dizajnérstvo; skúšky materiálov; skúšanie
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textilu; zhotovovanie kópií počítačových programov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov), služby vedecké a technologické včítane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy; priemyselný výskum; prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické média, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540) BORMIS
(731) BORMIS, s.r.o., Rulandská 17, 900 21 Svätý Jur,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2472-2013
30.12.2013
9, 16, 25, 35, 38, 42
9 - Ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; ochranné masky; protipožiarne ochranné odevy; ochranná obuv proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarna ochranná obuv;
ochranné oblečenie proti ohňu; ochranné helmy;
ochranné rukavice; ochranné pracovné prilby;
okuliare; nástroje s okuliarmi; azbestové požiarnické ochranné štíty; okuliarové rámy; okuliare
proti oslneniu; puzdrá na okuliare; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; štíty proti oslneniu; výstražné píšťalky; periférne zariadenia počítačov; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); nahraté počítačové programy;
poplašné zariadenia; elektricky vyhrievané ponožky; pozorovacie prístroje; nepriestrelné vesty;
respirátory na filtráciu vzduchu; bezpečnostné
pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na
športový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné);
blikavé svetlá; filtre na dýchacie masky.
16 - Reklamné, propagačné a informačné materiály z papiera a plastických hmôt; knihy; brožúry; brožované knihy; knižné záložky; časopisy;
periodiká; publikácie; noviny; tlačoviny; tlačivá;
príručky; formuláre predovšetkým v súvislosti so
systémom manažérstva kvality; plagáty; katalógy; kalendáre; prospekty; fotografie; grafické
reprodukcie; školské potreby (papiernický tovar);
papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky;
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pečiatky, písacie potreby; nálepky; lepiace
štítky; netextilné etikety; kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; papiernický tovar; albumy;
atlasy; plastové fólie na balenie; predmety z kartónu; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; papierové utierky;
papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; ceruzky; formuláre; kartón; papierové obrúsky; obaly (papiernický tovar); papierové škatuľky ako obaly; papierové škatule ako obaly; škatuľky a škatule z kartónu; obrazy; papier; papierové podložky pod poháre; peračníky; puzdrá na
perá; pečate; pohľadnice; portréty; tlačené zoznamy.
25 - Odevy; obuv a pokrývky hlavy; konfekcia;
oblečenie; pánska, dámska a detská obuv; vysoká
obuv; šnurovacie topánky; športová obuv; pracovná obuv patriaca do tejto triedy; papuče;
spodná bielizeň; bundy; boa; body (spodná bieli-

zeň); cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky;
čiapky; chrániče uší ako pokrývka hlavy; detská
výbavička; goliere; kabáty; kapucne; klobúky;
kombiné; kombinézy ako oblečenie; korzety; kostýmy; obleky; košele; kožušiny ako oblečenie;
krátke kabátiky; peleríny; krátke kabáty s kapucňou; krátke nohavice; krátke nohavice jazdecké
alebo spodné; kravaty; kúpacie plášte; pláštenky;
manžety ako časti odevov; náprsenky; nohavice;
pančuchy; pančuškové nohavice; pánske spodky;
plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; pleteniny ako oblečenie; oblečenie z imitácie kože;
podprsenky; pokrývky hlavy; ponožky; pracovné
plášte; pulóvre; pyžamá; rukavice (časť oblečenia);
saká; spodničky; sukne; šály; šaty; šatky; šerpy;
potníky; uniformy; vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchníky; župany; vrecká na odevy; gymnastické dresy; maškarné kostýmy; šilty na pokrývky hlavy; celé topánky; galoše; podpätky; sandále; dámske, pánske, detské, chlapčenské
a dievčenské oblečenie; blúzky; otepľovačky; róby; pánske obleky; večerné obleky; kabáty kombinované s kožušinou; kožuchy; obleky do dažďa; vesty; opasky; podkolienky; pončá; štóly;
športové oblečenie; športové saká; svetre; ozdobné vreckovky (časti odevov); osobná bielizeň vrátane podprseniek; nočné košele; tričká; tielka; tenisové a golfové oblečenie; džínsy; blejzre; zástery.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj
prostredníctvom internetu s tovarmi, ako sú pracovné a ochranné odevy, odevy, pracovná a ochranná obuv, obuv a pokrývky hlavy, konfekcia,
oblečenie, detská obuv, vysoká obuv, celé topánky, šnurovacie topánky, športová obuv, pracovná
obuv, papuče, spodná bielizeň, bundy, boa, body,
cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky,
chrániče uší ako pokrývka hlavy, detská výbavička, textilné detské plienky, goliere, kabáty,
kapucne, klobúky, kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety, kostýmy, obleky, košele, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky, peleríny, krátke kabáty s kapucňou, krátke nohavice jazdecké
alebo spodné, kravaty, kúpacie plášte, manžety
ako časti odevov, náprsenky, nohavice, opasky,
pančuchy, pančuškové nohavice, pánske spodky,
plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie,
plážové a kúpacie doplnky, obuv a plášte na kúpanie, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože, podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice,
saká, spodničky, sukne, šály, šaty, šatky, šerpy,
tielka, potníky, tričká, vesty, uniformy, vrchné
ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, vrecká na odevy, gymnastické dresy, maškarné kostýmy, šilty na pokrývky hlavy, celé topánky, galoše, podpätky, sandále, kožené rukavice, dámske, pánske a dievčenské oblečenie, košele, blúzky, saká, krátke nohavice, otepľovačky, pláštenky, róby, pánske obleky, večerné obleky, zvrchníky, plášte, kabáty kombinované s kožušinou,
kožuchy, plášte do dažďa, obleky do dažďa, vesty, opasky, ponožky, podkolienky, pončá, štóly,
športové saká, svetre, vreckovky, osobná bielizeň
vrátane podprseniek, nočné košele, tričká, tielka,
tenisové a golfové oblečenie, džínsy, blejzre, viazanky, rukavice, zástery, perá, kľúčenky, prívesky,
otvárače, elektronika, športové potreby, kuchynské náradie, interiérové doplnky, sviečky, šperky,
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peňaženky, kabelky, elektronické cigarety, doplnky na mobilné telefóny, média na prenos, potraviny, nápoje, počítačové doplnky; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; reklama a propagácia; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; rozmnožovanie dokumentov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; reklamná a propagačná činnosť;
sprostredkovateľská činnosť v reklamnej produkcii; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo
náborových materiálov; rozširovanie reklamných
materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum
trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do
počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri
predaji stavebného materiálu a pri stavebných
činnostiach; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu,
sprostredkovanie obchodu s tovarom.
38 - Telekomunikačný prenos elektronických poukážok, kupónov, tlačovín, časopisov, periodík,
kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; poskytovanie prístupu k databázam na internete; poskytovanie chat-liniek s použitím internetu; služby pre prístup k internetu; vysielanie programov
cez internet; telekomunikačný prenos informácií
na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov, diskusných skupín, predovšetkým v oblasti spotrebiteľských tém,
zľavových kupónov a poukážok; 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, predovšetkým v oblasti spotrebiteľských tém, zľavových kupónov a poukážok; 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.
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42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kalibrácia, kontrola kvality;
grafický a priemyselný dizajn; módne dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti
dizajnu; dizajnérstvo; skúšky materiálov; skúšanie textilu; zhotovovanie kópií počítačových programov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov), služby vedecké a technologické včítane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy; priemyselný výskum; prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické média, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540)

(731) BORMIS, s.r.o., Rulandská 17, 900 21 Svätý Jur,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2483-2013
31.12.2013
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41
9 - Nosiče informácií so záznamom zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä periodiká,
noviny.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač a publikácie, najmä časopisy, noviny, knihy, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá;
knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastov patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie reklamných materiálov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; sprostredkovanie v uvedených službách; obchodné sprostredkovanie distribúcie periodickej a neperiodickej
tlače; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; telekomunikačný prenos elektronických časopisov, periodík a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu; telekomunikačný prenos informácií na internete; počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej
počítačovej siete; prenos textových a obrazových
informácii prostredníctvom počítača.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarske; odborné a poradenské služby v odbore polygrafie.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií s výnimkou
reklamných; vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových
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a zvukových informácií s výnimkou reklamných,
ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti;
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania).

(731) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu,
Vilová 333/2, 461 71 Liberec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(731) Veličová Jana, Dukelská 972/7-5, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5369-2013
29.5.2013
1, 3, 5
1 - Organické bieliace prípravky; poľnohospodárske chemické prípravky (s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov); chemikálie pre priemysel; chemické impregnačné prípravky na kože; chemické
impregnačné prípravky na textil; chemické prísady do insekticídov; chemické prípravky na skvapalňovanie škrobu; prípravky na ochranu rastlín
(s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov, prípravkov na ničenie buriny a na ničenie
parazitov); povrchovo aktívne chemické činidlá;
priemyselné chemikálie; chemické prípravky zabraňujúce vzniku škvŕn na textile; škrob na priemyselné účely; prípravky na odstraňovanie tapiet; lepidlá na papierové tapety; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textilu; chemické
zjasňovacie prípravky na textil; záhradnícke chemikálie (s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom).
3 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti; apretúrne prípravky na žehlenie bielizne
pre domácnosť; bieliace prípravky na bielizeň;
čistiace prostriedky; detergenty (s výnimkou detergentov používaných vo výrobe a na lekárske
účely); šampóny pre domáce zvieratá; kozmetické prípravky; leštiace prípravky; pracie prostriedky; namáčacie prípravky; škrob na bielizeň;
prípravky na chemické čistenie; leskový škrob na
bielizeň; zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieženie farieb bielizne) pre domácnosť.
5 - Antibakteriálne a dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezinfekčné prostriedky na chemické WC; repelenty
pre psov; repelenty proti hmyzu.

(540)

(554) trojrozmerná známka

5462-2013
6.8.2013
9, 11, 16, 20, 24, 27, 35, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; blikavé svetlá; automatické časové spínače; diaľkové ovládače; optické lampy; lampy do fotokomôr; lampy do tmavých komôr (fotografia); optické žiarovky; elektrické regulátory svetla; elektrické reostaty (regulátory na tlmenie svetla); reklamné svetelné tabule; termoionické žiarivky a elektrónky; meniče
elektrické; meracie pomôcky a prístroje; elektrické
meracie zariadenia; merače elektrických strát; elektrické objímky; objímky elektrických káblov; elektrické odpory; plášte elektrických káblov; poistky;
poistkový drôt; elektrické relé; reostaty; rozvodné
panely a pulty (elektrina); rozvodné skrine; spínacie skrine (elektrina); prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie; počítačové programy a softvér všetkých druhov na akomkoľvek
type nosičov; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; solárne
články; spínače; prerušovače; vypínače; lasery
nie na lekárske účely; nabíjacie agregáty a nabíjačky elektrických batérií; nabíjačky akumulátorov.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, svetlá a svietidlá
patriace do tejto triedy; bicyklové svetlá a svietidlá; difuzéry svetla; elektrické a plynové lampy;
laboratórne kahance; plynové a žeraviace kahany; laboratórne lampy; lampáše; lampióny; lampové horáky; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); lampy na osvetľovanie akvárií; lampy na svietenie; lustre; olejové horáky
a lampy; osvetľovacie zariadenia na dopravné
prostriedky; osvetľovacie zariadenia vzdušných
dopravných prostriedkov; pouličné lampy; kandelábre; premietacie lampy; reflektory (svetlá);
reflektory na vozidlá; reťaze farebných žiaroviek;
stropné svetlá; svetelné gule, banky a rúry; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svetlomety;
svietiace domové čísla; objímky na tienidlá; tienidlá na lampy; UV-lampy s výnimkou lámp na
lekárske účely; vlákna do elektrických lámp; horečnaté vlákna na svietenie; zariadenia pre vozidlá proti oslneniu (výstroj lámp); vreckové baterky; elektrické vreckové baterky; žiariče; žiarivky
a žiarovky; elektrické žiarovky; žiarovky do automobilových smeroviek; osvetľovacie prístroje
a zariadenia; osvetľovacie trubice; svietidlá (baterky); vreckové svietidlá elektrické; LED diódy
na osvetlenie; diódy na osvetlenie; osvetľovacie
telesá a prvky; elektrické lampy; lampy do projektorov a premietacích prístrojov; lampy na čistenie vzduchu od baktérií; lampy na infračervené
a ultrafialové lúče s výnimkou lámp na lekárske
účely; objímky na svietidlá; farebné a číre filtre
na svietidlá; puzdrá, kryty a držiaky na lampy
a svietidlá; svetlá na dopravné prostriedky, autá
a bicykle; svetelné reflektory; žiarovky.
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16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilboardy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká;
tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre
a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty;
noviny; obežníky; publikácie; papierové vlajky;
papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie
potreby; papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety; perá (kancelárske potreby); poštové známky; adresné štítky do adresovacích strojov; kancelársky papier;
listový papier; kopírovací papier; pergamenový
papier; papierové pásky; baliaci papier; albumy;
atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie; grafické reprodukcie; rytiny; plastové fólie na balenie; formuláre; formuláre na zmluvy
a podania; paragóny; predmety z kartónu; lepiace
štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti; spisové obaly;
stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera
alebo plastických materiálov; vzory na výrobu
odevov.
20 - Nábytok; kancelársky nábytok; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; spacie vaky na
stanovanie.
24 - Textilné tapety; poťahy na nábytok z textilných materiálov; netkané textílie; textílie; bytový
textil.
27 - Tapety s výnimkou textilných; papierové tapety.
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby so svetlami, svietidlami, lustrami, lampami, žiaričmi, žiarivkami, žiarovkami, batériami, zariadeniami na osvetľovanie, nábytkom, papierovými, textilnými a netextilnými tapetami, prístrojmi
a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; sprostredkovanie obchodnej činnosti so svetlami, svietidlami, lustrami, lampami,
žiaričmi, žiarivkami, žiarovkami, batériami, zariadeniami na osvetľovanie, nábytkom, papierovými, textilnými a netextilnými tapetami, prístrojmi
a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; služby supermarketov a hypermarketov; zhromažďovanie rozličných výrobkov
pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového
predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa
dovozom a vývozom; reklama; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; obchodný manažment a riadenie; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; marketingové
štúdie; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien;
organizovanie komerčných alebo reklamných vý-
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stav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby;
predvádzanie tovaru; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; reklamné činnosti; reklamné agentúry; analýzy nákladov; prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
zbieranie údajov do počítačových databáz; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov;
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triedach 35 a 42 tohto zoznamu.
42 - Projektová činnosť; architektonické poradenstvo; urbanistické plánovanie; poradenstvo
pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov; návrhy
interiérov; expertízy a prieskumy ako inžinierske
práce; štúdie technických projektov; interiérová
a exteriérová výzdoba; vypracovanie stavebných
výkresov; kontrola kvality; inštalácia počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu
v stavebných interiérov a exteriérov; výskum
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); služby vedecké a technologické včítane výskumu
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy;
priemyselný výskum; aktualizovanie počítačových programov; expertízy (inžinierske práce);
hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); kalibrácia; skúšky materiálov; technický prieskum.
(540)

(731) INPORTANTE s.r.o., Biskupa Kondého 5138/36,
929 01 Dunajská Streda, SK;

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

5480-2013
13.8.2013
16, 35, 37, 39, 40, 41, 42
16 - Knihy; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá;
príručky; plagáty; katalógy; kalendáre; prospekty; fotografie; grafické reprodukcie; školské potreby (papiernický tovar); papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie
potreby; nálepky na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť; netextilné etikety; kancelárske
potreby s výnimkou nábytku; papiernický tovar;
albumy; atlasy; umelohmotné fólie na balenie;
predmety z kartónu; lepiace štítky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; bilbordy,
megabordy z papiera, kartónu alebo lepenky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; papierové utierky; vrecia
a vrecká z papiera alebo plastických materiálov
na balenie; ceruzky; formuláre; kartón; papierové
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obrúsky; obaly (papiernický tovar); papierové škatuľky ako obaly; papierové škatule ako obaly;
škatuľky a škatule z kartónu; obrazy; papier; papierové podložky pod poháre; peračníky; puzdrá
na perá; pečate; pohľadnice; portréty; zoznamy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so
stavebným materiálom, s betónom, s betónovými
zmesami, s cementom, s omietkami, s maltami, so
stavebnými hmotami, s asfaltovými (bitúmenovými) výrobkami pre stavebníctvo; administratívne spracovanie obchodných objednávok; maloobchodné a veľkoobchodné služby a sprostredkovanie obchodu s hnojivami, s palivami, so stavebným recyklátom, s kovovým a nekovovým
odpadom, s elektroodpadom a s papierom; odborné obchodné poradenstvo v oblasti odpadu
a odpadového hospodárstva, obchodný alebo
podnikateľský prieskum; reklama a propagácia
nehnuteľností, stavebných činností; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely;
sprostredkovanie obchodu so stavebným materiálom, s omietkami, s lepidlami; administratívne
spracovanie spisovej, technickej a reklamnej dokumentácie; rozmnožovanie dokumentov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom
kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách;
prenájom reklamných materiálov; reklamná a propagačná činnosť; sprostredkovanie reklamných
služieb; sprostredkovanie obchodu so stavebným
materiálom; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie
reklamných materiálov; prenájom reklamných
plôch; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vedenie
kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch; poradenstvo a pomoc
pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji stavebného materiálu a pri
stavebných činnostiach; reklamné a inzertné služby v oblasti odstraňovania odpadov; prieskum trhu v oblasti odpadov, nakladania s odpadmi a ich
recyklácie; cenová analýza nákladov v oblasti
odstránenia a recyklácie odpadov; obchodné
sprostredkovanie nákupu, predaja, dovozu a vývozu odpadu, tovaru a výrobkov z recyklovaného
odpadu; podnikateľské poradenstvo a poskytovanie obchodných informácií vláde, podnikom, inštitúciám a spotrebiteľom v oblasti odpadov, recyklácie a odvozu odpadov, a výrobkov z nich;
obchodné poradenstvo a sprostredkovanie týkajúce sa kompletnej likvidácie odpadov ako sú
látky, výrobky a tovar, ktoré sú spôsobilé na opätovné použitie a recykláciu (najmä s ohľadom na
zber, balenie, skladovanie, distribúciu a spracovanie a zničenie tovaru, odpadu a výrobkov); obchodné sprostredkovanie pri predaji skladovacích
kontajnerov, poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarom;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35, 37 a 39 tohto zoznamu; spros-

tredkovanie inžinierskych prác, expertíz a technických projektov v oblasti nakladania s odpadmi.
37 - Stavebníctvo; stavebná činnosť; výstavba
odpadových skládok, opravy a rekonštrukcia cestných komunikácií a chodníkov; vykonávanie dopravných a priemyselných stavieb; vykonávanie
inžinierskych, bytových a občianskych stavieb;
výstavba polyfunkčných objektov, administratívnych budov a rodinných domov; výstavba, budovanie závodov a tovární; výstavba obchodných
a veľtrhových stánkov; výstavba obchodných
centier; výstavba a opravy skladov; výstavba kanalizačných a vodovodných sietí; budovanie retenčných nádrží, vodojemov a čerpacích staníc;
výstavba čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd
a zosilňovacích staníc pitnej a úžitkovej vody;
stavebné úpravy vodných tokov; výstavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí; rekonštrukcie
a intenzifikácie čistiarní odpadových vôd; výstavba a rekonštrukcia úpravní vôd a vodojemov;
výstavba priemyselných hál z ocele alebo železobetónu; stavebné činnosti vrátane budovania
elektroinštalácií, zdravotechniky, plynoinštalácií
a rozvodov plynu, vzduchotechniky, kúrenia a technológií; murovanie; murárstvo; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; štukovanie;
sadrovanie; stierkovanie; tapetovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; čistenie; čistenie exteriérov
a interiérov; omietanie; omietanie stavebných povrchov; natieranie a penetrovanie stavebných povrchov; izolovanie stavieb a budov; nanášanie
podlahových poterov; tepelné izolovanie stavieb
a budov; zatepľovanie stavieb a budov, predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systémami; zatepľovanie podláh a strešných
plášťov; zemné výkopové práce pri zakladaní
stavby; prípravné a pomocné stavebné práce; demolácia budov; prípravné práce pre stavbu; dozor
nad stavbami; kontrola stavebných činností; služby stavbyvedúceho; stavebný dozor; izolovanie
stavieb; montovanie lešení; inštalačné služby;
opravy a údržba; inštalácia interiérov a interiérových prvkov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom čistiacich strojov; prenájom
miešadiel a dopravníkov na omietky a malty;
prenájom buldozérov, bagrov a rýpadiel; prenájom staveniskových žeriavov; záručný servis
v oblasti stavebníctva; opravy; stavebné informácie; odborné poradenstvo v stavebníctve; poradensko-konzultačná činnosť v stavebníctve; demolácie a zemné práce; demolácie budov; výstavba ciest a pozemných komunikácií; asfaltovanie; čistenie ciest; kladenie cestných povrchov;
vŕtanie studní; výstavba a údržba ropovodov; poradenská činnosť a návrhy riešení pre rekonštrukciu stavebných (inžinierskych) sietí; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
39 - Dovoz; doprava; preprava; prepravné služby, predovšetkým nákladná automobilová doprava; nákladná a kamiónová doprava; doprava sypkých materiálov a ťažkých nákladov; zasielateľské služby; zasielanie a odovzdávanie tovaru;
služby vodičov; balenie tovarov; skladovanie; uskladňovanie tovarov; prekladanie tovaru; preprava a uskladnenie stavebného odpadu; skladovanie odpadu; sprostredkovanie prepravy; kuriérske
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služby; doručovanie tovaru; preprava nábytku;
organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov;
prenájom skladísk; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom automobilov a dopravných prostriedkov; prenájom skladovacích kontajnerov;
prenájom plavidiel; špedičné služby; logistické služby v doprave a skladovaní; prenájom garáží; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39 tohto
zoznamu; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
40 - Recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; spracovanie odpadu; činnosť
v oblasti zaobchádzania s odpadmi okrem nebezpečného odpadu, vrátane triedenia odpadu a recyklovateľného materiálu; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zaobchádzania s odpadmi;
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 40
tohto zoznamu.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie, vzdelávanie; vzdelávacie služby; výchovná a vzdelávacia činnosť v oblasti separácie odpadov; organizovanie a vedenie kolokvií, seminárov, konferencií, kongresov, koncertov, sympózií; organizovanie športových, kultúrnych, vedomostných
a zábavných súťaží; písanie textov (okrem reklamných).
42 - Projektovanie stavieb; projektová činnosť;
projektovanie odpadových skládok; projektovanie stavebných činností a technológií; priemyselné dizajnérstvo, architektonické poradenstvo, vypracovanie technických nákresov, štúdií technických projektov, stavebných výkresov a projektov, projektovanie; architektonické služby; urbanistické plánovanie; poradenstvo pri navrhovaní
a zariaďovaní interiérov; návrhy exteriérov a interiérov; expertízy a prieskumy ako inžinierske
práce, štúdie technických projektov; interiérová
a exteriérová výzdoba; vypracovanie stavebných
výkresov; kontrola kvality; zememeračstvo; inštalácia softvérových počítačových systémov na
projektovanie a vizualizáciu v stavebných interiérov a exteriérov; inštalácia softvérových počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve; štúdie technických projektov;
technický prieskum; prieskumy (inžinierske práce), skúšky materiálov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kalibrácia
(kontrola kvality); grafické dizajnérstvo; módne
dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti dizajnu; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média; činnosť technických poradcov v oblasti ekológie a odpadového hospodárstva; testovanie toxicity odpadov;
testovanie, meranie a analýzy v oblasti odpadov
a odpadového hospodárstva; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540)

(591) zelená, biela
(731) MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Nová 134,
017 01 Považská Bystrica, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5635-2013
26.11.2013
29, 30, 31, 35, 40
29 - Mäso; mäsové výrobky a mäsové výťažky;
spracované mäso; spracované mäsové výrobky;
chladené jedlá vyrobené prevažne z mäsa; chladené potraviny obsahujúce prevažne mäso; chuťovky s prevažným obsahom mäsa; dehydrované
hovädzie mäso; dehydrované morčacie mäso;
hydinové jedlá; dusené hovädzie mäso; hotové
mäsové výrobky; hotové jedlá obsahujúce prevažne mäso; mäsové kaše; mäsové kocky; mäsové prípravky; mleté mäso; mrazené mäso; nasolené mäso; sušené mäso; grilované mäso; nakladané varené mäso; studené mäsové nárezy; koncentrované mäsové vývary; klobásové mäso; konzervované bravčové mäso; konzervované varené
mäso; konzervované pripravené mäso; konzervy
s nasekaným hovädzím mäsom; mäsová sviečkovica; mäsové fašírky; mäsové rezne; mäsové
guľky; mäsové plnky do pečiva; mäsové plnky
do pirohov; mäsové výrobky s príchuťami; mäsové výťažky zo slaniny; potravinové pasty vyrobené zo zveriny; potravinové pasty vyrobené
z rýb; potravinové pasty z hydiny; dehydrovaná
šunka; varená šunka; šunkové koleno; bravčové
mäso; bravčové mäso v prášku; kuracie mäso
v prášku; drobné mäsové výrobky; mäkké mäsové výrobky; trvanlivé mäsové výrobky; varené
mäsové výrobky; špeciálne mäsové výrobky; klobásy; salámy; párky; tlačenka; mäsové konzervy;
paradajkový pretlak; bravčová masť; domáca škvarená masť; sedliacke oškvarky; divina; tukové,
mäsové a syrové nátierky na chlieb; tukové nátierky na chlieb; paštéty; pečienka; potravinárske
výrobky z rýb; hydina nie živá; ryby nie živé;
zverina; slanina; údeniny; domáce údené mäsá;
huspenina; bujóny, vývary; prípravky na bujóny;
bujónové koncentráty; držky; losos (mäso); garnáty nie živé; raky neživé; haringy; homáre nie
živé; kaviár; langusty nie živé; kôrovce nie živé;
mäkkýše nie živé; krvavé jaternice; jedlý loj; mäsové šaláty; rybacie šaláty; rybie plátky; polievky; prípravky na výrobu polievok; zeleninové
šťavy na varenie; pečeňový syr; špik (potravina);
konzervy s rybami; zemiakové lupienky a hranolčeky; konzervovaná cibuľa; konzervovaná, nakladaná, sušená a varená zelenina a strukoviny
s obsahom alebo príchuťou mäsa; solené a nasolené potraviny; sušené vajcia; vajcia nie oplodnené na liahnutie; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie
a zelenina; mrazené ovocie; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jogurt; maslo; syry; šľahačka; všetky tovary uvedené v triede 29
tohto zoznamu vyrobené v regióne Spiš.
30 - Cukrárske výrobky všetkého druhu, ako sú
torty, koláče, marcipán, jemné pečivo, perníky, medovníky, sucháre, zákusky a pod.; cestoviny; med;
propolis; konzumná včelia materská kašička (nie
na lekárske účely); včelia materská kašička; melasový sirup; majonéza; zmrzliny; chlieb; obilninové vločky; müsli; müsli tyčinky; pšeničné múky natívnych a modifikovaných škrobov, ako
zemiakové cesto v prášku, zemiaková kaša v prášku, zemiakové drte, zemiakové krokety v prášku,
zemiakové halušky v prášku, zmes na prípravu
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knedlí, obilninové výrobky; výťažky z obilia ako
potrava; lúpaný a mletý ovos; lúpaný a mletý
jačmeň; múčne jedlá; krúpy na ľudskú spotrebu;
kukurica mletá; pražená kukurica; kukuričná krupica; kukuričná múka; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); kukuričné
vločky; jemné pečivo; pečivo; pečivo s mäsovou
plnkou; strúhanka; sucháre; pirôžky s mäsom; perníky, medovníky; pekárske výrobky; omáčky ako
chuťové prísady; koreniny; príchute do potravín
s výnimkou esencií a éterických olejov; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; prírodné sladidlá všetky tovary uvedené
v triede 30 tohto zoznamu vyrobené v regióne Spiš.
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke
a lesné produkty a plodiny neupravené patriace
do triedy 31; semená a rastliny patriace do tejto
triedy; ovos; jačmeň; čerstvé huby; lieskové a cícerové oriešky (nespracované); mak (nespracovaný); ľan (nespracovaný); slad na výrobu piva
a liehovín; neupravené strukoviny; neupravené
olejniny; neupravená kukurica; čerstvé ovocie
a zelenina; živé zvieratá; potrava pre zvieratá;
všetky tovary uvedené v triede 31 tohto zoznamu
vyrobené v regióne Spiš.
35 - Reklama; propagácia; inzercia; rozosielanie
propagačného materiálu; publikovanie reklamných textov; výstavy na reklamné a obchodné
účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie, zverejňovanie, oznamovanie, vyhlasovanie, reklamných textov; služby v oblasti exteriérovej reklamy; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; vzťahy s verejnosťou (public relations); vykonávanie obchodných operácií (pre tretie osoby); poskytovanie
obchodných informácií prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach
29, 30, 31 tohto zoznamu.
40 - Spracovanie mäsa na objednávku (pre tretie
osoby) a údenie potravín; údenie mäsa; rozoberanie mäsa na objednávku (pre tretie osoby); konzervovanie potravín a nápojov; lisovanie ovocia;
mletie; mlynárstvo; úprava mäsa na objednávku
(pre tretie osoby); výsek zvierat; drvenie potravín
(úprava na objednávku pre tretie osoby); ožarovanie jedla (úprava na objednávku pre tretie osoby); protiplesňová úprava potravín na objednávku (pre tretie osoby); zmrazovanie potravín; poskytovanie rád a informácií o službách uvedených
v triede 40 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.

(540)

(591) zelená, žltá, čierna
(731) Zelený Spiš, Tatranská 992/39, 060 01 Kežmarok,
SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5643-2013
29.11.2013
7, 9, 11
7 - Vzduchové kompresory; automatické umývačky riadu; elektrické práčky odevov; elektrické
vysávače; zariadenia na manažment odevov na
odstraňovanie pachov z odevov a sterilizovanie
odevov pre domácnosť (práčky).
9 - DVD (Digital versatile disc) prehrávače; audioprijímače; MP3 (MPEG audio layer-3) prehrávače; telefónne zariadenia; prenosné komunikačné zariadenia; televízne prijímače (TV zariadenia); tlačiarne; počítače; monitory pre počítače; kamery pre uzavreté televízne okruhy; prenosné nabíjačky elektrických batérií; USB (universal seriál bus) kľúče; počítačový aplikačný
softvér pre domáce zariadenia; počítačový softvér na vzdelávanie; nahrané počítačové programy; sťahovateľné počítačové programy; prístroje
na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku
alebo obrazu na použitie v telekomunikáciách;
prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu
zvuku alebo obrazu; domáce kiná; digitálne fotorámiky; sieťové monitorovacie kamery; digitálne
zobrazovacie zariadenia (digital signage); sieťové monitory; projektory; na videokonferenčné
zariadenia; osobné počítačové kamery/fotoaparáty; čipy na zlepšenie kvality televízneho obrazu; elektronické albumy; televízne diaľkové ovládače; myši pre počítače; klávesnice pre počítače; slúchadlá s mikrofónom k mobilnému telefónu; tabletové osobné počítače; trojrozmerné okuliare pre televízne prijímače.
11 - Zariadenia na čistenie vody do domácnosti;
plynové sporáky; vetracie (klimatizačné) zariadenia na vyhrievanie; teplovzdušné zariadenia;
klimatizačné zariadenia; vetracie zariadenia; solárne kolektory na vykurovanie; zariadenia na ionizáciu vody pre domácnosť; elektrické chladiace
zariadenia; elektrické sporáky; varné prístroje
a zariadenia; LED (light emitting dióde) osvetľovacie zariadenia; PLS (plasma lighting systém)
osvetľovacie zariadenia; elektrické zvlhčovače
pre domácnosť; elektrické odvlhčovače pre domácnosť; zariadenia na čistenie vzduchu; membránové zariadenia na čistenie vody; elektrické
sušiče odevov; ionizátory vody; elektrické kuchynské rúry.

(540) Vše je možné
(731) LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, KR;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5644-2013
29.11.2013
7, 9, 11
7 - Vzduchové kompresory; automatické umývačky riadu; elektrické práčky odevov; elektrické
vysávače; zariadenia na manažment odevov na
odstraňovanie pachov z odevov a sterilizovanie
odevov pre domácnosť (práčky).
9 - DVD (Digital versatile disc) prehrávače; audioprijímače; MP3 (MPEG audio layer-3) prehrávače; telefónne zariadenia; prenosné komunikačné zariadenia; televízne prijímače (TV zaria-
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denia); tlačiarne; počítače; monitory pre počítače; kamery pre uzavreté televízne okruhy; prenosné nabíjačky elektrických batérií; USB (universal seriál bus) kľúče; počítačový aplikačný
softvér pre domáce zariadenia; počítačový softvér na vzdelávanie; nahrané počítačové programy; sťahovateľné počítačové programy; prístroje
na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku
alebo obrazu na použitie v telekomunikáciách;
prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu
zvuku alebo obrazu; domáce kiná; digitálne fotorámiky; sieťové monitorovacie kamery; digitálne
zobrazovacie zariadenia (digital signage); sieťové monitory; projektory; videokonferenčné zariadenia; osobné počítačové kamery/fotoaparáty;
čipy na zlepšenie kvality televízneho obrazu; elektronické albumy; televízne diaľkové ovládače;
myši pre počítače; klávesnice pre počítače; slúchadlá s mikrofónom k mobilnému telefónu; tabletové osobné počítače; trojrozmerné okuliare pre
televízne prijímače.
11 - Zariadenia na čistenie vody do domácnosti;
plynové sporáky; vetracie (klimatizačné) zariadenia na vyhrievanie; teplovzdušné zariadenia;
klimatizačné zariadenia; vetracie zariadenia; solárne kolektory na vykurovanie; zariadenia na ionizáciu vody pre domácnosť; elektrické chladiace zariadenia; elektrické sporáky; varné prístroje
a zariadenia; LED (light emitting dióde) osvetľovacie zariadenia; PLS (plasma lighting systém)
osvetľovacie zariadenia; elektrické zvlhčovače
pre domácnosť; elektrické odvlhčovače pre domácnosť; zariadenia na čistenie vzduchu; membránové zariadenia na čistenie vody; elektrické
sušiče odevov; ionizátory vody; elektrické kuchynské rúry.
(540) Všetko je možné
(731) LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, KR;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5692-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády, pivá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne
vody ochutené a iné nealkoholické nápoje.

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

(540)

5693-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády, pivá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne
vody ochutené a iné nealkoholické nápoje.

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

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

5694-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády, pivá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne
vody ochutené a iné nealkoholické nápoje.

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

5695-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády, pivá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne
vody ochutené a iné nealkoholické nápoje.

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

5696-2013
17.12.2013
32
32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády, pivá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne
vody ochutené a iné nealkoholické nápoje.

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

5712-2013
17.12.2013
35, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné franchisingové služby; obchodné poradenské služby; reklama; propagačné služby; organizovanie, vykonávanie a riadenie predajných
a propagačných motivačných akcií; rozširovanie
brožúr a prospektov (na reklamné alebo náborové
účely); poskytovanie obchodných informácií;
rozširovanie reklamných materiálov; informačné
a poradenské služby v oblasti služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov; telekomunikačné 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
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správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel
prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; spravodajské kancelárie; poradenské
a informačné služby v oblasti služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu.
39 - Doručovanie a dovoz tovarov.
41 - Služby v oblasti zábavy a kultúry a športu;
organizovanie športových podujatí a súťaží; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie predstavení (manažérske
služby) vrátane hudobných a tanečných programov; služby umeleckej a športovej agentúry; informácie o možnostiach zábavy; filmová tvorba;
fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie súťaží krásy; požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (s výnimkou reklamných a náborových); prenájom hudobných nástrojov a hudobných aparatúr; organizovanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; vydávanie periodických
a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov; výchovno-zábavné klubové služby; výroba (tvorba) videofilmov; organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenia.
42 - Grafické dizajnérstvo; navrhovanie (priemyselné dizajnérstvo); navrhovanie obalov, obalové
dizajnérstvo; odborné poradenstvo týkajúce sa
počítačov a príslušenstva k nim; poradenské
a konzultačné služby v oblasti počítačového hardvéru a počítačového softvéru; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov, projektová
činnosť; umelecké dizajnérstvo; výskum a vývoj
nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počítačov; údržba počítačového softvéru; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti
počítačového hardvéru; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov,
najmä programového vybavenia internetových,
intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie,
zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz
dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich
spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či
iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačových stránkach a nástenkách (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného pries-

toru) v rámci týchto stránok či násteniek; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových aplikáciách; 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; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programy (zhotovovanie kópií); prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie); prieskum v oblasti využitia počítačov;
vytváranie a udržiavanie webových stránok pre
zákazníkov.
43 - Bary (služby), bistrá, vínne bary; hotelierske
služby; poskytovanie hotelového ubytovania; stravovacie služby poskytované penziónmi; poskytovanie ubytovania v penziónoch; odnášanie a dodávanie jedál a nápojov; informácie a poradenské
služby v oblasti služieb uvedených v triede 35
tohto zoznamu; zaisťovanie jedla objednávaného
prostredníctvom on-line počítačovej siete; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu;
služby kaviarní, kafetérií, jedální, reštaurácií, snackbarov a verejného stravovania.
(540)

(591) čierna, červená
(731) Sven Creative, s. r. o., Štefanovičova 8, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5713-2013
18.12.2013
29, 30, 32, 33, 35
29 - Mäso; ryby; hydina; zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly a zaváraniny; vajcia; mlieko a mliečne
výrobky; jedlé oleje a tuky; potraviny v konzervách patriace do tejto triedy.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo;
kávové náhradky; múka a obilninové výrobky;
chlieb; sušienky; sucháre; koláče; jemné pečivo
a cukrovinky; zmrzliny; med; melasový sirup;
kvasnice; prášky do pečiva; soľ; horčica; korenie;
ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; ľad
do nápojov.
32 - Pivo; ľahké pivá a ležiaky (pivá); minerálne
vody (nápoje); nealkoholické nápoje vrátane šumivých nealkoholických nápojov; sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).
35 - Maloobchodné služby s potravinami a nápojmi; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre
tretie osoby; kancelárie zaoberajúce sa vývozom
a opätovným vývozom; služby obchodného zastúpenia pre tretie osoby; marketing; poradenské
a informačné služby v oblasti služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu.
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(540)

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

(591) fialová, čierna
(731) KOFT, s. r. o., Jána Stanislava 28/A, 841 05 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5714-2013
18.12.2013
29, 30, 35
29 - Jogurt.
30 - Bonbóny; cukrovinky; čokoláda; čokoládové
nápoje; cukríky; perníky; medovníky; pralinky;
sušienky; zmrzliny; zákusky; koláče.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29 a 30 tohto zoznamu; obchodné a podnikateľské poradenstvo;
sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540)

(591) fialová, čierna, modrá, zelená
(731) SNACK GROUP s.r.o., Kadnárova 27, 831 51
Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

5715-2013
18.12.2013
36, 41, 45
36 - Organizovanie zbierok; charitatívne služby
v oblasti finančnej pomoci, poskytovanie finančnej pomoci deťom z detských domovov, sociálne
slabším občanom, opusteným a týraným ľuďom
so zdravotnými komplikáciami a ľuďom závislým od alkoholu a drog.
41 - Kurzy telesného cvičenia pre seniorov, deti
a mládež; výučba golfu; golfová škola; organizovanie a vedenie golfových súťaží; organizovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných podujatí.
45 - Charitatívne služby v oblasti právnej pomoci; poskytovanie právnej pomoci deťom z detských domovov; poskytovanie právnej pomoci
sociálne slabším občanom; poskytovanie právneho poradenstva a právnej pomoci opusteným
a týraným ľuďom so zdravotnými komplikáciami; sociálna výpomoc ľuďom závislým od alkoholu a drog s výnimkou pomoci vo finančnej oblasti.

(540) Mission life
(731) Občianske združenie Mission life, Zelená 2, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
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2-2014
3.1.2014
29, 30, 31, 32, 35
29 - Ovocné šaláty.
30 - Čerstvé ovocie v čokoláde; cukrovinky z čokolády a čerstvého ovocia; sušeného ovocia v čokoláde; karamelu a iných cukrárskych prísad.
31 - Čerstvé ovocie v čokoláde; čerstvé ovocie
naaranžované ako kytica; kytice z čerstvého ovocia; ovocné kytice.
32 - Ovocné džúsy; ovocné šťavy; nealkoholické
ovocné nápoje.
35 - Maloobchodné služby spojené s výrobkami
z čerstvého ovocia, s výrobkami z čerstvého ovocia naaranžovaných ako kytice, s výrobkami
z čerstvého ovocia v čokoláde, s výrobkami zo
sušeného ovocia v čokoláde, karamelu a iných
cukrárskych prísad.

(540) Chutné kytice
(731) Frutia, s.r.o., Nejedlého 67, 841 02 Bratislava, SK;

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

90-2014
18.7.2012
29, 30, 31
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy,
marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky;
vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje
a tuky; papriková nátierka (konzervované koreniny); bielkoviny na kulinárske účely; algináty na
kulinárske účely; spracované mandle; aloa pravá
(potraviny); sardely; špik ako potrava; jablkový
kompót; slanina; konzervovaná fazuľa; krvná tlačenka; kostný olej konzumný; bujóny, vývary;
koncentrované vývary; bujóny, prípravky na vývary; maslo; kaviár; údeniny; syry; kakaové maslo; mušle jedlé (nie živé); kokosové maslo; kokos
sušený; kokosový tuk; kokosový olej; repkový
olej, jedlý; kukuričný olej; brusnicový kompót;
neživé raky; smotana; krokety; kôrovce (s výnimkou živých); mrazené ovocie; tvaroh; datle; jedlé
vtáčie hniezda; jedlé tuky; jedlé oleje; nealkoholické vtáčie mlieko; tukové nátierky na chlieb;
tukové substancie na výrobu jedlých tukov; jedlá
na báze kvasenej zeleniny (kimchi); mliečne enzýmy na kuchárske použitie; rybie plátky; rybia
múčka na ľudskú spotrebu; ryby s výnimkou živých; konzervované ryby; rybie ikry (potraviny);
konzervy s rybami; ľanový olej na kuchárske použitie; potraviny z rýb; mrazené ovocie; chuťovky z ovocia; plátky sušeného ovocia; ovocné rôsoly; ovocné šupky; konzervované ovocie; ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné šaláty; ovocné kompóty; konzervy s ovocím; divina; konzervovaný cesnak; nakladané uhorky; zázvorový džem; šunka; haringy; hummus (nátierka z cícera); jedlá želatína z rýb; džemy; jedlá želatína; kefír; bravčová masť; lecitín na kuchárske
použitie; konzervovaná šošovica; pečienka; pečeňová paštéta; homáre (nie živé); nízkotučné
zemiakové lupienky; margarín; marmeláda; mäso; huspenina; konzervované mäso; mäsové konzervy; mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; mliečne koktaily;
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rybacia pena; zeleninová pena; konzervované
šampiňóny; mäkkýše (nie živé); oriešky spracované; jedlý olivový olej; olivy konzervované; konzervovaná cibuľa; ustrice s výnimkou živých; jedlý olej z palmových orechov; jedlý palmový olej;
arašidové maslo; spracované arašidy; konzervovaný hrach; pektín na kulinárske účely; zelenina
v štipľavom náleve; spracovaný peľ ako potravina; bravčové mäso; zemiakové lupienky; zemiakové vločky; šišky zemiakové; hydina nie živá;
sušené vajcia; krevety nie živé; mlieko obohatené
bielkovinami; hrozienka sušené; syridlo; losos;
ryby v slanom náleve; nasolené potraviny z mäsa; sardinky; kyslá kapusta; klobásy, salámy, párky; saláma v cestíčku; holotúrie (morské živočíchy) nie živé; lúpané semená; lúpané slnečnicové
semená; sezamový olej; mäkkýše (neživé); garnáty (morské raky) neživé; jedlé chryzalídy (kukly motýľa) priadky morušovej; slimačie vajcia
(na konzumáciu); prípravky na výrobu polievok;
vývary; konzervované sójové bôby ako potrava;
sójové mlieko (náhradka mlieka); langusty s výnimkou živých; jedlý loj; jedlý slnečnicový olej;
tahini (nátierka zo sezamových jadier); grilované
morské riasy; tofu; paradajková šťava na varenie;
paradajkový pretlak; držky; konzervované hľuzovky; tuniaky; zeleninové šťavy na varenie; zeleninové šaláty; zeleninové polievky; varená zelenina; sušená zelenina; konzervovaná zelenina;
konzervy so zeleninou; výťažky chalúh ako potrava; srvátka; šľahačka; vaječný bielok; jogurt;
žĺtok; plody mora; mäsové výrobky; ovocné
a/alebo zeleninové extrakty na kulinárske použitie; konzervované ovocie a zelenina; nízkotučné
jedlá z mäsa; hotové jedlá z mäsa; jogurty; jedlé
bielkoviny zo sójových bôbov na kulinárske použitie; jedlé oleje a jedlé tuky, jedlá želatína, tukové nátierky na chlieb; spracované orechy; orieškové maslo; nakladaná zelenina; potravinové nátierky zo zeleniny; potravinové nátierky z mäsa;
potravinové nátierky z hydiny; potravinové nátierky z rýb, potravinové nátierky z morských živočíchov; potravinové nátierky jedlých tukov;
polievky,.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; maniok
a ságo; múka a výrobky z obilia; chlieb, pekárske
a cukrárske výrobky; cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; ocot, omáčky ako chuťové prísady; nové korenie; mandľové
cukrovinky; mandľové cesto; aníz (semená); aromatické prípravky do potravín; kávové náhradky;
droždie v prášku; mletý jačmeň; múka z jačmeňa; múka z fazule; propolis; pivný ocot; sóda bikarbóna na pečenie; prísady do zmrzlín (spojivá);
pečivo (rožky); strúhanka; sladké žemle; prášok
do pečiva; kandizovaný cukor; kapary; karamelky (cukríky); soľ s prídavkom mletých semien
zeleru; cereálne chuťovky; prípravky z obilnín;
syrové sendviče (cheeseburgers); žuvačky; cigória ako kávová náhradka; lupienky, vločky (obilninové); čokoláda; čokoládové nápoje; mliečne
čokoládové nápoje; marináda (chuťové prísady);
chutneys (koreniny); škorica (korenina); klinčeky
(korenie); kakao; kakaové nápoje; mliečne kakaové nápoje; kakaový prášok; kakaové nátierky na
chlieb; káva; kávové nápoje; mliečne kávové nápoje; kávové príchute; nepražená káva; chuťové
prísady; cukrovinky na zdobenie vianočných

stromčekov; sladké pečivo; kuchynská soľ; ovocné omáčky (polevy); kuskus (krupica); krekery
(slané pečivo); vínny kameň na kuchárske účely;
karí (korenie); pudingy; dresingy na šaláty; zmrzliny; príchute do potravín (s výnimkou esencií
a éterických olejov); múčne jedlá; droždie do
cesta; príchute s výnimkou éterických olejov; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do nápojov s výnimkou
esencií; ľanové semená (potraviny); múka; výrobky z múky; fondán (cukrovinka); mrazené polevy
na koláče; konzervované záhradné bylinky ako
chuťové prísady; zázvor (korenie); perníky, medovníky; glukóza na kulinárske účely; gluténové
prísady na kuchárske účely; upravený glutén ako
potravina; melasový sirup; krúpy na ľudskú spotrebu; mliečna ovsená kaša; chalva; polevy na
šunku; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); kukuričná krupica; med;
lúpaný jačmeň; lúpaný ovos; ľad do nápojov; ľad
(prírodný alebo umelý); ľadový čaj; bylinkové
čaje s výnimkou na lekárske účely; ovocné želé
(cukrovinky); kečup; kvasnice; sladké drievko
(cukrovinka); makaróny; mandľové pyšteky; kukuričné vločky; kukuričná múka; mletá kukurica;
pražená kukurica; sladový výťažok ako potravina; slad (potraviny); maltóza; marinády; marcipán; majonéza; mäsové omáčky (chuťové prísady); pirôžky s mäsom; látky na zjemnenie mäsa
pre domácnosť; mentol pre cukrárstvo; melasa;
čokoládová pena; penové zákusky (cukrovinky);
müsli; horčica; horčicová múčka; jedlá z rezancov; muškátové orechy; ovsená potrava; ovsené
vločky; ovsená krupica; mletý ovos; palacinky;
cestoviny; nátierka zo sójových bôbov (chuťové
prísady); pečivo s mäsovou náplňou; karamelky;
lístkové cesto; arašidové cukrovinky; mentolové
cukríky; paprika (korenina); pesto (omáčka); sušienky; keksy; koláče s plnkou; kukuričné pukance; zemiaková múčka (potraviny); prášky na
výrobu zmrzliny; pralinky; puding; quiches (slané pečivo); ravioly; pikantné zeleninové omáčky
(chuťové prísady); slíže; ryža; ryžové chuťovky;
ryžový koláč; včelia materská kasička (potraviny); sucháre; šafran (korenie); ságo; konzervačná
soľ; sendviče; omáčky (chuťové prísady); spojivá
do údenín; morská voda (na varenie); koreniny;
krupica; šerbety (zmrzlinové nápoje); sójová múka; sójová omáčka; špagety; korenie; jarná rolka;
badián; škrob ako potrava; sladké drievka (cukrovinky); cukor; suši; prírodné sladidlá; bonbóny; tabbouleh (libanonský šalát); tacos (mexické
jedlo); tapioka; tapioková múka ako potrava; torty; čaj; čajové nápoje; zahusťovacie prípravky na
kuchynské použitie; paradajková omáčka; kukuričné placky (tortilly); kurkuma ako potrava; nekysnutý chlieb; vanilka (príchuť); vanilín (vanilková náhradka); rastlinné kávové náhradky; zvitky (cestoviny); ocot; oblátky; chaluhy, vodné riasy (chuťové prísady); vyrážková pšeničná múka;
obilné klíčky (potraviny); stužovače na šľahačku;
droždie; jogurty mrazené (mrazené potraviny);
kávové výťažky (potraviny); zmesi kávy a čakanky, používané ako náhrada kávy; čajové výťažky;
čokoláda, čokoládové výrobky; cukríky; múka
a prípravky vyrobené z obilnín a/alebo ryže a/alebo múky; cereálie na raňajky; pizza; pasta (ces-
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toviny) a cestovinové výrobky; chlieb; sušienky,
sucháre, keksy, biskvity; zákusky, koláče; jemné
pečivo; zmrzlina, nanuky, mrazené cukrovinky;
med; melasový sirup; melasa; náhradky medu
z cukru, cukor, melasa a; kečup, omáčky (chuťové prísady); prípravky na prípravu omáčok; korenie; ocot, chutneys (koreniny) (čatni); krémový
pudingový prášok; šalátové dresingy; nízkotučné
jedlá z ryže; hotové jedlá z ryže; puding a šľahané peny (cukrovinky).
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; slad; chaluhy
(potraviny alebo krmivo); algarovila (krmivo);
mandle (ovocie); aloa vera (rastlina); prípravky
na výkrm zvierat; krmivo pre zvieratá; podstielka
pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá
(podstielka); vylisovaná cukrová trstina (surovina);
jačmeň; čerstvá fazuľa; repa; egreše (čerstvé);
nápoje pre zvieratá; krmivo pre vtáky; otruby;
otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu; úžitkové domáce zvieratá; kvetinové cibule; kríky;
vedľajšie produkty pri spracovaní obilnín ako
krmivo pre zvieratá; obilie v nespracovanom stave; čerstvé gaštany; čakankové hľuzy; čakanka;
vianočné stromčeky; citrusové ovocie; surové kakaové bôby; škrupina kokosového orecha; kokosové orechy; kolové orechy; kopra; raky (živé);
kôrovce (živé); čerstvé uhorky; sépiové kosti pre
vtákov; odpad po destilácii (krmivo); psie sucháre; mláto; nosnice (prípravky pre -); oplodnené
vajcia na liahnutie; živé ryby; rybia múčka na
kŕmenie zvierat; ikry; živé návnady na ryby; ľanová múčka (suché krmivo); sušené kvety na
ozdobu; prírodné kvety; krmivo; čerstvé ovocie;
čerstvé záhradné bylinky; klíčky semien na botanické účely; zrno (obilie); zrno (krmivo) ; čerstvé
hrozno; krúpy pre hydinu; seno; lieskové oriešky;
chmeľové šišky; chmeľ; borievky (plody); čerstvý pór; čerstvé citróny; čerstvá šošovica; čerstvý hlávkový šalát; vápno ako krmivo pre zvieratá; ľanové semená (potrava pre zvieratá); ľanová múčka (potrava pre zvieratá); rašelina ako
podstielka; živé zvieratá; homáre (živé); rohovník (plody); kukurica; kukuričné výlisky pre dobytok; slad na výrobu piva a liehovín; matoliny
(výlisky ovocia); čerstvá tekvica; kŕmne zmesi na
výkrm hospodárskych zvierat; šrot pre zvieratá;
hospodárske zvieratá; podhubie na rozmnožovanie; čerstvé huby; mušle (slávka jedlá) živé; žihľava; orechy; ovos; pokrutiny; čerstvé olivy; cibuľa čerstvá; pomaranče; ustrice (živé); palmy;
palmové listy; arašidové výlisky pre zvieratá;
mleté arašidy pre zvieratá; čerstvé arašidy; čerstvý hrach; paprika (rastlina); výživa pre domáce
zvieratá; borovicové šišky; semená rastlín; rastliny; sušené rastliny na dekoráciu; peľ (surovina);
zemiaky čerstvé; živá hydina; výlisky repky olejnej pre rožný dobytok; surová kôra; usadenina po
destilácii; rebarbora; ryžová múka ako krmivo;
ryža (nespracovaná); jedlé korene; ružové kríky;
surový korok; raž; soľ pre dobytok; pieskovaný
papier pre domáce zvieratá (podstielka); holotúrie (morské živočíchy) živé; sadenice; sezam;
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mäkkýše (živé); vajíčka priadky morušovej; priadka morušová; prírodné trávniky; špenát (čerstvý);
langusty (živé); jadrové krmivo; slama ako krmivo; slama ako podstielka; slama ako materiál na
prikrytie pôdy; posilňujúce prípravky pre zvieratá; cukrová trstina; stromy; čerstvé hľuzovky;
kmene stromov; neopracované rezivo; drevo surové (kmeň); čerstvá zelenina; vinič (rastlina);
pšenica; obilné klíčky (potrava pre zvieratá); drevené triesky na výrobu drevotriesky; vence zo
živých kvetov; droždie pre zvieratá.
(540) MERMAID BAY
(641) 011052891, 18.07.2012
(731) Tesco Stores Limited, Tesco House, Delamare
Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

97-2014
21.1.2014
29, 30, 31
29 - Vajcia; mlieko a mliečne výrobky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy a kompóty.
30 - Spracované produkty z obilnín (cereálie); múka a prípravky vyrobené z obilnín (cereálií); chlieb;
čokoládové tyčinky, čokoládové výrobky, cereálne tyčinky, obilniny a výrobky z obilnín; müsli;
prípravky z müsli.
31 - Obilné a poľnohospodárske, záhradnícke a lesné výrobky; čerstvé ovocie a zelenina; semená;
slad.

(540)

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

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

147-2014
29.1.2014
39
39 - Organizovanie zájazdov; plánovanie zájazdov;
rezervácia zájazdov; turistické prehliadky, zájazdy, služby turistických sprievodcov; organizovanie, rezervovanie a zabezpečovanie exkurzií, celodenných výletov a vyhliadkových ciest.

(540)

(731) CESTOVATEĽSKÝ AKADEMICKÝ KLUB
s. r. o., Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, SK;
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163-2014
31.1.2014
16, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 43
16 - Čipka z papiera drsné papierové vreckovky
na toaletné účely; kartónové jedálenské podložky; kartónové ozdoby na potraviny; kartónové
podložky na stôl; kartónové podložky pod poháre; kotúče toaletného papiera; kuchynské utierky
z papiera; lepenkové jedálenské podložky; obrusy a pokrývky na stôl z papiera; ozdobné obaly
na kvetináče z papiera; papierové jedálenské
podložky; papierové koktailové podložky; papierové obrusy; papierové podbradníky; papierové
podložky; papierové podložky pod poháre; papierové podložky pre stolové prestieranie; papierové servítky; papierové uteráky na ruky; papierové toaletné utierky; papierové utierky; papierové vrecká do košov na odpadky; papierové vlajky; papierové vreckovky; papierové zástavky;
pivné podložky; pokladničné pásky; pútače z papiera alebo lepenky; stolové papierové obrúsky;
stredový obrus na stôl z papiera; toaletný papier;
celofánový papier; faxový papier; jemný papier;
kartón, lepenka; krycí papier; mastený papier pre
papierové dáždniky (kasa-gami); nátlačkový papier; papier a lepenka pre priemysel; papier na
pečenie; papier na vizitky ako polotovar; papier
na výrobu tapiet; papier na tašky a vrecká; papierové ozdoby na koláč; parafínový papier; pásy
farebného papiera (tanzaku); pergamen; počítačový papier; papierové alebo kartónové vývesné
tabule; adresáre a zoznamy; adventné kalendáre;
blahoprajné pohľadnice; časopisy ako doplnky
novín; časopisy (periodiká); tlačené cenníky; ďakovné karty a pohľadnice; darčekové poukážky;
denníky (noviny); detské komiksy; diáre (zápisníky s kalendárom na denné záznamy); firemné
vizitky; formuláre; fotografie; jedálne lístky; kalendáre; nákupné karty (nie na hranie); katalógy;
knihy; kupóny; letáky; lístky; nálepky a samolepky; nálepky na auto; nákresy; oznámenia; papierové ceduľky; papierové nalepovacie nástenné
ozdoby; papierové emblémy; plagáty; potlače;
poukážky; pozvánky; prospekty; pútače z kartónu; reklamné plagáty; reklamné publikácie; reklamné tabule z papiera; reklamné značky z papiera; stávkové lístky; adresné štítky do adresovacích strojov; tlačené jedálne lístky; tlačené papierové štítky; tlačené papierové značky; známky; zberateľské pohľadnice; vytlačené publikácie; vizitky; vstupenky; lepiace pásky na balenie;
papierové pásky; albumy na fotografie a zberateľské albumy; bloky a skicáre; bloky s pokladničnými potvrdenkami; cenové visačky; ceruzky
s tušovou náplňou s vláknitým hrotom (fixky);
priesvitný papier (pauzovací); diáre; dosky na
plagáty; dosky so svorkou na držanie papierov;
držiaky na písacie potreby; etikety s výnimkou
textilných; fascikle a šanóny; hlavičkové papiere;
kancelárske papiernické potreby; menovky; návštevné knihy; obálky; obaly (papiernický tovar);
papiernický tovar; písacie potreby; písacie potreby, potreby na pečiatkovanie; pomôcky na opravu a vymazávanie (kancelárske potreby); poznámkový papier; prevádzkové denníky; puzdrá
na dokumenty; puzdrá na kancelárske potreby;
šanóny na kancelárske účely; škatule na papiernický tovar; školské potreby (papiernický tovar);

štítky na kartotečné lístky; štítky na označovanie
dokumentov; štítky s adresou; tlačiarenské a knihárske potreby; učebné pomôcky; účtovné knihy;
zápisníky; zošity; papierové a plastové baliace
materiály; papierové a lepenkové darčekové škatule; nádoby z papiera na balenie; papierové
a plastové obaly na potraviny; papierové škatule;
papierové nákupné tašky; papierové vrecká na
balenie; papierové tašky na balenie; papierové
vrecká na potraviny; plastové obaly na súpravy
písacích potrieb a na doklady; vypchaté papierové vrecká na balenie; tašky vyrobené z papiera na
balenie; tlačené baliace materiály z papiera; rozložiteľné kartónové škatule na balenie; priemyselné nádoby na balenie z papiera; plastové vrecká na sendviče; vrecúška na sendviče (papier);
ozdobný (umelecký) papier; farebné perá; ceruzky; papierové figúrky; postavy z kartónu.
29 - Algináty na kulinárske účely; aloa pravá
(potraviny); arašidové maslo; arašidový olej; aspik; konzervované artičoky; banánové lupienky;
bielkoviny na kulinárske účely; vaječný bielok;
biely syr; blancmanges (typ smotanového dezertu); konzervovaný bôb; bombajská zmes (tradičné indické občerstvenie); bravčová roštenka;
bravčové mäso; bravčové vnútornosti; konzervovaná brokolica; brusnicový kompót; bujónové
kocky; bujóny, vývary; bylinkové maslo; čerstvá
hydina; čerstvé mäso; cesnaková pasta; cesnakové maslo; cheddar; chili con carne (mexické pikantné jedlo); chladené jedlá z rýb; chladené potraviny obsahujúce hlavne ryby; chop suey (čínske jedlo); chuťovky na báze ovocia; chuťovky
na báze zemiakov; konzervovaný cícer; čili olej;
citrónové nátierky; citrónový krém; cmar; corn
dog (párok v kukuričnom ceste); cottage cheese
(biely hrudkovitý syr); creme fraiche (jemne kyslá smotana); dahls (indické jedlá z ochutených
varených strukovín); datle; dezerty z umelého
mlieka; mliečne omáčky na namáčanie malých
kúskov jedla (dipy); divina; divina okrem živej;
drobky; držky; dulce de leche (kondenzované
mlieko); dusené jablká; dusené ovocie; džemy;
extra panenský olivový olej; fašírky; konzervovaná fazuľa; fazule s čili; fazuľové omáčky na
namáčanie malých kúskov jedla (dipy); sušené
figy; fromage frais (typ mäkkého syra); garnáty
(morské raky) neživé; ghee (polotekuté indické
maslo; glazúrované ovocie; guacamole (korenené
pyré z avokáda); guľáš (dusené mäso); gumbo
(polievka); hamburgery; haruľa; hlboko zmrazené kura; hlbokomrazená hydina; holotúrie (morské živočíchy) (neživé); homáre (nie živé); hotové bujóny; hotové jedlá z vajec; hotové jedlá
z mäsa; hotové jedlá zo slaniny; hotové jedlá
z kuraťa; hotové jedlá z diviny; hotové jedlá
z plodov mora; hotové jedlá z hydiny; hotové
jedlá z mäsa; hotové šaláty; konzervovaná zelenina, varená zelenina, sušená zelenina, prípravky
na zeleninové polievky, zeleninové šťavy na varenie; hovädzí bujón; hovädzí loj (potravina);
hovädzí tuk; hovädzie hamburgery; hovädzie
mäso; hovädzie mäsové konzervy; hrozienka sušené; hummus (cícerová kaša); huspenina; hustá
rybacia polievka; hydina (mäso); ikry upravené
na ľudskú spotrebu; instantné polievky; instantné
zemiakové kaše; jablčné lupienky; jablkový kompót; jedlá bravčová masť; jedlo z kvasenej zele-
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niny (kimchi); jedlá z rýb; jedlá želatína; jedlé
chaluhy; jedlé chryzalídy (kukly motýľa) priadky
morušovej; jedlé morské riasy; jedlé oleje; jedlé
oleje a tuky; jedlé oleje na zalievanie jedál; jedlé
oleje používané pri varení jedál; jedlé oleje získané z rýb (s výnimkou olejov z treščej pečene);
jedlé orechy; jedlé riasy; jedlé semená; jedlé slnečnicové semená; jedlé vtáčie hniezda; jedlé zeleninové výťažky; jedlý kokosový olej a tuk; jedlý kostný olej; jedlý ľanový olej; jedlý olej zo sójových bôbov; jedlý repkový olej; jeseterie vajíčka; jogurtové dezerty; jogurtové nápoje; jogurtový nápoj; jogurty; jogurty s príchuťou ovocia;
jogurty v štýle pudingu; jogurty z kozieho mlieka; jukové lupienky; kakaové maslo; kalamáre
(pripravené); kandizované ovocie; kanolový olej;
kapustový šalát; kaviár; kefír; klobása vyrobená
v štýle saveloy; klobásové mäso; klobásy, salámy, párky; knedličky (mäsové, quenelles); kokos
sušený; kokosové maslo; kokosový olej; kokosový prášok; kokosový tuk; koktailové čerešne;
koktailové cibule; koncentráty zo zeleninových
štiav do potravín; koncentrované maslo; kondenzované mlieko; kondenzované paradajky; kondenzované sladené mlieko; konzervovaná fazuľa;
konzervovaná nakladaná zelenina; konzervovaná
sladká kukurica; konzervovaná sója; konzervovaná zelenina; konzervované bravčové mäso;
konzervované jahody; konzervované mäso; konzervované olivy; konzervované orechy; konzervované ovocie; konzervované paradajky; konzervované polievky; konzervované ryby; konzervované šampiňóny; konzervované sójové bôby; konzervované strukoviny; konzervované tekvice; konzervované tuniaky; mlieko obohatené bielkovinami; mlieko; mliečny tvaroh; mliečne výrobky
a ich náhradky; mliečne šľahačkové polevy; mliečne pudingy; mliečne nátierky s nízkym obsahom
tuku; mliečne nátierky; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka; mliečne nápoje s vysokým
obsahom mlieka s ovocím; mliečne kvasnice na
kuchárske použitie; mliečne koktaily; mliečne dezerty; mlieko do nápojov; mleté mäso; mleté orechy; mleté mandle; miešané oleje (potravina); miešané maslo; mäsové výrobky v podobe fašírok
(mleté mäso); mäsové steaky; miešaná zelenina;
mäsové výťažky; mäsové želatíny; mäsové plnky
do koláčov; mäsové pasty; mäsové nátierky; mäsové guľky; mäsové fašírky; mäsové bujóny; mäsové konzervy; mäso, ryby, hydina a zverina;
maslový olej; maslový krém; maslové prípravky;
maslo na varenie; marmeláda; marinované ryby;
margarínové náhrady; margarín; mandarínky (konzervované); mäkký tvaroh; mäkký biely syr; lupienky zo sušeného ovocia; mäkký syr; lúpaný
a polený hrach; lúpané slnečnicové semená; lúpané semená; lúpané oriešky; lúpané krevety; lúpaná zelenina; lecitín na kulinárske použitie; ľanový olej na kuchárske použitie; langusty s výnimkou živých; langusty; lančmíty; lahôdkové
maslo; kyslé mlieko; kyslá smotana; kyslá kapusta; kúsky kandizovaného ovocia; kuracie nugety;
kuracie kúsky používané ako plnky do sendvičov; kuracie kúsky; kuracie mäso; kumys (mliečny nápoj); kukuričný olej; kukuričné tuky; krvavé jaternice; krokety; krevety nie živé; kostný
olej konzumný; kôrovce (neživé); korenené oriešky; konzumné vtáčie vajcia a výrobky z nich;
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konzervy zeleniny; konzervy s rybami; konzervy
s ovocím; konzervy s nasekaným hovädzím mäsom; konzervovaný cesnak; mlieko s príchuťou;
mlieko v prášku; ochutené mlieko v prášku na
prípravu nápojov; morčacie mäso; morčacie výrobky; morky (neživé); morské ježovce (neživé);
mortadela; mrazené hotové jedlá zo zeleniny;
mrazené mäso; mrazené mäsové výrobky; mrazené ovocie; mrazené rybie výrobky; mrazené ryby; mrazené varené ryby; mrazené zemiakové hranolčeky; konzervovaná mrkva; mušle jedlé (nie
živé); mušle (nie živé); mušle (slávky), nie živé;
mušle z čeľade arcidae (neživé); náhradky mäsa;
náhradky masla; nakladaná cibuľa; nakladaná
paprika; nakladaná zelenina; nakladaná zeleninová zmes; nakladané ovocie; nakladané uhorky;
nakladané vajcia; nakrájané jahňacie mäso pokryté zapečenou zemiakovou kašou (pastiersky
koláč); mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka s acidofilnými baktériami; nasolené mäso; nasolené ryby; nevyzreté čerstvé syry; nátierka
z lieskových orieškov; neživé chobotnice; neživé
haringy; neživé jedlé mušle (druhu Paphia Undulata); neživé korytnačky (kožnatky); neživé kraby; neživé mäkkýše; neživé morské ostrieže; neživé raky; neživé sardinky; neživé tresky; neživé
tuniaky; neživé ustrice určené na ľudskú konzumáciu; neživé veľryby; neživý kapor; neživý losos; nízkotučné jogurty; nízkotučné zemiakové
lupienky; nízkotučný syr; obaľované arašidy;
ochutené jogurty; ochutené mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka; odstredené mlieko; olej
z orechov; olivový olej; olivy konzervované; opečené listy morských rias (yaki-nori); opečené morské riasy; opekané placky zo strúhaných zemiakov (rosti); orechové maslo; orechové pasty; orechy ochutené soľou a koreninami; ovocie naložené v alkohole; ovocie v cukrovej poleve; ovocie
v konzerve; ovocie v konzerve a džemy; ovocná
dreň; ovocné chuťovky; ovocné džemy (výlučne
z citrusového ovocia); ovocné marmelády (výlučne z citrusového ovocia); ovocné pasty; ovocné pochutiny; ovocné rôsoly; ovocné šaláty;
ovocné šťavy na varenie; ovocné šupky; ovocné
želatíny, lekváre, kompóty, ovocné a zeleninové
nátierky; ovocný pektín; papriková nátierka (konzervované koreniny); paradajková šťava na varenie; paradajkové koncentráty (pyré); paradajkový
pretlak; párky; párky na prípravu hotdogov; pasta
z guávy; pasta z olív; paštéta z husacej alebo kačacej pečene (foie gras); paštéty; paštéty z husacej pečene; pečená fazuľa v paradajkovej omáčke; pečené gaštany; pečeňová paštéta; pečienka;
pektín na kulinárske účely; peľ ako potrava; plátky hovädzieho mäsa; plátky sušeného mäsa;
plátky sušeného ovocia; plátky sušených morských rias (hoši-nori); plátky z údenáča; plátky
zo sardel; plnené kapustné závitky; plnené zemiakové šupky; plnené zemiaky; plnky do ovocných koláčov; plody mora (neživé); polievkové
kocky; polievkové zmesi; polievky; potravinárske výrobky z rýb; mäso obalené v cestíčku; potraviny z rýb; práškové mlieko; pražené arašidy;
pražené oriešky; pražmy (chňapáče červené, neživé); prepeličie vajíčka; presladené ovocie (naložené v cukre); pripravené orechy; prípravky na
výrobu jogurtov; pripravený strúhaný syr; prípravky zo syra cottage cheese; quark (typ tvaro-
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hu); quenelle (francúzsky pokrm v podobe knedličiek); ragú; rastlinné tuky na varenie; rebarbora
v sirupe; repkový olej, jedlý; riaženka (jogurtový
nápoj); rozbif; roztopené maslo (tekuté); ryazhenka (fermentované zapekané mlieko); ryba so
zemiakovými hranolčekmi; rybacia pena; rybacie
knedličky (quenelles); rybacie koláčiky (fašírky);
rybacie nátierky a nátierky z morských plodov;
rybia múčka na ľudskú spotrebu; rybie bujóny;
rybie guľky; rybie ikry (potraviny); rybie ikry,
spracované; rybie paštéty; rybie plátky (filé); rybie rezne; rybie sušienky; rybie tyčinky; ryby;
ryby druhu plecoglossus altivelis (okrem živých);
ryby v konzervách; ryby v olivovom oleji; rýchle
občerstvenie zo sóje; saláma; saláma v cestíčku;
saláma vyrobená v štýle bologna; sardinky; sardely; semená, spracované; sezamový olej; šišky
zemiakové; škótske jaternice haggis; škótske vajcia (varené vajcia zavinuté v mäsovej fašírke);
sladká konzervovaná zmes ovocia; sladké zemiaky; tuniaky; tukové substancie na výrobu jedlých
tukov; tukové nátierky na chlieb; tofu; tlačenka;
tapenády (nátierky zo zmesi pretlačených olív,
kapary, ančovičiek a olivového oleja); tamale
(dusené nakrájané mäso so zeleninou zabalené
v cestíčku); tahini (nátierka zo sezamových jadier); teľacie mäso; syry s obsahom korenín; syry
obsahujúce bylinky; syry; syrový prášok; syrové
tyčinky; syrové nátierky; syrové fondue (roztopený syr); syrové omáčky na namáčanie malých
kúskov jedla (dipy); syridlo; syrárske výrobky;
syr s modrou plesňou; syr cancoillotte; sušené
vajcia; sušené strukoviny; sušené sójové bôby;
sušené ryby; sušené ovocie; sušené orechy; sušené mlieko na potravinárske účely; sušené mlieko;
sušené kura; sušené mäso; sušené hrozienka (sultánky); sušené hľuzovky (jedlé huby); sušené
hrozienka (typ korintky); sušené kokosové orechy; sušené hovädzie mäso; sušená šošovica; sušená smotana do kávy; sušená fazuľa; šunkové
koleno; šunka prosciutto; šunka; konzervované
strukoviny; strúhaný kokos; šťava z hľuzoviek;
srvátka; spracovaný syr; spracovaný špenát; spracovaný peľ ako potravina; spracovaný hrach; spracované vajcia; spracované ryby; spracované škrupinové ovocie; spracované plody mora; spracované ovocie; spracované orechy; spracované mäsové výrobky; spracované mandle; spracované
korene a hľuzy; spracované olivy; spracované
kešu orechy; spracované huby; spracovaná zelenina; spracované hnedé morské riasy; spracované
arašidy; špik z kostí zvierat na jedenie; špik ako
potrava; spracovaná sója; solené oriešky; sójový
olej na varenie; sójový olej; sójové mlieko (náhradka mlieka); sójový jogurt; sójové lupienky;
smotanový syr; smotana; smažené zemiakové lupienky; slnečnicové semená, spracované; smotana s vyšším obsahom tuku; slimáky varené; slimačie vajcia (na konzumáciu); slávky jedlé (neživé modré lastúrniky); slaninové kôrky; slanina;
šľahačka; zverina (mäso); zrazené mlieko; zmesi
syra; zmesi sušeného ovocia; žltý lúpaný a polený hrach; zmesi ovocia a orechov; zemiakový šalát; zemiakové vločky; zemiakové lupienky vo forme chuťoviek; zemiakové krokety; zemiakové
koláče; zemiakové knedličky; žĺtok; zemiakové
hranolčeky; zemiaková tenká omeleta; zelený lúpaný polený hrášok; zemiaková kaša; zeleninové

výťažky na varenie; zeleninové šťavy na varenie;
zeleninové šaláty; zeleninové fašírky; zeleninová
pena; zeleninová paštéta; zelenina v štipľavom
náleve; zelenina v konzervách; zázvorový džem;
zavárané uhorky; zamrazená zelenina; zákusky
z mliečnych výrobkov; zahustené, koncentrované
vývary; výťažok s príchuťou rozbifu; výťažky
z rias na potravinárske účely; výťažky na použitie do polievok; výrobky zo sušeného ovocia; výrobky z plodov mora; výrobky z jahňaciny; výťažky z chalúh ako potravina; vypražené bravčové kožky; vyprážané kura; nealkoholické vtáčie
mlieko; balené jedlá z morských plodov; konzervovaný veľkozrnný hrach; vegetariánske klobásy; varené ovocie; varené orechy; varené mäsové
jedlá; varené kura; varené jedlá z rýb; vajcia; ustrice s výnimkou živých; nealkoholický vaječný
likér; ustrice (neživé); údeniny; údené ryby; údený losos; vyprážané kolieska cibule; údené mäso;
údené klobásy; náhradky mlieka.
30 - Polievkové pasty (chuťové prísady); anglické muffiny; arašidové cukrovinky; aromatické
čaje (s výnimkou čajov na liečivé použitie); aromatické prísady do jedál; ázijské rezance; bagels
(pečivo v tvare kolieska s dierou v strede); bagety; bezmäsité koláče; biscotti (čajové pečivo);
blancmange (krém z mlieka a pudingu); bochníčky; bonbóny; briošky; čaj; čajové nápoje; čajové
pečivo; calzone (plnená pizza); cereálne chuťovky; cereálne lupienky; cereálne raňajkové jedlá;
cereálne tyčinky a energetické tyčinky; čerstvé
taštičky z lístkového cesta plnené párkom; cestá;
cestovinové jedlá; cestoviny; chaluhy, vodné riasy (chuťové prísady); chlieb a žemle; chren; chuťové prísady do jedla; čili (chuťová prísada); čokoláda; čokoládová káva; čokoládové nápoje;
croissanty; cukor, prírodné sladidlá, sladké polevy a plnky; med; propolis; zmesi na výrobu pekárenských výrobkov; suché alebo čerstvé cestoviny, rezance, knedle; obilniny; sójová múka, sójová omáčka; droždie a kypriace prípravky; kysnuté alebo šľahané cestá a zmesi na ich prípravu;
múčne jedlá; ľanové semená (potraviny); bezkofeínová káva; čajové náhradky; bylinkové čaje;
čaje s ovocnou príchuťou (s výnimkou liečivých
čajov); čokoládové sirupy na prípravu nápojov;
čokoládový prášok; kakao; káva; kakaové nápoje; kávové nápoje; ovocné čaje; jedlé cukrové polevy; jedlé zmrazené ovocné drene; ľad; mrazené
sladkosti; náhradka zmrzliny; nanuky; ovocné
zmrzlinové dezerty (parfaits); zmrzlina; zmrzlinové sendviče; zmrzlinové torty; melasový sirup;
melasa; sladké polevy a plnky; chlieb; cukríky,
sladké tyčinky a žuvačky; cukrovinky; drobné
slané pečivo; druh indického chleba; jemné pečivo, koláče, torty, sušienky; koláče s mäsom; krekery s ovocnou príchuťou; krekery (slané pečivo); panettone (taliansky sladký chlieb); pečivo
s mäsovou náplňou v tvare pirohu; pekárske výrobky; puding; sladké pečivo z lístkového cesta;
sladkosti; slané keksy; výrobky z čokolády; zmrzlinové dezerty; esencie do potravín, nápojov
a príchutí okrem olejových esencií; korenené polevy na mäso, ryby, hydinu; koreniace marinády;
koreniace zmesi; korenie; lahôdkové omáčky,
čatní a pasty (chuťové prísady); marinády; omáčky (chuťové prísady); príchute do potravín okrem
olejových esencií; koreniny; spracované bylinky
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(chuťové prísady); zmes korenín na mleté mäso
(sloppy joe); vanilka (chuťová prísada); vanilín
(vanilková náhradka); čokoládové tyčinky vhodné na okamžitú konzumáciu; enchiladas (kukuričné placky); hamburgerové sendviče; hamburgery (žemle); bagety; párky v rožku (hotdogy);
hotové jedlá z cestovín; hotové jedlá z ryže; pizza; hotové pizzové jedlá; jedlá z rezancov; koláče
obsahujúce mäso; koláče obsahujúce zeleninu;
koláče s plnkou; kukuričné chuťovky; kuracie
obložené chlebíčky; lahôdkové pečivo; lasagne;
žemle s mäsovou fašírkou; naplnené cestoviny;
obložené chlebíčky; opekané sendviče; pečivo obsahujúce zeleninu a mäso; pizzové koláče; plnené
bagety; plnené cestoviny; plnené sendviče; plnené žemle; plnený chlieb; ravioly; rizoto; ryžové
chuťovky; sendviče; špagety s mäsovými guľkami; – kukuričné placky (tortilly); tacos (mexické jedlo); syrová pochutina (chrumky); wrap (zavinutý sendvič); vaječné koláče; ovocné koláče.
32 - Vody (nápoje); šťavy (nápoje); ochutené sýtené nápoje; čiastočne mrazené ľadové nápoje
(ľadová kaša); energetické nápoje; nealkoholické
nápoje; nealkoholické nápoje obsahujúce vitamíny; nápoje pre športovcov; nealkoholické koktailové zmesi; nealkoholické bezsladové nápoje
(s výnimkou nápojov na lekárske účely); nealkoholické koktaily; ovocné džúsy; ovocné šťavy;
ovocné nektáre, sóda, sódová voda (sódovka),
sýtená voda, šerbety (nápoje), šumivé nealkoholické nápoje, stolové vody, zeleninové džúsy,
chinínová voda; nealkoholické nápoje z medu;
pivo; koktaily z piva; citrónový nápoj s cukrom;
koncentráty na prípravu nealkoholických nápojov; prípravky na výrobu nápojov; limonádové
sirupy; prášky na prípravu šumivých nápojov;
príchute na výrobu nápojov; sirupy na prípravu
nealkoholických nápojov; výťažky na výrobu nápojov.
33 - Miešané alkoholické nápoje; alkoholické
nápoje (s výnimkou piva); prípravky na výrobu
alkoholických nápojov; destilované nápoje; nízkoalkoholické nápoje; alkoholické energetické
nápoje; alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej šťavy.
35 - Maloobchodné služby spojené s predajom
potravín; obchodné poradenské služby pri zakladaní reštaurácií; riadenie reštauračných podnikov
pre tretie osoby; obchodné poradenské služby
v oblasti prevádzky reštaurácií; reklamné služby
v oblasti propagovania nápojov; zásobovanie alkoholickými nápojmi pre tretie osoby (nákup tovarov pre iné podniky); pomoc pri komercializácii výrobku v rámci franšíznej zmluvy; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); usporadúvanie podnikových prezentácií spojených s nákupom a predajom výrobkov; sprostredkovateľské a poradenské
obchodné služby v oblasti predaja tovarov a poskytovania služieb; služby porovnávania cien;
prenájom predajných automatov; poskytovanie
poradenstva a informácií o cenách, produktovom
manažmente a o službách pre zákazníkov na internetových stránkach pri nákupoch prostredníctvom internetu; organizovanie súťaží na obchodné účely; objednávkové služby pre klientov; objednávkové služby pre tretie osoby; administratívne spracovanie a organizovanie zásielkového
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predaja; administratívne spracovanie objednávok;
administratívne spracovanie objednávok v rámci
služieb poskytovaných zásielkovými spoločnosťami; reklama; exteriérová reklama; grafické reklamné služby; lepenie plagátov; marketing; obchodné reklamné služby v oblasti franchisingu;
online propagácia na počítačových sieťach a webových stránkach; organizovanie a riadenie výstav na obchodné účely; organizovanie festivalov
na reklamné účely; organizovanie prezentácií na
reklamné účely; organizovanie súťaží na reklamné účely; organizovanie vecných lotérií na reklamné účely; organizovanie žrebovania vecných
cien na reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenské služby v oblasti reklamy
a marketingu; poskytovanie priestorov, času a médií na reklamu; predvádzanie a vystavovanie tovaru; reklama na transparentoch; rozširovanie reklamných a propagačných materiálov; služby obchodných výstav a veľtrhov; podpora predaja
(pre tretie osoby) prostredníctvom vernostných
zákazníckych a motivačných programov; vydávanie reklamných materiálov; prieskum trhu.
39 - Rozvoz jedál reštauráciami; doručovanie jedla; balenie jedla; doručovanie darčekových košov
obsahujúcich jedlá a nápoje; distribúcia alkoholických nápojov; doručovanie nápojov; balenie
a skladovanie tovaru; balenie potravín; doručovanie pizze; doručovacie služby; dopravné služby; doručovanie poštových zásielok a kuriérske
služby; skladovanie tovarov v chlade; balenie tovarov; plnenie fliaš; prenájom chladiacich zariadení; prenájom mraziarenských skladovacích zariadení; skladovacie služby; skladovanie mrazených potravín; preprava potravín; doručovanie
potravín; skladovanie potravín.
43 - Výroba sošiek z potravín na objednávku; lahôdkarstva (reštaurácie); grily (reštaurácie); reštauračné služby; samoobslužné reštaurácie; služby hotelových reštaurácií; reštaurácie s rýchlym
občerstvením; reštaurácie servírujúce čerstvo krájané pečené mäso; reštaurácie s možnosťou odnesenia si jedla; reštauračné služby zahŕňajúce
zariadenia licencovaných barov; poskytovanie jedla a nápojov v reštauráciách; bufety (rýchle občerstvenie); fast-food reštaurácie; jedálenské služby; samoobslužné služby jedální; príprava jedál
a nápojov (služby reštaurácií); služby nočných
klubov (poskytovanie jedla); pohostinské služby
(jedlo a nápoje); firemná pohostinnosť (poskytovanie jedál a nápojov); príprava a dodávka jedál
na objednávku (catering); organizovanie svadobných hostín (zabezpečovanie jedla a nápojov);
poskytovanie jedla ľuďom v núdzi (charitatívne
služby); klubové služby súvisiace s poskytovaním jedla a nápojov; rezervačné služby pre objednávanie jedál; banketové služby; bary; čajovne; hotelové keteringové služby; hotely, ubytovne a penzióny, dovolenkové a turistické ubytovanie; kaviarne; krčmy; pizzerie; pohostinské služby (ubytovanie); penzióny; poradenstvo v oblasti
varenia; poskytovanie informácií týkajúcich sa
prípravy jedál a nápojov; poskytovanie informácií týkajúcich sa služieb reštaurácií; prenájom
konferenčných miestností; prenájom priestorov
na spoločenské podujatia a stretnutia; prenájom
dočasných kancelárskych priestorov; prenájom
nábytku, stolovej bielizne a prestieraní; prenájom
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vybavenia pre stravovacie služby; rezervovanie
miest v reštauráciách pre tretie osoby; šalátové
bary; služby bistier; služby ochutnávky vín (poskytovanie nápojov – služby reštaurácií); služby
osobných šéfkuchárov; stravovacie služby; vinárne; konzultačné služby v oblasti kuchárskeho
umenia.

35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamná činnosť; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
odborné obchodné poradenstvo, a to obchodné
poradenstvo pri predaji bezpečnostných dverí,
trezorov, zámkov, zabezpečovacích systémov,
zariadení a tovarov uvedených v triedach 6, 9
a 19 tohto zoznamu; maloobchodné služby s bezpečnostnými dverami, trezormi, zámkami, zabezpečovacími systémami, zariadeniami a tovarmi
uvedenými v triedach 6, 9 a 19 tohto zoznamu;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby
(obchodná pomoc); obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných
informácií prostredníctvom webových stránok;
vedenie kartoték v počítači; sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, a to s tovarom uvedeným v triedach 6,
9, 19 tohto zoznamu.
37 - Antikorózne úpravy; lakovanie, glazovanie;
informácie o opravách; pieskovanie; opravy zámok; inštalácia dverí; montážne služby, inštalácia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnostných dverí, trezorov, bezpečnostných schránok,
zámkov, bezpečnostných zámkov, mechanických
alebo elektronických zabezpečovacích systémov
a zariadení; spevňovanie dverí s prierazuvzdornou úpravou.
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov.
42 - Priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti
nábytkárskych výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); projektovanie bezpečnostných prvkov a zabezpečenia interiéru; spracovanie bezpečnostných
projektov na ochranu interiéru; tvorba softvéru;
aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie a údržba počítačového softvéru; inštalácia
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov.
45 - Konzultácie v oblasti bezpečnosti interiéru
a ochrany majetku.

(540)

(591) svetlohnedá, tmavohnedá, žltá, biela, zelená, červená
(731) STREET s. r. o., Plickova 3, 831 06 Bratislava,
SK;
(740) Priecel Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

206-2014
7.2.2014
6, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 45
6 - Trezory; príručné kovové pokladnice; kovové
zarážky dverí; kovové podložky; bezpečnostné
schránky (pokladničky); kovové dvere; bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; viacbodové
bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové
dverové obloženie; kovové dverové klopadlá;
kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové
ploty; kovové mreže; kovové výplne dverí; kovové dverové prahy; kovové protipožiarne dvere;
kovové dverové zárubne; dverové zástrčky; dverové západky (kovové); kovové držadlá, kľučky;
otvárače dverí (nie elektrické); kovové zárubne;
dverové kovania; kovanie na nábytok; kovové
neelektrické zámky, a to zámky dverí a ich častí;
viacbodové rázvorové mechanizmy zámkov; visacie zámky; mechanické uzamykacie systémy;
kovové závory; cylindrické vložky do zámkov;
kľúče; kovové krúžky na kľúče; bezpečnostné
kovové reťaze; bezpečnostné schránky; kovové
skrinky a skrine; neelektrické otváracie a zatváracie systémy na dvere; plomby; kovové poštové
schránky.
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu;
elektrické zámky; elektrické otváracie a zatváracie systémy na dvere; elektrické zvončeky na
dvere; elektrické bzučiaky; elektrické a elektronické zariadenia proti krádeži; poplašné zariadenia; požiarne signalizačné zariadenia; monitorovacie počítačové programy; elektronické monitorovacie prístroje a zariadenia; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér
(nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné).
19 - Dvere (nekovové); výplne dverí (nekovové);
drevené obloženie; skladacie dvere (nekovové);
ozdobné lišty (nekovové); brány (nekovové); zárubne (nekovové); dverové rámy (nekovové); dverové prahy (nekovové); bezpečnostné dvere (nekovové); protipožiarne dvere (nekovové); murované poštové schránky; drevené trámy; drevené
dyhy.

(540) SAFE POINT
(731) SAFE POINT s.r.o., Hurbanova 35, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

207-2014
7.2.2014
6, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 45
6 - Trezory; príručné kovové pokladnice; kovové
zarážky dverí; kovové podložky; bezpečnostné
schránky (pokladničky); kovové dvere; bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; viacbodové
bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové
dverové obloženie; kovové dverové klopadlá;
kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové
ploty; kovové mreže; kovové výplne dverí; kovové dverové prahy; kovové protipožiarne dvere;
kovové dverové zárubne; dverové zástrčky; dve-
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rové západky (kovové); kovové držadlá, kľučky;
otvárače dverí (nie elektrické); kovové zárubne;
dverové kovania; kovanie na nábytok; kovové
neelektrické zámky, a to zámky dverí a ich častí;
viacbodové rázvorové mechanizmy zámkov; visacie zámky; mechanické uzamykacie systémy;
kovové závory; cylindrické vložky do zámkov;
kľúče; kovové krúžky na kľúče; bezpečnostné
kovové reťaze; bezpečnostné schránky; kovové
skrinky a skrine; neelektrické otváracie a zatváracie systémy na dvere; plomby; kovové poštové
schránky.
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu;
elektrické zámky; elektrické otváracie a zatváracie systémy na dvere; elektrické zvončeky na
dvere; elektrické bzučiaky; elektrické a elektronické zariadenia proti krádeži; poplašné zariadenia; požiarne signalizačné zariadenia; monitorovacie počítačové programy; elektronické monitorovacie prístroje a zariadenia; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér
(nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné).
19 - Dvere (nekovové); výplne dverí (nekovové);
drevené obloženie; skladacie dvere (nekovové);
ozdobné lišty (nekovové); brány (nekovové); zárubne (nekovové); dverové rámy (nekovové); dverové prahy (nekovové); bezpečnostné dvere (nekovové); protipožiarne dvere (nekovové); murované poštové schránky; drevené trámy; drevené
dyhy.
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamná činnosť; organizovanie obchodných
alebo reklamných výstav; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné
obchodné poradenstvo, a to obchodné poradenstvo pri predaji bezpečnostných dverí, trezorov,
zámkov, zabezpečovacích systémov, zariadení
a tovarov uvedených v triedach 6, 9 a 19 tohto
zoznamu; maloobchodné služby s bezpečnostnými dverami, trezormi, zámkami, zabezpečovacími systémami, zariadeniami a tovarmi uvedenými v triedach 6, 9 a 19 tohto zoznamu; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); obchodné sprostredkovateľské
služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; vedenie kartoték v počítači; sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, a to s tovarom uvedeným v triedach 6, 9,
19 tohto zoznamu.
37 - Antikorózne úpravy; lakovanie, glazovanie;
informácie o opravách; pieskovanie; opravy zámok; inštalácia dverí; montážne služby, inštalácia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnostných dverí, trezorov, bezpečnostných schránok,
zámkov, bezpečnostných zámkov, mechanických
alebo elektronických zabezpečovacích systémov
a zariadení; spevňovanie dverí s prierazuvzdornou úpravou.
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov.
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42 - Priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti
nábytkárskych výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); projektovanie bezpečnostných prvkov
a zabezpečenia interiéru; spracovanie bezpečnostných projektov pre ochranu interiéru; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie a údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov.
45 - Konzultácie v oblasti bezpečnosti interiéru
a ochrany majetku.
(540) SAFE LINE
(731) SAFE POINT s.r.o., Hurbanova 35, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

208-2014
7.2.2014
6, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 45
6 - Trezory; príručné kovové pokladnice; kovové
zarážky dverí; kovové podložky; bezpečnostné
schránky (pokladničky); kovové dvere; bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; viacbodové bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové dverové obloženie; kovové dverové klopadlá; kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové ploty;
kovové mreže; kovové výplne dverí; kovové dverové prahy; kovové protipožiarne dvere; kovové
dverové zárubne; dverové zástrčky; dverové západky (kovové); kovové držadlá, kľučky; otvárače dverí (nie elektrické); kovové zárubne; dverové kovania; kovanie na nábytok; kovové neelektrické zámky, a to zámky dverí a ich častí; viacbodové rázvorové mechanizmy zámkov; visacie
zámky; mechanické uzamykacie systémy; kovové závory; cylindrické vložky do zámkov; kľúče;
kovové krúžky na kľúče; bezpečnostné kovové
reťaze; bezpečnostné schránky; kovové skrinky
a skrine; neelektrické otváracie a zatváracie systémy na dvere; plomby; kovové poštové schránky.
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu;
elektrické zámky; elektrické otváracie a zatváracie systémy na dvere; elektrické zvončeky na
dvere; elektrické bzučiaky; elektrické a elektronické zariadenia proti krádeži; poplašné zariadenia; požiarne signalizačné zariadenia; monitorovacie počítačové programy; elektronické monitorovacie prístroje a zariadenia; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér
(nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné).
19 - Dvere (nekovové); výplne dverí (nekovové);
drevené obloženie; skladacie dvere (nekovové);
ozdobné lišty (nekovové); brány (nekovové); zárubne (nekovové); dverové rámy (nekovové);
dverové prahy (nekovové); bezpečnostné dvere
(nekovové); protipožiarne dvere (nekovové); murované poštové schránky; drevené trámy; drevené dyhy.
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); reklamná činnosť; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
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obchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo, a to obchodné poradenstvo pri predaji bezpečnostných
dverí, trezorov, zámkov, zabezpečovacích systémov, zariadení a tovarov uvedených v triedach 6,
9 a 19 tohto zoznamu; maloobchodné služby
s bezpečnostnými dverami, trezormi, zámkami,
zabezpečovacími systémami, zariadeniami a tovarmi uvedenými v triedach 6, 9 a 19 tohto zoznamu; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské
služby (obchodná pomoc); obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok; vedenie kartoték v počítači; sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, a to s tovarom uvedeným
v triedach 6, 9, 19 tohto zoznamu.
37 - Antikorózne úpravy; lakovanie, glazovanie;
informácie o opravách; pieskovanie; opravy zámok; inštalácia dverí; montážne služby, inštalácia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnostných dverí, trezorov, bezpečnostných schránok,
zámkov, bezpečnostných zámkov, mechanických
alebo elektronických zabezpečovacích systémov
a zariadení; spevňovanie dverí s prierazuvzdornou úpravou.
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov.
42 - Priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti
nábytkárskych výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); projektovanie bezpečnostných prvkov a zabezpečenia interiéru; spracovanie bezpečnostných
projektov pre ochranu interiéru; tvorba softvéru;
aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie a údržba počítačového softvéru; inštalácia
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov.
45 - Konzultácie v oblasti bezpečnosti interiéru
a ochrany majetku.

(540)

(591) oranžová, čierna
(731) SAFE POINT s.r.o., Hurbanova 35, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

209-2014
7.2.2014
6, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 45
6 - Trezory; príručné kovové pokladnice; kovové
zarážky dverí; kovové podložky; bezpečnostné
schránky (pokladničky); kovové dvere; bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; viacbodové
bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové
dverové obloženie; kovové dverové klopadlá;
kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové

ploty; kovové mreže; kovové výplne dverí; kovové dverové prahy; kovové protipožiarne dvere;
kovové dverové zárubne; dverové zástrčky; dverové západky (kovové); kovové držadlá, kľučky;
otvárače dverí (nie elektrické); kovové zárubne;
dverové kovania; kovanie na nábytok; kovové
neelektrické zámky, a to zámky dverí a ich častí;
viacbodové rázvorové mechanizmy zámkov; visacie zámky; mechanické uzamykacie systémy;
kovové závory; cylindrické vložky do zámkov;
kľúče; kovové krúžky na kľúče; bezpečnostné
kovové reťaze; bezpečnostné schránky; kovové
skrinky a skrine; neelektrické otváracie a zatváracie systémy na dvere; plomby; kovové poštové
schránky.
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu;
elektrické zámky; elektrické otváracie a zatváracie systémy na dvere; elektrické zvončeky na
dvere; elektrické bzučiaky; elektrické a elektronické zariadenia proti krádeži; poplašné zariadenia; požiarne signalizačné zariadenia; monitorovacie počítačové programy; elektronické monitorovacie prístroje a zariadenia; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér
(nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné).
19 - Dvere (nekovové); výplne dverí (nekovové);
drevené obloženie; skladacie dvere (nekovové);
ozdobné lišty (nekovové); brány (nekovové); zárubne (nekovové); dverové rámy (nekovové); dverové prahy (nekovové); bezpečnostné dvere (nekovové); protipožiarne dvere (nekovové); murované
poštové schránky; drevené trámy; drevené dyhy.
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamná činnosť; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
odborné obchodné poradenstvo, a to obchodné
poradenstvo pri predaji bezpečnostných dverí,
trezorov, zámkov, zabezpečovacích systémov, zariadení a tovarov uvedených v triedach 6, 9 a 19
tohto zoznamu; maloobchodné služby s bezpečnostnými dverami, trezormi, zámkami, zabezpečovacími systémami, zariadeniami a tovarmi uvedenými v triedach 6, 9 a 19 tohto zoznamu; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); obchodné sprostredkovateľské
služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; vedenie kartoték v počítači; sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, a to s tovarom uvedeným v triedach 6, 9,
19 tohto zoznamu.
37 - Antikorózne úpravy; lakovanie, glazovanie;
informácie o opravách; pieskovanie; opravy zámok; inštalácia dverí; montážne služby, inštalácia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnostných dverí, trezorov, bezpečnostných schránok,
zámkov, bezpečnostných zámkov, mechanických
alebo elektronických zabezpečovacích systémov
a zariadení; spevňovanie dverí s prierazuvzdornou úpravou.
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov.
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35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamná činnosť; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
odborné obchodné poradenstvo, a to obchodné
poradenstvo pri predaji bezpečnostných dverí,
trezorov, zámkov, zabezpečovacích systémov,
zariadení a tovarov uvedených v triedach 6, 9
a 19 tohto zoznamu; maloobchodné služby s bezpečnostnými dverami, trezormi, zámkami, zabezpečovacími systémami, zariadeniami a tovarmi
uvedenými v triedach 6, 9 a 19 tohto zoznamu;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby
(obchodná pomoc); obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných
informácií prostredníctvom webových stránok;
vedenie kartoték v počítači; sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, a to s tovarom uvedeným v triedach 6,
9, 19 tohto zoznamu.
37 - Antikorózne úpravy; lakovanie, glazovanie;
informácie o opravách; pieskovanie; opravy zámok; inštalácia dverí; montážne služby, inštalácia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnostných dverí, trezorov, bezpečnostných schránok,
zámkov, bezpečnostných zámkov, mechanických
alebo elektronických zabezpečovacích systémov
a zariadení; spevňovanie dverí s prierazuvzdornou úpravou.
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov.
42 - Priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti
nábytkárskych výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); projektovanie bezpečnostných prvkov
a zabezpečenia interiéru; spracovanie bezpečnostných projektov pre ochranu interiéru; tvorba
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru;
požičiavanie a údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov.
45 - Konzultácie v oblasti bezpečnosti interiéru
a ochrany majetku.

42 - Priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti
nábytkárskych výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); projektovanie bezpečnostných prvkov
a zabezpečenia interiéru; spracovanie bezpečnostných projektov pre ochranu interiéru; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie a údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov.
45 - Konzultácie v oblasti bezpečnosti interiéru
a ochrany majetku.
(540)

(591) oranžová, čierna, biela
(731) SAFE POINT s.r.o., Hurbanova 35, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

210-2014
7.2.2014
6, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 45
6 - Trezory; príručné kovové pokladnice; kovové
zarážky dverí; kovové podložky; bezpečnostné
schránky (pokladničky); kovové dvere; bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; viacbodové
bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové
dverové obloženie; kovové dverové klopadlá;
kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové
ploty; kovové mreže; kovové výplne dverí; kovové dverové prahy; kovové protipožiarne dvere;
kovové dverové zárubne; dverové zástrčky; dverové západky (kovové); kovové držadlá, kľučky;
otvárače dverí (nie elektrické); kovové zárubne;
dverové kovania; kovanie na nábytok; kovové
neelektrické zámky, a to zámky dverí a ich častí;
viacbodové rázvorové mechanizmy zámkov; visacie zámky; mechanické uzamykacie systémy;
kovové závory; cylindrické vložky do zámkov;
kľúče; kovové krúžky na kľúče; bezpečnostné
kovové reťaze; bezpečnostné schránky; kovové
skrinky a skrine; neelektrické otváracie a zatváracie systémy na dvere; plomby; kovové poštové
schránky.
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu;
elektrické zámky; elektrické otváracie a zatváracie systémy na dvere; elektrické zvončeky na
dvere; elektrické bzučiaky; elektrické a elektronické zariadenia proti krádeži; poplašné zariadenia; požiarne signalizačné zariadenia; monitorovacie počítačové programy; elektronické monitorovacie prístroje a zariadenia; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér
(nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné).
19 - Dvere (nekovové); výplne dverí (nekovové);
drevené obloženie; skladacie dvere (nekovové);
ozdobné lišty (nekovové); brány (nekovové); zárubne (nekovové); dverové rámy (nekovové);
dverové prahy (nekovové); bezpečnostné dvere
(nekovové); protipožiarne dvere (nekovové); murované poštové schránky; drevené trámy; drevené dyhy.
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(540)

(591) oranžová, čierna, biela
(731) SAFE POINT s.r.o., Hurbanova 35, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

211-2014
7.2.2014
35, 37, 42
35 - Sprostredkovanie práce; sprostredkovanie zamestnania; personálne poradenstvo; odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov
o zamestnanie (personálne poradenstvo); nábor
zamestnancov; obchodné sprostredkovateľské služby.
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37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba
stavieb; rekonštrukcie stavieb; stavebné informácie; čistenie interiérov a exteriérov budov; murárske práce; tapetovanie; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; montovanie lešení; pokrývačské práce; inštalácia okien a dverí;
tesárske práce.
42 - Architektúra (architektonické služby); technické projektovanie stavieb; vypracovanie stavebných výkresov; služby interiérového štúdia
patriace do tejto triedy; interiérová výzdoba.

(540)

(731) Klepáč Ladislav, Ing., Kvačany 71, 032 23 Liptovská Sielnica, SK;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

258-2014
14.2.2014
3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35
3 - Kozmetické prípravky; masážne gély nie na
lekárske účely; gély na bielenie zubov na nelekárske použitie; voňavkárske výrobky vrátane éterických olejov; vody na vlasy a pleť na kozmetické použitie; pracie a bieliace prípravky; čistiace prípravky; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); leštiace
prípravky; mydlá; tekuté mydlá vrátane medicinálnych; aromatické látky do zákuskov (esencie);
sprchové gély; telové šampóny; toaletné prípravky; toaletné vody; kolínske vody; pleťové vody
po holení; parfuméria; éterické oleje; esenciálne
oleje; kozmetické prípravky do kúpeľa; kúpeľové
soli nie na lekárske použitie; kozmetické prípravky na pokožku a vlasy; opaľovacie kozmetické prípravky; líčidlá; pleťové mlieka; epilačné
a depilačné prípravky; šampóny a laky na vlasy;
tužidlá na vlasy; balzamy na vlasy; dezodoranty
na osobnú potrebu; kozmetické prípravky pre
zvieratá; amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok; bieliace soli; čistiace prostriedky pre
domácnosť; prípravky na odmastňovanie (pre domácnosť); odlakovače; odstraňovače škvŕn; čistiace prípravky na okná a sklo; pracie prípravky;
prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie zubov; prípravky na odstraňovanie vodného
kameňa (pre domácnosť); sóda na pranie; sóda na
bielenie; škrob na pranie a bielizeň; toaletné prípravky; vata na kozmetické účely; vatové tyčinky
na kozmetické účely.
5 - Farmaceutické prípravky; absorpčné tampóny; absorpčná vata; alkohol na liečebné účely;
alkaloidy na lekárske účely; analgetiká; anestetiká; antibakteriálne prípravky; chemické antikoncepčné prípravky; antipyretiká; antiseptiká; antiuratiká; bahno liečivé; bakteriálne prípravky na
lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; aseptická vlna na lekárske účely;
bikarbonát sodný na farmaceutické účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; bielkovinami obohatené mlieko na lekárske účely; biocídy;
prostriedky proti bolestiam hlavy; tyčinky proti
bradaviciam; bróm na farmaceutické účely; lieči-

vé byliny; bylinkové čaje na lekárske účely; liečivé čaje na lekárske účely; cigarety (netabakové) na lekárske účely; cukor na lekárske účely;
cukrovinky s liečivými prísadami; vonné soli; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
čapíky; čistiace prípravky na kontaktné šošovky;
prípravky na čistenie vzduchu; dezinfekčné prípravky; dezodoranty s výnimkou deodorantov na
osobnú potrebu; diétne nápoje a diétne potraviny
upravené na liečebné účely; minerálne doplnky
potravín; digestíva na farmaceutické účely; drogy
na liečebné účely; droždie na farmaceutické účely; prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu na
lekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske a zverolekárske účely; gáza na obväzovanie; glukóza na lekárske účely; repelenty; hormóny na lekárske účely; obklady (teplé zábaly)
a náplasti; lekárske prípravky na chudnutie; chemicko-farmaceutické prípravky; chinín na lekárske účely; jódová tinktúra; gáfor na lekárske účely; obrúsky (hygienické); tlakové a chirurgické
obväzy; liečivé prípravky do kúpeľov; prísady do
krmív na lekárske účely; prostriedky na kurie
oká; liečivá pre veterinárnu medicínu; lekárničky
prenosné plné; leukoplast; minerálne vody a soli
na lekárske účely; mlieko pre dojčatá; potrava
pre dojčatá; kapsuly na farmaceutické účely; liečivé korene; terapeutické prípravky na kúpele;
laktóza na farmaceutické použitie; lecitín na lekárske účely; liečivá na zuby; liečivá pre humánnu medicínu; liečivá na zverolekárske účely;
sladké drievko na farmaceutické účely; lepidlá
na umelé chrupy; tekuté masti na farmaceutické
a lekárske účely; semená celé alebo mleté na lekárske účely; farmaceutické prípravky proti lupinám; sušené mlieko pre dojčatá; prípravky proti
poteniu nôh; liečivá posilňujúce nervovú sústavu;
vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske účely; farmaceutické prípravky na starostlivosť o pokožku; pomády na lekárske účely; toniká na lekárske účely; prečisťujúce prípravky na
lekárske použitie; preháňadlá; sedatíva; séra; sirupy na farmaceutické účely; uhlie živočíšne na
farmaceutické účely; prípravky na upokojenie;
vakcíny; vata na lekárske účely; vitamínové prípravky; multivitamínové prípravky; multiminerálové výživové prípravky; minerálne výživové
prípravky; stopové prvky vo forme toboliek, tabliet, dražé a piluliek (výživové doplnky); posilňujúce prípravky na lekárske použitie; diétne prípravky na lekárske použitie; hygienické tampóny; vložky na ochranu bielizne (hygienické potreby); hygienické nohavičky; menštruačné nohavičky; liečivá; infúzne roztoky; medicinálne
vína a čaje; prípravky z krvi na farmaceutické
a lekárske použitie; prípravky baktericídne a fungicídne patriace do tejto triedy; liečebná kozmetika; potrava na farmaceutické účely; oleje na lekárske účely; tabletky na farmaceutické účely;
tekuté lieky; lieky vo forme nápojov; doplnky
výživy na lekárske účely; farmaceutické a veterinárne preparáty; sanitárne prípravky na lekárske
účely; chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely, nie na dezinfekciu a kozmetiku; lekárske infúzie; diagnostické prípravky pre
lekárske účely; kultúry mikroorganizmov pre lekárske účely; materiály na obväzovanie; medicinálne bylinky a rastliny; prípravky z medicinál-
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nych byliniek a rastlín; lekárske prípravky na leštenie zubov; lekárske prípravky na bielenie zubov; lekárske bieliace prípravky.
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; 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; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie.
29 - Vývary (bujóny); prípravky na vývary (bujóny); držky; klobásy; salámy; párky; mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; prípravky na
výrobu polievok; zeleninové šťavy na varenie;
šunka; údeniny; zeleninové šaláty; jedlá želatína;
nakladaná zelenina; nakladané uhorky; konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie; arašidy (spracované); bravčová masť; džemy; hrach
(konzervovaný); hranolčeky zemiakové; sušené
hrozienka; hydina (nie živá); jedlé oleje a tuky;
jogurt; konzervy s rybami; konzervy s ovocím
a zeleninou; kyslá kapusta; zemiakové lupienky;
margarín; marmeláda; maslo; mlieko; mliečne výrobky; mrazené ovocie a zelenina; paštéty; rybie
plátky; konzervované ryby; sardinky; prípravky
na výrobu polievok.
30 - Konzervované záhradné bylinky (chuťové
prísady); čokoláda; čokoládové a nečokoládové
cukrovinky; cukríky; jemné pečivo; vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných stromčekov; pastilky (cukríky); bonbóny;
karamelky (cukríky); fondán (cukrovinky); ovocné
želé (cukrovinky); komprimáty; mentolové cukríky; čokoládové a nečokoládové tyčinky a keksy; koláčiky; müsli; čokoládové nápoje; perníky;
medovníky; pralinky; puding; sladké drievka (cukrovinky); sušienky; torty; kakaový prášok; zákusky; koláče; zmrzliny; žuvačky; pekárenské droždie; prášok do pečiva; cestá; cestá na koláče; cestoviny; droždie do cesta; chlieb; nekysnutý chlieb;
pečivo (rožky); sucháre; sušienky; oblátky; keksy; biskvity; sladké a slané žemle; koláče s plnkou; krekery (slané pečivo); cukrovinky; palacinky; piškóty; pirohy (cestoviny); krupica; kukuričná múka; lepok; lístkové cesto; lupienky (cukrovinky); vločky (obilninové); vločky (kukuričné);
makaróny; maslové, tukové cesto; potravinárska
múka; výrobky z múky; prípravky z obilnín; ovsená múka; potravinárska múka; pšeničná múka
(vyrážková); chuťové prísady; príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; lúpaný jačmeň; mletý jačmeň; múka z jačmeňa; výrobky z kukuričnej múky; sójová múka; obilninové pochutiny; ryža a výrobky z ryže; expandované a extrudované výrobky z obilia; aromatické
prípravky do potravín; nálevy (na ochutenie); marináda (chuťové prísady); sladové extrakty, nie
na lekárske účely; chuťové prísady; korenie; ko-
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reniny; zmes korenín; konzervačná soľ; príchute
do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou
éterických olejov; soľ; cukor; ochutená kuchynská soľ; majonéza; horčica; kečup; sójová omáčka; paradajková omáčka; ocot.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; čerstvé citrusové
ovocie; cibuľa čerstvá; čerstvý hrach; čerstvé arašidy; čerstvé mandle; čerstvé orechy; semená rastlín; sezam; šalát (hlávkový); čerstvé šampiňóny;
čerstvé uhorky; čerstvé zemiaky; prírodné kvety
(živé); rezané kvety (na dekoráciu); sušené kvety
na ozdobu; vence z prírodných kvetov; kvetinové
cibule; klíčky semien na botanické účely; korok
(surový); kôra (surovina); kríky; krovie; palmy;
palmové listy; sušené rastliny ako dekorácia; rašelina (ako podstielka); ružové kríky; sadenice;
semená rastlín; stromy; trávniky (prírodné); vianočné stromčeky; záhradné bylinky (čerstvé).
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; pivo; pivné koktaily.
33 - Alkoholické nápoje; brandy; džin; likéry; rum;
víno; vodka; koktaily alkoholické; destilované nápoje; alkoholické extrakty; a pálenky; liehoviny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä
s tovarmi zatriedenými v triedach 3, 5, 16, 29,
30, 31, 32 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 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 reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie náborových textov; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie;
nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové
poradenstvo; prenájom predajných automatov;
predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
(540)

(591) čierna, červená, modrá, biela, žltá
(731) AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01
Hniezdne, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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vové káble a drôty okrem elektrických; zámočnícke výrobky a drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; rudy.
8 - Ručné nástroje a náradie (na ručný pohon) pre
priemysel, stavebníctvo, vodohospodárstvo, energetiku a teplárenstvo; ručné nástroje a ručné náradie; nožiarske výrobky a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky.
19 - Nekovové stavebné materiály pre priemysel;
nekovové stavebné dielce; nekovové stavebné
dielce pre priemysel; vodovodné ventily pre priemysel a stavebníctvo (nekovové, nie plastové);
klapky, ventily drenážnych rúrok pre priemysel
a stavebníctvo (okrem kovových a plastových);
nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen;
nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky.

264-2014
17.2.2014
16, 35, 41
16 - Brožúry; ceruzky; grafiky; kalendáre; katalógy; pečate; plagáty; prospekty; perá; tlačené
publikácie; tlačivá.
35 - Lepenie plagátov; organizovanie komerčných
a reklamných výstav; rozhlasová reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách;
televízna reklama.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží; organizovanie
a vedenie seminárov.

(540)

(540)

(731) Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3,
917 01 Trnava, SK;

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

269-2014
17.2.2014
35, 39
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.

(540)

(591) červená, čierna, modrá
(731) CASTE Mark Limited, Suite 5, 39 Irish Town,
Gibraltar GX 11 1AA, GI;

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

298-2014
21.2.2014
6, 8, 19
6 - Kovové stavebné materiály pre priemysel;
kovové stavebné dielce; kovové stavebné dielce
pre priemysel; kovové stavebné materiály pre
vodohospodárstvo; kovové armatúry (fitingy) na
potrubia na stlačený vzduch; kovové uzávery;
kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky
na vodovodné potrubia; kovové ventily (nie časti
strojov); kovové klapky (nie časti strojov); kovové posúvače (nie časti strojov); kovové skrutky;
kovové nádoby; kovové armatúry (fitingy) na potrubia na stlačený vzduch pre energetiku a priemysel; kovové ventily (nie časti strojov) pre energetiku a priemysel; kovové uzávery pre energetiku a priemysel; kovové klapky (nie časti strojov)
pre energetiku a priemysel; kovy a ich zliatiny;
kovové stavebné materiály; prenosné kovové
stavby; kovový materiál na železničné trate; ko-

(591) modrá
(731) ARAKO Slovakia, s.r.o., Diakovská cesta 13,
927 01 Šaľa, SK;
(740) Štanglovič Ľudovít, JUDr., Šaľa, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

309-2014
18.2.2014
4, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41, 42
4 - Elektrická energia; vykurovacie plyny; palivové plyny; zemný plyn; svietiplyn; plyn na svietenie; stužené plyny (palivo); generátorový plyn;
alkoholové palivá; minerálne palivá; surová alebo rafinovaná ropa; plynový olej; priemyselné
oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá
vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel
a svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie.
9 - Elektrické regulačné prístroje; zariadenia a nástroje na reguláciu, rozvod, vedenie, transformáciu, kontrolu alebo usmerňovanie elektriny; rozvodové systémy elektrického vedenia; rozvodné
panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika);
riadiace panely (elektrina); indikátory strát elektrickej energie; ampérmetre; elektrické meracie
zariadenia; meradlá; meracie prístroje; elektrické
meniče; elektrické ističe; prúdové usmerňovače;
zariadenia na detekciu plynu; prístroje na rozbor
plynov; prístroje na testovanie plynu; plynomery
(meracie prístroje); snímače plynu; merače tlaku
plynu; analyzátory zvyškového plynu; poplašné
systémy na rozpoznanie úniku plynu; požiarne
hlásiče; spínače na oddeľovanie prívodu elektriny; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; invertory na dodávku elektriny (elektrotechnika); spojky elektrického vedenia; zachytávače
iskier; prepäťové poistky; transformátory na zvýšenie napätia; rozvodné transformátory (elektrina); elektrické drôty; značkovacie vlákna na elektrické drôty; ohňovzdorné ochranné odevy; vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
a nástroje na meranie a váženie; hasiace prístroje;
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické a optické nosiče údajov;
nosiče zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových nahrávok; elektronické nosiče záznamov;
DVD disky; CD disky; USB kľúče; magnetické
disky; optické disky; mechanizmy mincových
prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; počítačové
programy (sťahovateľné); MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plochy, plátna;
diapozitívy; zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie
alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; videokazety; počítače; notebooky (prenosné počítače);
periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); zariadenia na
úpravu a spracovanie textu; elektronické informačné tabule; skenery (zariadenia na spracovanie
údajov); prístroje a nástroje fotografické; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; magnetické
identifikačné karty; informácie, údaje a databázy
v elektronických, dátových a telekomunikačných
sieťach.
11 - Expanzné nádrže ústredného kúrenia; vetracie zariadenia; príslušenstvo na reguláciu vodných
zariadení a na vodovodné potrubia; zariadenia na
teplovodné kúrenie; vzduchové ventily na parné
vykurovacie telesá; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje; regulačné stanice plynu; prístroje na čistenie plynu;
práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); plynové bojlery; plynové horáky; tlakové zásobníky vody; parné kotly (nie časti strojov); parné akumulátory; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie telesá; elektrické vykurovacie telesá; radiátory ústredného kúrenia; medziprehrievače vzduchu; regenerátory tepla; výhrevné kotly; kotlové
rúry do vykurovacích zariadení; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom;
zapaľovače na zapaľovanie plynu; zariadenia na
osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie,
chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
16 - Tlačené; papierové propagačné materiály;
tlačené reklamné publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; predmety z kartónu; kartónové reklamné značky; kartónové reklamné materiály na rozširovanie; tlačené prospekty; katalógy, databázy na papierových nosičoch;
papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; grafické zobrazenia; grafické znaky; grafické reprodukcie; tlačové reglety; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; korekčné laky
(kancelárske potreby); plagáty všetkých druhov
a rozmerov; samolepky na auto (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); nálepky na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pretlače; obtlačky; tlačené fotografie; stojany na fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť;
lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre
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domácnosť; obaly na doklady; spisové obaly (papiernický tovar); tlačiarenské písmo; tlačiarenské
štočky; tlačiarenské typy (písmená a číslice); etikety s výnimkou textilných; emblémy (papierové
pečate); pečiatky; pečate; knihárske výrobky;
knihy; brožúry; časopisy (periodiká); tlačené formuláre; firemné tlačoviny; ročenky; albumy; pohľadnice; tlačené publikácie; atlasy; záložky do
kníh; obrazy; svietivý papier; tlačené plány; podložky na písanie; skicáre; kalendáre; príručky;
zošity; hárky papiera; obálky (papiernický tovar);
obaly (papiernický tovar); kancelárske potreby
okrem nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; papier; kartón; lepenka; písacie sady a súpravy (papiernický tovar); perá (kancelárske potreby); ceruzky; držiaky na písacie potreby; rozmnožovacie prístroje a stroje; kopírovacie zariadenia; papierové alebo plastové vrecká a tašky na
balenie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
s energiami, najmä s elektrickou energiou a vykurovacími plynmi a s ostatnými tovarmi v triedach 4, 9, 11 a 16 tohto zoznamu; maloobchodné
a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, novinami, CD a DVD diskami; zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä
hore uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo prostredníctvom
iných komunikačných médií; obchodné konzultácie a obchodné poradenstvo v oblasti plynárenstva a energetiky; poskytovanie odborných obchodných informácii v oblasti plynárenstva
a energetiky; 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;
prepisovanie správ (kancelárske práce); zostavovanie štatistík; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; analýzy nákladov; fakturácia; fotokopírovacie služby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; prenájom predajných automatov; obchodné sprostredkovateľské služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti poskytovania sponzorstva televíznym reklamám; predplatné telekomunikačných služieb
(pre tretie osoby); obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 37, 39, 40, 41 a 42

164

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Inštalácia a opravy vykurovacích zariadení;
oprava elektrických vedení; čistenie a opravy
kotlov; inštalácia elektrických generátorov; inštalácia a opravy meradiel, najmä plynových a elektrických; inštalácia, opravy a údržba plynových
zariadení; inštalácia, opravy a údržba elektrických zariadení; inštalácia a opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy požiarnych
hlásičov; inštalácia, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérstvo; informácie o opravách;
informácie o údržbe meracích a skúšobných prístrojov; výstavba potrubných rozvodov; výstavba
inžinierskych stavieb a plynovodov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
39 - Distribúcia energie; dodávka elektriny; rozvod elektriny; rozvod elektriny pomocou drôtov;
rozvod elektriny pomocou káblov; komunálne
služby spočívajúce v distribúcií energií; distribúcia vykurovacích plynov odberateľom; tranzitná
preprava zemného plynu; skladovanie plynu;
dispečerské riadenie distribúcie a skladovania
plynu; dispečerské riadenie distribúcie elektrickej
energie; preprava zemného plynu; potrubná preprava plynu; preprava suchého plynu; dovoz, doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; prenájom skladov; doručovanie novín
a časopisov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
40 - Výroba energie; výroba plynu a elektriny;
prenájom generátorov; prenájom vykurovacích
zariadení; prenájom vykurovacích kotlov; spaľovanie plynov; čistenie plynov; filtrovanie plynov;
spracovanie suchých plynov; spracovanie a úprava materiálov; tlač, tlačenie; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov; online vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby); formátovanie textov (nie na reklamné účely); odborné preškoľovanie; prekladateľské služby; posunková reč (tlmočenie); prenájom dekorácií na predstavenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní
(výučba); organizovanie hier, zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží,
živých vystúpení; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov,
výcvikov; organizovanie stávkových hier; zábava, pobavenie, obveselenie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchovno-zábavné

klubové služby; organizovanie živých vystúpení
v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; tvorba videofilmov (nie reklamných); poskytovanie rád a informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; energetické audity; energetický výskum v oblasti prírodných energií; kalibrácia meradiel v rozsahu
autorizácie štátneho metrologického strediska; revízie a skúšky plynových zariadení; revízie elektrických zariadení; vedecký a priemyselný výskum, najmä v oblasti elektriny; prieskum plynu;
vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci
výskum a projektovanie; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; poskytovanie internetových vyhľadávačov; aktualizovanie a inštalácia počítačových programov; návrh, vývoj,
tvorba a programovanie počítačových programov
a počítačových systémov, najmä pre internetové,
intranetové a iné sieťové aplikácie, pre servery,
serverové stanice vrátane ich inštalácie, aktualizácie a údržby; návrh a vývoj počítačových databáz, dátových systémov a dátových aplikácií; návrh, vývoj a udržiavanie internetových a/alebo
intranetových počítačových stránok a násteniek
vrátanie ich inštalácie, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové a/alebo intranetové počítačové stránky,
nástenky alebo aplikácie; grafické dizajnérstvo;
kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod
údajov alebo dokumentov z fyzických médií na
elektronické médiá; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

(591) červená, biela
(731) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

310-2014
18.2.2014
4, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41, 42
4 - Elektrická energia; vykurovacie plyny; palivové plyny; zemný plyn; svietiplyn; plyn na svietenie; stužené plyny (palivo); generátorový plyn;
alkoholové palivá; minerálne palivá; surová alebo rafinovaná ropa; plynový olej; priemyselné
oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá
vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel
a svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie.
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9 - Elektrické regulačné prístroje; zariadenia a nástroje na reguláciu, rozvod, vedenie, transformáciu, kontrolu alebo usmerňovanie elektriny; rozvodové systémy elektrického vedenia; rozvodné
panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina);
rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika);
riadiace panely (elektrina); indikátory strát elektrickej energie; ampérmetre; elektrické meracie
zariadenia; meradlá; meracie prístroje; elektrické
meniče; elektrické ističe; prúdové usmerňovače;
zariadenia na detekciu plynu; prístroje na rozbor
plynov; prístroje na testovanie plynu; plynomery
(meracie prístroje); snímače plynu; merače tlaku
plynu; analyzátory zvyškového plynu; poplašné
systémy na rozpoznanie úniku plynu; požiarne
hlásiče; spínače na oddeľovanie prívodu elektriny; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; invertory na dodávku elektriny (elektrotechnika); spojky elektrického vedenia; zachytávače
iskier; prepäťové poistky; transformátory na zvýšenie napätia; rozvodné transformátory (elektrina); elektrické drôty; značkovacie vlákna na elektrické drôty; ohňovzdorné ochranné odevy; vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné,
záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; hasiace
prístroje; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo
ovládanie elektrického prúdu; elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické a optické nosiče údajov; nosiče zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových nahrávok; elektronické nosiče
záznamov; DVD disky; CD disky; USB kľúče;
magnetické disky; optické disky; mechanizmy
mincových prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov;
počítačové programy (sťahovateľné); MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plochy, plátna; diapozitívy; zariadenia a prístroje na
prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam
zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na
čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov;
videokazety; počítače; notebooky (prenosné počítače); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); zariadenia na úpravu a spracovanie textu; elektronické
informačné tabule; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); prístroje a nástroje fotografické;
informácie, údaje a databázy na elektronických,
magnetických alebo optických nosičoch; magnetické identifikačné karty; informácie, údaje a databázy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach.
11 - Expanzné nádrže ústredného kúrenia; vetracie zariadenia; príslušenstvo na reguláciu vodných
zariadení a na vodovodné potrubia; zariadenia na
teplovodné kúrenie; vzduchové ventily na parné
vykurovacie telesá; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje; regulačné stanice plynu; prístroje na čistenie plynu;
práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); plynové bojlery; plynové horáky; tlakové zásobníky vody; parné kotly (nie časti strojov);
parné akumulátory; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie telesá; elektrické vykurovacie telesá;
radiátory ústredného kúrenia; medziprehrievače
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vzduchu; regenerátory tepla; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; prívodné
zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary,
varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
16 - Tlačené; papierové propagačné materiály;
tlačené reklamné publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; predmety z kartónu; kartónové reklamné značky; kartónové reklamné materiály na rozširovanie; tlačené prospekty; katalógy, databázy na papierových nosičoch; papierové zástavky; pútače z papiera alebo
lepenky; grafické zobrazenia; grafické znaky;
grafické reprodukcie; tlačové reglety; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; korekčné laky
(kancelárske potreby); plagáty všetkých druhov
a rozmerov; samolepky na auto (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); nálepky na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pretlače; obtlačky; tlačené fotografie; stojany na fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť;
lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre
domácnosť; obaly na doklady; spisové obaly (papiernický tovar); tlačiarenské písmo; tlačiarenské
štočky; tlačiarenské typy (písmená a číslice); etikety s výnimkou textilných; emblémy (papierové
pečate); pečiatky; pečate; knihárske výrobky;
knihy; brožúry; časopisy (periodiká); tlačené formuláre; firemné tlačoviny; ročenky; albumy; pohľadnice; tlačené publikácie; atlasy; záložky do
kníh; obrazy; svietivý papier; tlačené plány; podložky na písanie; skicáre; kalendáre; príručky;
zošity; hárky papiera; obálky (papiernický tovar);
obaly (papiernický tovar); kancelárske potreby
okrem nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; papier; kartón; lepenka; písacie sady a súpravy (papiernický tovar); perá (kancelárske potreby); ceruzky; držiaky na písacie potreby; rozmnožovacie prístroje a stroje; kopírovacie zariadenia; papierové alebo plastové vrecká a tašky na
balenie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s energiami, najmä s elektrickou energiou a vykurovacími plynmi a s ostatnými tovarmi v triedach 4,
9, 11 a 16 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, novinami, CD a DVD diskami; zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä hore uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; obchodné konzultácie a obchodné poradenstvo v oblasti plynárenstva a energetiky; poskytovanie odborných obchodných informácii v oblasti plynárenstva a energetiky; 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
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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; prepisovanie správ (kancelárske práce); zostavovanie štatistík; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákladov; fakturácia; fotokopírovacie služby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; prenájom
predajných automatov; obchodné sprostredkovateľské služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti poskytovania sponzorstva televíznym reklamám; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
37, 39, 40, 41 a 42 tohto zoznamu; poskytovanie
rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Inštalácia a opravy vykurovacích zariadení;
oprava elektrických vedení; čistenie a opravy
kotlov; inštalácia elektrických generátorov; inštalácia a opravy meradiel, najmä plynových a elektrických; inštalácia, opravy a údržba plynových
zariadení; inštalácia, opravy a údržba elektrických
zariadení; inštalácia a opravy meracej a regulačnej techniky; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; inštalácia, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérstvo; informácie o opravách;
informácie o údržbe meracích a skúšobných prístrojov; výstavba potrubných rozvodov; výstavba
inžinierskych stavieb a plynovodov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
39 - Distribúcia energie; dodávka elektriny; rozvod elektriny; rozvod elektriny pomocou drôtov;
rozvod elektriny pomocou káblov; komunálne
služby spočívajúce v distribúcií energií; distribúcia vykurovacích plynov odberateľom; tranzitná
preprava zemného plynu; skladovanie plynu; dispečerské riadenie distribúcie a skladovania plynu; dispečerské riadenie distribúcie elektrickej
energie; preprava zemného plynu; potrubná preprava plynu; preprava suchého plynu; dovoz, doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; prenájom skladov; doručovanie novín
a časopisov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
40 - Výroba energie; výroba plynu a elektriny;
prenájom generátorov; prenájom vykurovacích
zariadení; prenájom vykurovacích kotlov; spaľovanie plynov; čistenie plynov; filtrovanie plynov;

spracovanie suchých plynov; spracovanie a úprava materiálov; tlač, tlačenie; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov; online vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby); formátovanie textov (nie na reklamné účely); odborné preškoľovanie; prekladateľské služby; posunková reč (tlmočenie); prenájom
dekorácií na predstavenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní
(výučba); organizovanie hier, zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží,
živých vystúpení; organizovanie vedomostných
alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov,
výcvikov; organizovanie stávkových hier; zábava, pobavenie, obveselenie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchovno-zábavné
klubové služby; organizovanie živých vystúpení
v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; tvorba videofilmov (nie reklamných); poskytovanie rád a informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; energetické audity; energetický výskum v oblasti prírodných energií; kalibrácia meradiel v rozsahu
autorizácie štátneho metrologického strediska; revízie a skúšky plynových zariadení; revízie elektrických zariadení; vedecký a priemyselný výskum, najmä v oblasti elektriny; prieskum plynu;
vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; poskytovanie internetových vyhľadávačov; aktualizovanie a inštalácia počítačových programov; návrh, vývoj,
tvorba a programovanie počítačových programov
a počítačových systémov, najmä pre internetové,
intranetové a iné sieťové aplikácie, pre servery,
serverové stanice vrátane ich inštalácie, aktualizácie a údržby; návrh a vývoj počítačových databáz, dátových systémov a dátových aplikácií; návrh, vývoj a udržiavanie internetových a/alebo
intranetových počítačových stránok a násteniek
vrátanie ich inštalácie, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové a/alebo intranetové počítačové stránky,
nástenky alebo aplikácie; grafické dizajnérstvo;
kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod
údajov alebo dokumentov z fyzických médií na
elektronické médiá; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
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(540) NOVÝ ČAS
(731) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

317-2014
24.2.2014
11, 12, 19
11 - Svietidlá na bicykle.
12 - Bicykle; smerovky na bicykle; stojany na bicykle; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); bicyklové reťaze; riadidlá na bicykle; bicyklové
pneumatiky; brzdy na bicykle; blatníky na bicykle; ráfy na bicykle; pumpy na bicykle; duše na
bicykle; kľuky na bicykle; ozubené kolesá na bicykle; súkolesia na bicykle; bicyklové hlavy; bicyklové pedále; bicyklové špice; kolesá na bicykel; bicyklové sedadlá; bicyklové zvončeky; ochranne siete na dámske bicykle; sedadlá na bicykle; bicyklové rámy; poťahy na sedadlá bicykla;
galusky na bicykel; koše (nosiče batožiny) na bicykle; tašky na bicykle; zvončeky na bicykle.
19 - Zariadenia na parkovanie bicyklov (nekovové).

(540)

(591) čierna, červená, biela
(731) Kuzmová Mariana, Legionárska 43, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

419-2014
7.3.2014
17, 19, 37
17 - Tesniace, upchávacie a izolačné materiály.
19 - Nekovové stavebné materiály, ako sú stavebné izolačné materiály, asfaltové pásy a lepenky.
37 - Vykonávanie opráv v stavebníctve; údržbárske služby v oblasti stavebníctva; poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva; vykonávanie izolácií stavieb.

(540) ASPABIT
(731) KVK PARABIT, a.s., Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

420-2014
7.3.2014
17, 19, 37
17 - Tesniace, upchávacie a izolačné materiály.
19 - Nekovové stavebné materiály, ako sú stavebné izolačné materiály, asfaltové pásy a lepenky.
37 - Vykonávanie opráv v stavebníctve; údržbárske služby v oblasti stavebníctva; poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva; vykonávanie izolácií stavieb.

(540) ASPAELAST
(731) KVK PARABIT, a.s., Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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442-2014
11.3.2014
32, 35, 43
32 - Svetlé pivo (svetlý ležiak); sladové svetlé
pivo; svetlé pivo obohatené minerálmi; svetlé pivo s kávovou príchuťou; nízkoalkoholické svetlé
pivo; výťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina;
pivná mladinka; chmeľové výťažky používané na
prípravu nápojov.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 32 tohto
zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb
v triedach 35 a 43; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi; 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,
dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie
hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory, bodné
zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky,
kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, nábytok, kovový a kempingový nábytok, domáce
a kuchynské potreby a nádoby, výrobky zo skla,
porcelánu a keramiky, podnosy a podložky pod
riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv a prikrývky
hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, fajčiarske potreby, zápalky prostredníctvom katalógov, telenákupu, elektronických prostriedkov a webových
stránok; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; reklamné agentúry; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné účely; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; rozširovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom – letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie
vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vylepovanie
plagátov; prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách; prenájom reklamných
materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketingové služby; prieskum trhu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny);
hotelierske služby; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov; penzióny; turistické ubytovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy;
reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoob-
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služné reštaurácie; služby reštaurácií a bufetov;
kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občerstvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku
do domu; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540)

(591) zelená, svetlozelená, žltá, oranžová, čierna, biela
(731) Vereš Roman, Sučianska 2106/29, 036 08 Martin
- Priekopa, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

443-2014
11.3.2014
32, 33, 35, 43
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pivá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchuťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo;
koktaily na báze piva; shandy (pivo s limonádou); výťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina;
pivná mladinka; chmeľové výťažky používané na
prípravu nápojov; nealkoholické nápoje; nealkoholické perlivé nápoje; nízkokalorické nealkoholické nápoje; limonády; limonádové sirupy; koncentráty používané pri príprave nealkoholických
nápojov; medové nealkoholické nápoje; iné nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov;
sarsaparila (nealkoholický nápoj); vody (nápoje);
stolové vody; neperlivá voda; perlivá voda; sóda;
sýtené vody; prípravky na výrobu sýtenej vody;
okysličená voda; pramenitá voda; pitná voda;
fľašková pitná voda; fľašková voda; ochutené
vody; mušty; ovocné džúsy; nápoje na ovocnej
báze; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; nápoje obsahujúce predovšetkým ovocné šťavy; nápoje z hroznovej šťavy; hroznová šťava; hroznový mušt (nekvasený);
citronády; citrónový nápoj s cukrom; bitter lemon (horká citronáda); citrónová jačmenná voda;
nealkoholický zázvorový nápoj (ginger ale); šťavy s aloe vera; nealkoholické nápoje s ovocnou
príchuťou.
33 - Víno; nízkoalkoholické víno; alkoholizované víno; biele víno; červené víno; fortifikované
víno; šumivé víno; varené víno; víno na varenie;
portské vína; nápoje obsahujúce víno (vínne streky); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej šťavy; vodnár (matolinové víno); šery; vermút; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje s ovocím; ovocné mušty; alkoholické nápoje z ovocia; alkoholické výťažky
z ovocia; hruškový mušt (alkoholický); alkoholický jablčný mušt; digestíva (liehoviny a likéry);
liehoviny; fermentované liehoviny; destilované

nápoje; destilované alkoholické nápoje; šnaps (pálenka); džin; rum; vodka; calvados; likéry; horké
likéry; aleopops (sladké alkoholické nápoje); mentolový likér; griotka; matový likér; krémové likéry; likéry na báze škótskej whisky; likéry s obsahom smotany; alkoholické punče; rumový punč;
vínny punč; medovina; nízkoalkoholické nápoje;
horké alkoholické nápoje; alkoholické energetické nápoje.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triedach 32
a 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie
služieb v triedach 35 a 43; zásobovacie služby
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné
podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi; 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, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje
a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory,
bodné zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom
na točenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka
a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky, kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, nábytok, kovový a kempingový nábytok,
domáce a kuchynské potreby a nádoby, výrobky
zo skla, porcelánu a keramiky, podnosy a podložky pod riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv
a prikrývky hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody
a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, fajčiarske potreby, zápalky prostredníctvom katalógov, telenákupu, elektronických prostriedkov
a webových stránok; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; reklamné agentúry; online
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné účely;
predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie
osoby; zásielkové reklamné služby; rozširovanie,
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom –
letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketingové služby; prieskum trhu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny);
hotelierske služby; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov; penzióny; turistické
ubytovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samo-
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obslužné reštaurácie; služby reštaurácií a bufetov; kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občerstvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; prenájom prenosných stavieb;
prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených
výrobkov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

sielkové reklamné služby; rozširovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom – letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vylepovanie
plagátov; prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách; prenájom reklamných
materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketingové služby; prieskum trhu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); hotelierske služby; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov; penzióny; turistické ubytovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy;
reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoobslužné reštaurácie; služby reštaurácií a bufetov;
kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občerstvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku
do domu; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540)

(591) svetložltá, žltá, svetlohnedá, hnedá, tmavohnedá,
biela
(731) Vereš Roman, Sučianska 2106/29, 036 08 Martin
- Priekopa, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;

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

444-2014
11.3.2014
32, 35, 43
32 - Svetlé nealkoholické pivo.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 32 tohto
zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb
v triedach 35 a 43; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi; 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,
dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie
hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory, bodné
zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky,
kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, nábytok, kovový a kempingový nábytok, domáce
a kuchynské potreby a nádoby, výrobky zo skla,
porcelánu a keramiky, podnosy a podložky pod
riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv a prikrývky
hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, fajčiarske potreby, zápalky prostredníctvom katalógov, telenákupu, elektronických prostriedkov a webových
stránok; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; reklamné agentúry; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné účely; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby; zá-
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(540)

(591) modrá, svetlomodrá, žltá, oranžová, čierna, biela
(731) Vereš Roman, Sučianska 2106/29, 036 08 Martin
- Priekopa, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;

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

445-2014
11.3.2014
16, 21, 25, 32, 33, 35, 43
16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; noviny; časopisy (periodiká); komiksy; kalendáre; trhacie kalendáre; ročenky; príručky; prospekty; katalógy;
zoznamy; obežníky; oznámenia ako papiernický
tovar; tlačivá; formuláre; predtlače; lístky; obtlačky; paragóny; papierové alebo kartónové tabuľky; reklamné tabule z papiera; reklamné tabule
z kartónu alebo z lepenky; pútače z papiera alebo
lepenky; plagáty; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice; poštové hracie pohľadnice; obálky ako
papiernický tovar; listový papier; vizitky z dreva;
fotografie; papierové zástavy, vlajky; papiernický tovar; papier; hárky papiera; drevitý papier;
parafínový papier; obaly ako papiernický tovar;
samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; portréty; papierové obrusy na stôl; papierové
obrusy; stolové papierové prestieranie, obrúsky;
papierové obrúsky, ručníky; papierové podložky
na stôl, anglické prestieranie; papierové podložky
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pod poháre; podložky pod pivové poháre; papierové servítky; papierové utierky; papierové utierky na tvár; papierové vreckovky; toaletný papier;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše; kartón, lepenka;
predmety z kartónu; tuby z kartónu.
21 - Šejkre, ručné mixéry; predmety na chladenie
potravín pre domácnosť, obsahujúce chladiace
zmesi; formy na ľadové kocky; termosky, tepelnoizolačné nádoby na nápoje a jedlo; kuchynský
a jedálensky riad; jedálenské súpravy; misy; misky; taniere; tanieriky; papierové taniere; podnosy, tácne; papierové tácky; lieviky; držiaky na jedálne lístky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; poháriky; čaše; sklenené poháre; pivové poháre;
poháriky papierové alebo z plastických hmôt; likérové súpravy; fľaše; karafy; kanvičky; krčahy;
džbány; otvárače na fľaše; vývrtky; piknikové
koše s riadom; puzdrá, vrecká na tovary uvedené
v triede 21 tohto zoznamu; putne, kade; vedrá;
drevené vedrá, kade; nočníky; porcelán; hrnčiarsky tovar; sklené nádoby; nástroje na čistenie na
ručný pohon; kefy na umývanie riadu; kefky na
umývanie riadu; kefy na čistenie nádrží a nádob;
záchodové kefy; gumový zvon na čistenie odpadových potrubí; nádoby na odpadky, koše na smeti; smetiaky.
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; priliehavé čiapky;
klobúky; klobúkové kostry; mitra, klobúk; papierové klobúky ako oblečenie; baretky; cylindre; turbany; štítky, šilty na pokrývky hlavy; šilty na čiapke; čelenky ako oblečenie; závoje; závoj, čipková
šatka; šatky; šály; šály uviazané pod krkom; vlnené šály; chrániče uší proti chladu, ako pokrývka hlavy; boa - kožušinová ozdoba alebo ozdoba
z peria na ovinutie okolo krku; kožušinové štóly;
rukavice; palčiaky; rukávniky; oblečenie; odevy;
vrchné ošatenie; konfekcia, odevy; kombinézy
ako oblečenie; pracovné plášte; nepremokavý
odev; oblečenie z kože; oblečenie z imitácie kože; kožušiny ako oblečenie; kožušinové kabáty;
oblečenie z papiera; pleteniny ako oblečenie; pletiarsky tovar; zvrchníky; kabáty; kapucne; peleríny; krátke kabátiky; krátke teplé kabáty s kapucňou; saká, bundy; kostýmy, obleky; vesty; zástery; šaty; sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo
spodné nohavice; svetre; pulóvre; pletené svetre;
košele; blúzky; sedlá na košele, blúzky alebo na
dámske šaty; goliere ako oblečenie; snímateľné
goliere; manžety ako časti odevov; podšívky ako
časti odevov; tričká; tielka; ponožky; obuv; topánky; celé topánky; vysoká obuv; šnurovacie topánky; športové tričká, dresy; gymnastické telocvičné dresy; teplákové súpravy.
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pivá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchuťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo;
koktaily na báze piva; shandy (pivo s limonádou);
výťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina; pivná
mladinka; chmeľové výťažky používané na prípravu nápojov; nealkoholické nápoje; nealkoholické perlivé nápoje; nízkokalorické nealkoholické nápoje; limonády; limonádové sirupy; koncentráty používané pri príprave nealkoholických nápojov; medové nealkoholické nápoje; iné nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov;
sarsaparila (nealkoholický nápoj); vody (nápoje);

stolové vody; neperlivá voda; perlivá voda; sóda;
sýtené vody; prípravky na výrobu sýtenej vody;
okysličená voda; pramenitá voda; pitná voda;
fľašková pitná voda; fľašková voda; ochutené vody; mušty; ovocné džúsy; nápoje na ovocnej báze; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné nápoje
a ovocné šťavy; nápoje obsahujúce predovšetkým ovocné šťavy; nápoje z hroznovej šťavy;
hroznová šťava; hroznový mušt (nekvasený); citronády; citrónový nápoj s cukrom; bitter lemon
(horká citronáda); citrónová jačmenná voda; nealkoholický zázvorový nápoj (ginger ale); šťavy
s aloe vera; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou.
33 - Víno; nízkoalkoholické víno; alkoholizované víno; biele víno; červené víno; fortifikované
víno; šumivé víno; varené víno; víno na varenie;
portské vína; nápoje obsahujúce víno (vínne streky); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej šťavy; vodnár (matolinové víno); šery; vermút;
alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje s ovocím; ovocné mušty; alkoholické nápoje z ovocia; alkoholické výťažky z ovocia; hruškový mušt (alkoholický); alkoholický
jablčný mušt; digestíva (liehoviny a likéry); liehoviny; fermentované liehoviny; destilované nápoje; destilované alkoholické nápoje; šnaps (pálenka); džin; rum; vodka; calvados; likéry; horké
likéry; alcopops (sladké alkoholické nápoje); mentolový likér; griotka; mätový likér; krémové likéry; likéry na báze škótskej whisky; likéry s obsahom smotany; alkoholické punče; rumový punč;
vínny punč; medovina; nízkoalkoholické nápoje;
horké alkoholické nápoje; alkoholické energetické nápoje.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triedach 16,
21, 25, 32 a 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 a 43; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi; 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, dezinfekčné prostriedky,
prípravky na ničenie hmyzu, predajné automaty,
ručné nástroje a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory, bodné zbrane, zariadenia pracujúce
pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky, kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, nábytok, kovový a kempingový
nábytok, domáce a kuchynské potreby a nádoby,
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, podnosy
a podložky pod riad a nádoby, obrusy, odevy,
obuv a prikrývky hlavy, pivo, minerálne a sýtené
vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje
a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak,
fajčiarske potreby, zápalky prostredníctvom katalógov, telenákupu, elektronických prostriedkov
a webových stránok; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; reklamné agentúry; online
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; roz-
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hlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné účely;
predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie
osoby; zásielkové reklamné služby; rozširovanie,
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom –
letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketingové služby; prieskum trhu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); hotelierske služby; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov; penzióny; turistické ubytovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoobslužné reštaurácie; služby reštaurácií a bufetov; kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občerstvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku do
domu; prenájom prenosných stavieb; prenájom
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov;
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
(540) MARTINSKÝ RICHTÁR
(731) Vereš Roman, Sučianska 2106/29, 036 08 Martin
- Priekopa, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

460-2014
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; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; vrecia
z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Brandy.
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
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predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné
účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií; 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.
(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) červená, žltá, oranžová, zlatá, hnedá, biela, čierna,
sivá
(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)

475-2014
17.3.2014
28, 30, 35
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rybárske
náradie.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárenské a cukrárenské výrobky; zmrzliny;
cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do
pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
35 - Maloobchodný predaj v obchodoch, supermarketoch, hypermarketoch, minimarketoch alebo z katalógu prostredníctvom zásielkového predaja, telekomunikácií, alebo internetových stránok s tovarmi uvedenými v triedach 28 a 30 tohto zoznamu; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); inzertná a propagačná činnosť; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov; rozširovanie reklamných a propagačných materiálov; predvádzanie tovaru; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; mar-
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keting; distribúcia tovaru na dobierku; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; uchovávanie a vyhľadávanie informácií v oblasti podpory
maloobchodného a veľkoobchodného predaja;
inventarizácia; podpora predaja výrobkov, obchodná administratíva; obchodný manažment v oblasti franchisingu; obchodné poradenstvo.

(540)

(591) modrá, zelená, čierna
(731) orean s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, SK;

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

512-2014
21.3.2014
16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy; prospekty; brožúry.
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva, kancelárske práce a marketingová činnosť
spojená s prenájmom nehnuteľného majetku; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie reklamných tlačovín, správ a informácií
na reklamné účely.
36 - Investičná činnosť v stavebníctve; prenájom
a správa nehnuteľností; poradenstvo v oblasti prenájmu nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; služby agentov zaoberajúcich sa nehnuteľnosťami a cennými papiermi; kapitálové investície.
37 - Stavebníctvo; staviteľstvo; dozor nad stavbami; opravy a úpravy nehnuteľností nadväzujúce na investičnú činnosť v stavebníctve; montáže
konštrukcií; špecializované stavebné práce; vykonávanie trhacích prác; oprava cestných vozidiel; oprava ostatných dopravných prostriedkov;
opravy, revízie a skúšky vyhradených zdvíhacích
zariadení; zámočníctvo; montáž, opravy, revízie
a skúšky vyhradených elektrických zariadení;
montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení; prenájom stavebných strojov, náradia
a prístrojov; prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami.
39 - Osobná cestná motorová doprava; zber a doprava odpadu a druhotných surovín; nákladná
cestná motorová doprava; prenájom parkovacích
plôch.
40 - Obrábanie kovov; spracovanie odpadu; úprava nerastov.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť v odbore odborných tlačovín, publikácií, správ a informácií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích akcií; prevádzkovanie športových zariadení.
42 - Vývojová, projekčná, inžinierska a dizajnérska činnosť v stavebníctve; inžinierska činnosť
v investičnej výstavbe; poradenská činnosť v oblasti stavebníctva; projektová činnosť; geodetické
a kartografické práce; záhradná architektúra; tvorba softvéru; prevádzkovanie akreditovaných laboratórií na skúšanie betónov, živicových materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických parametrov ďalších stavebných materiálov.

(540)

(731) GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO, Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc Lazce, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

513-2014
21.3.2014
16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy; prospekty; brožúry.
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva, kancelárske práce a marketingová činnosť
spojená s prenájmom nehnuteľného majetku; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie reklamných tlačovín, správ a informácií
na reklamné účely.
36 - Investičná činnosť v stavebníctve; prenájom
a správa nehnuteľností; poradenstvo v oblasti
prenájmu nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; služby agentov zaoberajúcich sa nehnuteľnosťami a cennými papiermi; kapitálové investície.
37 - Stavebníctvo; staviteľstvo; dozor nad stavbami; opravy a úpravy nehnuteľností nadväzujúce na investičnú činnosť v stavebníctve; montáže
konštrukcií; špecializované stavebné práce; vykonávanie trhacích prác; oprava cestných vozidiel;
oprava ostatných dopravných prostriedkov; opravy, revízie a skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení; zámočníctvo; montáž, opravy, revízie
a skúšky vyhradených elektrických zariadení;
montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení; prenájom stavebných strojov, náradia
a prístrojov; prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami.
39 - Osobná cestná motorová doprava; zber a doprava odpadu a druhotných surovín; nákladná
cestná motorová doprava; prenájom parkovacích
plôch.
40 - Obrábanie kovov; spracovanie odpadu; úprava nerastov.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť v odbore odborných tlačovín, publikácií, správ a informácií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích akcií; prevádzkovanie športových zariadení.
42 - Vývojová, projekčná, inžinierska a dizajnérska činnosť v stavebníctve; inžinierska činnosť
v investičnej výstavbe; poradenská činnosť v oblasti stavebníctva; projektová činnosť; geodetické
a kartografické práce; záhradná architektúra;
tvorba softvéru; prevádzkovanie akreditovaných
laboratórií na skúšanie betónov, živicových materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických parametrov ďalších stavebných materiálov.
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ky, výstavy; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích podujatí.
45 - Právne služby; poradenstvo a konzultácie
v oblasti právnych služieb; právny výskum; služby advokátov; mediačné služby; poskytovanie
právnych informácií; poskytovanie právnych informácií prostredníctvom webových stránok.

(540)

(731) GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO, Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc Lazce, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

514-2014
21.3.2014
16, 35, 36, 41, 45
16 - Papier; papiernický tovar; plagáty; reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; prospekty; papierové alebo kartónové vývesné tabule;
tlačené reklamné materiály; noviny; periodiká;
neperiodické publikácie; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; knihy; brožované knihy; brožúry; učebnice; časopisy (periodiká).
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi a službami v triedach 16, 36, 41 a 42 tohto zoznamu;
marketing; inzertné a reklamné služby; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo
reklamné účely; prenájom reklamných plôch;
prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné administratívne služby v oblasti
internetového predaja; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie a aktualizovanie reklamných textov alebo inzertných oznamov; spracovanie textov;
písanie reklamných textov; poskytovanie služieb
uvedených v triede 35 aj prostredníctvom internetu.
36 - Daňové odhady (služby); daňové poradenstvo (okrem účtovníctva); finančné odhady a oceňovanie; finančné riadenie; správa nehnuteľností;
zdravotné poistenie; životné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie
o poistení; finančné analýzy; finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; obchodovanie na burze s cennými papiermi; sprostredkovanie obchodu na burze cenných papierov;
finančné informácie; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Vydavateľská činnosť nie na reklamné účely; edičná činnosť nie na reklamné účely; publikačná činnosť nie na reklamné účely; písanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie na
reklamné účely); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií; novinárska
a publicistická činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží;
plánovanie a organizovanie večierkov; prehliad-
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(540)

(591) sivá, modrá
(731) Diatka Samuel, JUDr., Beniakova 15, 949 01 Nitra,
SK;
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

515-2014
21.3.2014
9, 16, 42
9 - Počítačový softvér; počítačové programy
stiahnuteľné prostredníctvom globálnych počítačových informačných sietí; spotrebiteľské kupóny v elektronickej forme stiahnuteľné či poskytnuté z internetu; elektronické katalógy, časopisy,
kupóny a periodiká.
16 - Tlačoviny; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká;
podložky pod pivové poháre; lístky.
42 - Tvorba softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu
(cloud computing); poradenstvo v oblasti navrhovania webových stránok; uchovávanie elektronických údajov.

(540)

(731) Abiset s.r.o., 1. mája 46/5470, 901 01 Malacky, SK;

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

516-2014
21.3.2014
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Počítačový softvér; počítačové programy
stiahnuteľné prostredníctvom globálnych počítačových informačných sietí; spotrebiteľské kupóny v elektronickej forme stiahnuteľné či poskytnuté z internetu; elektronické katalógy, časopisy,
kupóny a periodiká.
16 - Tlačoviny; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká;
podložky pod pivové poháre; lístky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, reklama; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov
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do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; fakturácie; zostavovanie štatistík; marketing; platené reklamné služby typu „klikni sem“;
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; posielanie správ; elektronická pošta; poskytovanie prístupu do databáz.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh
a časopisov; online poskytovanie počítačových
hier; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); reportérske služby; rezervácie a predaj vstupeniek na zábavné
predstavenia.
42 - Tvorba softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu
(cloud computing); poradenstvo v oblasti navrhovania webových stránok; uchovávanie elektronických údajov.

komunikačných služieb; poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených služieb v triede 38.
41 - Tvorba televíznych a rozhlasových programov;
tvorba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; tvorba hudobných programov; hudobné
skladateľské služby; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
vzdelávanie; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; vydávanie kníh, časopisov, novín
a iných periodických publikácií (okrem reklamných); organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie živých
seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná
a hudobná tvorba (okrem reklamnej); služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr
sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; tvorba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových
nahrávok; vydavateľské služby s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby),
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby modeliek, modelov; kempingové služby spojené so športovým programom, zábavné
služby nočných klubov; online poskytovanie počítačových hier; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom
audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; poradenstvo pri voľbe
povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); 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 prostredníctvom interaktívnych počítačových služieb.

(540)

(731) Abiset s.r.o., 1. mája 46/5470, 901 01 Malacky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

525-2014
24.3.2014
35, 38, 41
35 - Reklama; 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 pre maloobchod; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 35; komerčné informačné kancelárie.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie;
rozhlasové vysielanie správ; terestriálne vysielanie; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia na svetovú počítačovú sieť; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu (telekomunikačné služby); tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na
prenos správ; poskytovanie audiotextových tele-

(540)

(591) červená, modrá, čierna
(731) 3M media s.r.o., Vodná 9, 949 01 Nitra, SK;
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548-2014
27.3.2014
32
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

tuky; polievky; potravinársky kostný olej; rybie
plátky (filé); slanina; solené potraviny; šunka; špik
(potraviny); údeniny; vývar (bujón).
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; doprava; informácie o možnostiach dopravy; informácie o skladovaní; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom skladovacích
kontajnerov; skladovanie tovarov; sprostredkovanie dopravy; vykladanie tovarov.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering);
požičiavanie prístrojov na varenie a pečenie; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; samoobslužné jedálne; závodné jedálne.

(731) WATER HOLDING, a.s., Trnavská cesta 100,
821 01 Bratislava, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;

(540) JËGER
(731) LESY SERVIS, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK;

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

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

551-2014
27.3.2014
32
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) Zlatíčko
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

552-2014
27.3.2014
32
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) Lalia
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

553-2014
27.3.2014
32
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) Studnička
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

559-2014
28.3.2014
29, 39, 43
29 - Bravčová masť; bravčové mäso; divina; držky; huspenina; hydina (mäso); klobásy, salámy,
párky; konzervované mäso; konzervy s rybami;
krvavé jaternice; mäso; mäsové výťažky; nakladaná zelenina; papriková nátierka (konzervované
koreniny); pečeň; pečeňová paštéta; pokrmové

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

560-2014
28.3.2014
29, 35, 39, 43, 44
29 - Bravčová masť; bravčové mäso; divina; držky; huspenina; hydina (mäso); klobásy, salámy,
párky; konzervované mäso; konzervy s rybami;
krokety; krvavé jaternice; margarín; mäso; mäsové výťažky; mliečne výrobky; nakladaná zelenina; papriková nátierka (konzervované koreniny);
pečeň; pečeňová paštéta; pokrmové tuky; polievky; potravinársky kostný olej; rybie plátky (filé);
slanina; solené potraviny; šunka; špik (potraviny);
tukové nátierky na chlieb; údeniny; vývar (bujón).
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; aranžovanie výkladov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; prenájom predajných stánkov; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby porovnávania cien; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); zásielkové reklamné služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; doprava; informácie o možnostiach dopravy; informácie o skladovaní; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie tovarov; sprostredkovanie
dopravy; vykladanie tovarov.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering);
hotelierske služby; požičiavanie prístrojov na varenie a pečenie; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; penzióny; reštaurácie
(jedálne); samoobslužné jedálne; závodné jedálne.
44 - Chov zvierat.
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(540)

(591) zelená, zlatá
(731) LESY SERVIS, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

562-2014
31.3.2014
20, 28, 39
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy.
28 - Hry; hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.

(540)

(591) sivá, biela, oranžová, červená, žltá
(731) Exiteria s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha, CZ;
(740) Šetina Tomáš, Mgr., Brno, CZ;

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

602-2014
4.4.2014
21, 25, 33, 35
21 - Poháre papierové a z plastických hmôt; sklenené poháre.
25 - Odev; obuv a pokrývky hlavy.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamné služby; maloobchod a veľkoobchod
s alkoholickými nápojmi.

(540) LAPASSION
(731) ZIZAK Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7,
058 01 Poprad, SK;

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

604-2014
4.4.2014
35, 38, 41
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne prace; prenájom kancelárskych
strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných
kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné
alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie

tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti
podnikov; dražby; marketingové štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum;
vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie správ
(kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení
obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo;
hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie
osoby); sekretárske služby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; odkazovacie telefónne
služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné
služby; administratívna správa hotelov; odborné
obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov; v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom
reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov; v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok;
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná
pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov;
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín
na reklamne účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodné riadenie pre športovcov; marketing; telemarketingové
služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné
služby s farmaceutickými, zverolekárskymi; a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských kontaktných
informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni
sem“; obchodné; sprostredkovateľské služby; ob-
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chodný manažment pre poskytovateľov služieb
na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia
a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; posielanie telegramov; telegrafné služby; telegrafická komunikácia; telefonické 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 telekomunikácii; 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; 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; online posielanie pohľadníc;
prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; video konferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezúra zvierat; požičiavanie filmových
premietačiek a príslušenstva; služby estrádnych
umelcov; filmové štúdia; cirkusy; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaži; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesné cvičenie;
prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová
zábava; vydávanie textov (okrem reklamných);
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie
zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných);
gymnasticky výcvik; požičovne kníh (knižnice);
vydávanie kníh; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; koncertné siene (služby);
služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; televízna
zábava; prenájom divadelných kulís; zoologické
záhrady (služby); poskytovanie zariadení na športovanie; pózovanie modelov výtvarným umelcom;
služby pojazdných knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovno-zábavne klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; diskotéky (služby); informácie о výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie о možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vystav; hazardné hry; poskytovanie gol-
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fových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné
cvičenia); služby poskytované prázdninové tábory (zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaži; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky,
výstavy); nahrávacie štúdia (služby); informácie
о možnostiach rekreácie; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja
(okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom videorekordérov; požičiavanie
videopások; organizovanie a vedenie seminárov;
tábory na športové sústredenia; organizovanie
a vedenie sympózií; meranie času na športových
podujatiach; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie
súťaži krasy; rezervácie vstupeniek na zábavne
predstavenia; postsynchronizácia, dabing; náboženská výchova; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); herne s hracími automatmi (služby); požičiavanie audio prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sal a televíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; požičiavanie videokamier; redigovanie scenárov;
strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie;
online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie zariadení na karaoké;
hudobné skladateľské služby; nočné kluby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania
(v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske
služby; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm; služby agentúr ponúkajúcich
vstupenky na zábavne podujatia; písanie textov
(okrem reklamných); organizovanie a vedenie
koncertov; kaligrafické služby; formátovanie textov (nie na reklamne účely); organizovanie módnych prehliadok na zábavne účely; koučovanie
(skolenie); prenájom športových plôch; služby
diskdžokejov; tlmočníčke služby; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborne preškoľovanie; hudobná tvorba;
požičiavanie hračiek; prenájom vybavenia herni;
školské služby (vzdelávanie).
(540)

(591) ružová, biela, čierna
(731) 123-Strategy, s.r.o., Budovateľská 3, 927 01 Šaľa, SK;
(740) Bartošovič Ondrej, Mgr., Šaľa, SK;
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(210) 605-2014
(220) 4.4.2014
10 (511) 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 43, 44
(511) 3 - Kozmetické prípravky; citrónové esenciálne
oleje; dezinfekčné mydlá; levanduľová voda; parfumovaná voda; éterické oleje; esenciálne oleje;
éterické oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); levanduľové oleje; oleje na toaletné použitie; parfumované vrecúška do bielizne; mydielka; dezodoračné mydlá.
4 - Drevené brikety; drevené uhlie (palivo); sviečkové knôty; lampové knôty; loj; nočné lampičky
(sviečky); parfumované sviečky; rašelinové brikety (palivo); repkový olej na priemyselné účely;
slnečnicový olej na priemyselné účely; sviečky
(na svietenie); sviečky na vianočné stromčeky; včelí vosk; vosky (surovina); vosky na remene; vosky na svietenie.
5 - Liečivé byliny; bylinkové čaje na lekárske použitie; diabetický chlieb; liečivé prípravky do
kúpeľa; liečivé kúpeľové soli; liečivé cukríky,
pastilky; liečivé čaje; liečivé korene; liečivé rastliny; minerálne vody na liečenie; soli do minerálnych kúpeľov; soli minerálnych vôd; termálne
vody; tinktúry (farmaceutické prípravky); dymiace tyčinky; vonné soli; včelia materská kašička
na lekárske účely; propolisové výživové doplnky; peľové výživové doplnky.
6 - Klince na konské podkovy; kovanie na okná;
kovové dverové klopadlá; kovové dverové kľučky; zvonce pre zvieratá; kovové umelecké diela
z obyčajných kovov; kovové kosiská; kovové
sošky z obyčajných kovov; kovové figuríny z obyčajných kovov; kovové schody alebo kovové rebríky slúžiace ako stolčeky.
8 - Hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov
a náradia); uholníky (ručné nástroje); dlabacie
sekery; oselníky; sekery; vidličky; hoblíky; ručné
nástroje a náradie (na ručný pohon); ostriace nástroje; hrable; lopaty; rýle; kosy; krúžky na kosy;
osly; nože do hoblíkov; vidly; šidlá.
14 - Amulety; klenoty; brošne (šperky); medaily;
náhrdelníky; náramky; náušnice; ozdoby; šperky;
prívesky; prívesky na kľúče; prstene (šperky); retiazky (šperk); strieborné ozdoby; šperkovnice;
šperky.
15 - Bubny; gajdy; kontrabasy; zvončeky (hudobné nástroje); harmoniky; sláčiky; hudobné
nástroje; strunové hudobné nástroje; husle; obaly
na hudobné nástroje.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; ceruzky; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; hlinené formy na modelovanie pre umelcov; kalendáre; knihársky materiál; knihy; knižné záložky; listový
papier; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly;
pohľadnice; publikácie; rytiny; servítky (papierové); umelecké litografie; pečate; pečatidlá; papierové ozdobné kvetináče; portréty; pečatidlá.
18 - Aktovky (kožený tovar); batohy; cestovné
kufre; cestovné tašky; cestovné tašky (kožené);
kabelky; kľúčenky (kožená galantéria); konské
postroje; korbáče; biče; nákupné tašky; náprsné
tašky; obojky pre zvieratá; ohlávky; peňaženky;
plecniaky; podkovy na konské kopytá; poľovnícke tašky (kapsy); popruhy; opraty; postroje pre
zvieratá; puzdrá na navštívenky; remienky; sed-

lárske výrobky; strmene (postroj pre kone); kožené šnúrky; športové tašky; torby; uzdy a postroje pre zvieratá.
19 - Hrnčiarska hlina; drevené obloženie; trhové
stánky; strešné šindle; drevo na výrobu náradia,
pre domácnosť; spracované drevo (polotovar); drevené dlážky; drevené dýhy; okná; dvere; nekovové náhrobné dosky; nekovové náhrobné kamene; nekovové pamätné tabule; nekovové pomníky; ploty; nekovové brány; sochy z kameňa.
20 - Včelie úle; abrazívne špongie na pokožku;
búdky pre zvieratá; busty z dreva, vosku, sadry
alebo plastických hmôt; drevené sudy na stáčanie
vína; kolísky; prútené kolísky; komody; zásuvkové kontajnery; bielizníky; korálkové záclony
ozdobné; prútené koše; nekovové koše; pekárske
koše na chlieb; kozubové zásteny; krosná; latková debna; lavičky (nábytok); mobiliár (dekoračné
prenosné predmety ako doplnok nábytku); nábytok; nádoby z dreva alebo plastu; nekovové rukoväti nožov; obrazové rámy; pekárske košíky na
chlieb; včelárske plásty; pletená slama; pletené
predmety zo slamy; podhlavníky; podušky; police; nábytkové police; prútený tovar; košikársky
tovar; rámy na obrazy; skrinka na hračky; sochy
z dreva, vosku, sadry alebo plastov; sošky z dreva, vosku, sadry alebo plastov; stolárske umelecké výrobky; stoličky; sudy s výnimkou kovových; škatule z dreva alebo plastu; trstina (materiál na tkanie); umelecké diela z dreva, vosku,
sadry alebo plastov; umelecké stolárske výrobky;
vankúše; voskové figúrky; vtáčie klietky; búdky;
rámy na vyšívanie; zrkadlá; kŕmidlá (jasle).
21 - Busty z porcelánu, terakoty alebo skla; čajové súpravy; česadlá na zvieratá; demižóny; domáce mlynčeky s výnimkou elektrických; kuchynské dosky na krájanie; dózy na čaj; drevené vedrá; kade; džbány; figuríny z porcelánu, terakoty
alebo zo skla; hrebene; hrebene na zvieratá; hrnce; hrnčeky; hrnčiarsky tovar; neelektrické kanvice; karafy; kastróly; kefársky tovar; kefy; keramika na použitie v domácnosti; koreničky; koše na použitie v domácnosti; košíky na chlieb, na
použitie v domácnosti; krčahy; kuchynské hrnce;
kuchynské nádoby; kuchynský riad; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; majolika; maselnice; metly; misky; naberačky; ozdobné črepníky s výnimkou papierových; podnosy na použitie v domácnosti; porcelán; porcelánové ozdoby; potreby pre domácnosť; puzdrá na
mydlo; mydlovničky; kuchynský riad; maľované
výrobky zo skla; svietniky; varešky (kuchynské nástroje).
24 - Posteľná bielizeň; bytový textil; konopné
plátno; konopné tkaniny; ľanové tkaniny; vlnené
látky; lôžkoviny; obliečky na podušky; obliečky
na vankúše; obrusy s výnimkou papierových; ozdobné obliečky na vankúše; plachty; plátna s predkresleným vzorom (vyšívacie plátna); plsť; podložky na stôl s výnimkou papierových; podložky
pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné
obrúsky (prestieranie); textilné uteráky; utierky
na riad; výšivky (predkreslené látky na výšivky);
záclonky.
25 - Kabáty; klobúky; košele; nohavice; opasky;
šatky; zástery; závoje; čipková šatka.
26 - Brošne (doplnky oblečenia); opaskové pracky;
ozdobné brošne; ozdobné ihlice; ozdobné spony;
ozdoby do vlasov.
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27 - Koberce; koberčeky; rohožky.
28 - Bábiky; bábky; hojdacie kone; hračky; luky
na lukostreľbu; rapkáče; sánky; zvončeky na vianočné stromčeky.
29 - Džemy; jedlá na báze kvasenej zeleniny; jogurt; kefír; klobásy; salámy; párky; kyslá kapusta;
kyslé mlieko; marmeláda; maslo; mäso; mliečne
výrobky; mlieko; nakladaná zelenina; plátky sušeného ovocia; ovocie (kompóty); slanina; smotana; syry; šunka; údeniny; vajcia.
30 - Cukrovinky; chlieb; jemné pečivo; keksy;
koláče s plnkou; materská kašička na ľudskú
spotrebu (nie na lekárske účely); med; múčne jedlá; nekysnutý chlieb; oblátky; perníky; medovníky; pirohy; potravinárska múka; propolis na ľudskú spotrebu; torty; zákusky; koláče.
31 - Prírodné kvety; sušené kvety na ozdobu;
vence z prírodných kvetov; obilie v nespracovanom stave; orechy; čerstvé ovocie; rastlinné semená; čerstvá zelenina.
32 - Nekvasený hroznový mušt; minerálne vody
(nápoje); mušty; nealkoholické ovocné nápoje;
ovocné džúsy; pivo; srvátkové nápoje; stolové
vody.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; liehové výťažky; likéry; medovina; víno.
40 - Farbenie látok; farbenie textilu a textílií; fúkanie skla; garbiarstvo; kotlárstvo; kováčstvo;
mlynárstvo; sedlárska výroba; súkanie; údenie
potravín; spracovanie vlny; vypaľovanie keramiky; vyšívanie.
41 - Poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení;
živé predstavenie; organizovanie jarmokov a hodov (kultúrna činnosť, zábava); organizovanie folklórnych festivalov (kultúrna činnosť, zábava);
organizovanie tradičných slávností (kultúrna činnosť, zábava).
43 - Bary; bufety (rýchle občerstvenie); hotelové
služby; poskytovanie priestorov pre kemping;
penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania;
prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie;
turistické ubytovne.
44 - Chov zvierat.
(540)
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prípravky a látky, vyživovacie doplnky obsahujúce vitamíny a/alebo minerály, doplnky potravy,
výživové doplnky vo forme práškov, toboliek,
tabletiek, dražé, kapsúl, piluliek a cukríkov.
29 - Konzervované, mrazené, sušené, varené
a inak spracované ovocie a zelenina; chuťovky na
báze ovocia; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné
zaváraniny, ovocné pretlaky; mrazené ovocie;
mrazená ovocná dreň; mliečne výrobky, jogurty,
mliečne kokteily, mliečne nápoje a mlieko.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, cukríky, zmrzliny;
mrazené mliečne výrobky; šerbety (mrazené nápoje); polevy; med, prášky do pečiva; soľ, horčica;
ocot, omáčky (chuťové prísady); konzumný ľad.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje a kokteily; ovocné nápoje a ovocné šťavy,
džúsy a kokteily; ovocné výťažky; šerbety (ovocné nápoje); sirupy a iné prípravky na výrobku
nápojov, likérov a džúsov.
(540) MOOO! by Acaimania
(731) AÇAIMANIA Europe, s. r. o., Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

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

638-2014
9.4.2014
9, 11, 35, 37, 42
9 - Solárne panely na výrobu elektrickej energie;
fotovoltické zariadenia.
11 - Solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; indukčné osvetľovacie prístroje a zariadenia; indukčné svietidlá.
35 - Veľkoobchodné služby so solárnymi panelmi
a fotovoltickými zariadeniami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto
zoznamu.
37 - Údržba solárnych panelov a fotovoltických
zariadení.
42 - Štúdie technických projektov; vývoj a projektovanie v oblasti využitia slnečnej energie a iných
obnoviteľných zdrojov.

(540)

(731) SOLUTIONS FOR SUITABLE ENERGY s.r.o.,
Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, SK;
(591) hnedočervená, biela
(731) Podpoľanie, Námestie SNP 1, 962 12 Detva, SK;

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

628-2014
7.4.2014
5, 29, 30, 32
5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske
alebo zverolekárske účely; potraviny pre dojčatá;
multivitamínové komplexy a/alebo prípravky, prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá;
rastlinné výťažky, vitamínové a/alebo minerálne

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

664-2014
11.4.2014
9, 35, 42
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje;
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 dis-
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ky, 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.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540)

(591) červená, sivá
(731) IT STUDIO s. r. o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno,
CZ;
(740) Šetina Tomáš, Mgr., Brno, CZ;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

670-2014
13.6.2012
12/3910746
4.4.2012
FR
25, 28
25 - Odevy, najmä saká, bundy a kabáty, športové bluzóny; športové vrchné uniformy, nepremokavé odevy, športové tričká, dresy a športové
krátke nohavice, športová obuv.
28 - Gymnastické a športové tovary (okrem odevov, obuvi a rohožiek); prístroje, zariadenia, náradia a výstroje na atletiku, najmä na behanie
vrátane štartovacích blokov, štafetových kolíkov,
klapiek; prístroje, zariadenia, náradia a výstroje
na beh cez prekážky, skok do výšky a skok o žrdi, najmä prekážky, žrde a tyče, žinenky a doskočiská; odrazové dosky a trampolíny; bungee
laná, žrde a tyče na skákanie do výšky, nastaviteľné výškomery na skok do výšky, odrazové
dosky; žinenky na džudo, tatami žinenky, boxerské ringy; prístroje, zariadenia, náradia a výstroje
na vrh guľou, hod oštepom, hod diskom a hod
kladivom, najmä gule, kopije a oštepy, disky
a kladivá; prístroje, zariadenia a náradia na posilňovanie; preliezačky, lavice na balansovanie, baletné tyče; prístroje, zariadenia, náradia a nástroje
na kolektívne športy vrátane hádzanej, volejbalu,
basketbalu, futbalu, rugby, najmä hádzanárske,
volejbalové, basketbalové, futbalové a rugbyové
lopty, basketbalové koše, nastaviteľné a upevnené basketbalové obruče, siete a dosky, volejbalové siete, beach volejbalové siete; stoličky pre
rozhodcov; prístroje, zariadenia, náradia a výstroje na tenis a bedminton, najmä tenisové rakety, badmintonové rakety, badmintonové košíky,
tenisové loptičky; prístroje, zariadenia, náradia
a výstroje na boxovanie najmä boxovacie vrecia,
penové podložky a karimatky, ringové plátna, laná a povrazy, napínacie podložky; prístroje, zariadenia, náradia a výstroje na atletiku a gymnastiku, najmä laná a náradia.

(540) GES
(641) 010961829, 13.06.2012
(731) SPORTS ET LOISIRS, Rue Blériot Zone d'Activité Activeum, 67120 Altorf, FR;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

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

679-2014
14.4.2014
16, 21, 25, 32, 33, 35, 43
16 - Publikácie; tlačoviny; noviny; časopisy (periodiká); komiksy; kalendáre; trhacie kalendáre;
ročenky; príručky; prospekty; katalógy; zoznamy;
obežníky; oznámenia ako papiernický tovar; tlačivá; formuláre; predtlače; lístky; obtlačky; paragóny; papierové alebo kartónové tabuľky; reklamné tabule z papiera; reklamné tabule z kartónu
alebo z lepenky; pútače z papiera alebo lepenky;
plagáty; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice;
poštové hracie pohľadnice; obálky ako papiernický tovar; listový papier; vizitky z dreva; fotografie; papierové zástavy, vlajky; papiernický tovar; papier, hárky papiera; drevitý papier; parafínový papier; obaly ako papiernický tovar; samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; portréty; papierové obrusy na stôl; papierové obrusy;
stolové papierové prestieranie, obrúsky; papierové
podložky na stôl; anglické prestieranie; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové
poháre; papierové servítky; papierové utierky; papierové utierky na tvár; papierové vreckovky; toaletný papier; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; kartón, lepenka; predmety z kartónu; tuby z kartónu.
21 - Šejkre, ručné mixéry; nádoby na chladenie
potravín pre domácnosť naplnené chladiacou zmesou; fľaše na chladenie potravín pre domácnosť
naplnené chladiacou zmesou; formy na ľadové
kocky; termosky, tepelnoizolačné nádoby na nápoje a jedlo; kuchynský a jedálenský riad okrem
príborov; jedálenské súpravy; misy; misky; taniere; tanieriky; papierové taniere; podnosy, tácne;
papierové tácky; lieviky; držiaky na jedálne lístky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; poháriky;
čaše; sklenené poháre; pivové poháre; poháriky
papierové alebo z plastických hmôt; likérové súpravy; fľaše; karafy; kanvičky; krčahy; džbány;
otvárače na fľaše; vývrtky; piknikové koše s riadom; puzdrá na termosky; puzdrá na šejkre; vrecká na cukrovinky; izotermické vrecká; putne, kade; vedrá; drevené vedrá, kade; nočníky; porcelán; hrnčiarsky tovar; sklené nádoby; nástroje na
čistenie na ručný pohon; kefy na umývanie riadu;
kefky na umývanie riadu; kefy na čistenie nádrží
a nádob; záchodové kefy; gumový zvon na čistenie odpadových potrubí; nádoby na odpadky.
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; priliehavé čiapky;
klobúky; klobúkové kostry; mitra, klobúk; papierové klobúky ako oblečenie; baretky; cylindre; turbany; štítky, šilty na pokrývky hlavy; šilty na čiapke; čelenky ako oblečenie; závoje; závoj, čipková
šatka; šatky; šály; šály uviazané pod krkom; vlnené šály; chrániče uši proti chladu, ako pokrývka hlavy; boa - kožušinová ozdoba alebo ozdoba
z peria na ovinutie okolo krku; kožušinové štóly;
rukavice; palčiaky; rukávniky; oblečenie; odevy;
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vrchné ošatenie; konfekcia, odevy; kombinézy ako
oblečenie; pracovné plášte; nepremokavý odev;
oblečenie z kože; oblečenie z imitácie kože; kožušiny ako oblečenie; kožušinové kabáty; oblečenie z papiera; pleteniny ako oblečenie; zvrchníky; kabáty; kapucne; peleríny; krátke kabátiky;
krátke teplé kabáty s kapucňou; saká, bundy;
kostýmy, obleky; vesty; zástery; šaty; sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo spodné nohavice;
svetre; pulóvre; pletené svetre; košele; blúzky;
sedlá na košele, blúzky alebo na dámske šaty;
goliere ako oblečenie; snímateľné goliere; manžety ako časti odevov; podšívky ako časti odevov;
tričká; tielka; ponožky; obuv; topánky; celé topánky; vysoká obuv; šnurovacie topánky: športové tričká, dresy; gymnastické telocvičné dresy;
teplákové súpravy.
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pivá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchuťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo;
koktaily z piva; shandy (pivo s limonádou); výťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina (výluh
sladu); pivná mladinka; chmeľové výťažky používané na prípravu nápojov; nealkoholické nápoje; nealkoholické perlivé nápoje; nízkokalorické
nealkoholické nápoje; limonády; limonádové sirupy; koncentráty používané pri príprave nealkoholických nápojov; medové nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; sarsaparila (nealkoholický nápoj); vody (nápoje); stolové vody;
neperlivá voda; perlivá voda; sóda; sýtené vody;
prípravky na výrobu sýtenej vody; okysličená
voda; pramenitá voda; pitná voda; fľašková pitná
voda; fľašková voda; ochutené vody; mušty; ovocné džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné
šťavy; nápoje obsahujúce predovšetkým ovocné
šťavy; nápoje z hroznovej šťavy; hroznová šťava;
hroznový mušt (nekvasený); citronády; citrónový
nápoj s cukrom; bitter lemon (horká citronáda);
citrónová jačmenná voda; nealkoholický zázvorový nápoj (ginger ale); šťavy s aloe vera; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou.
33 - Víno; nízkoalkoholické víno; alkoholizované víno; biele víno; červené víno; fortifikované
víno; šumivé víno; varené víno; víno na varenie;
portské vína; nápoje obsahujúce víno (vínne streky); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej šťavy; vodnár (matolinové víno); šery; vermút;
alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje s ovocím; ovocné mušty; alkoholické nápoje z ovocia; alkoholické výťažky z ovocia; hruškový mušt (alkoholický); alkoholický
jablčný mušt; digestíva (liehoviny a likéry); liehoviny; fermentované liehoviny; destilované nápoje; destilované alkoholické nápoje; šnaps (pálenka); džin; rum; vodka; calvados; likéry; horké likéry; aleopops (sladké alkoholické nápoje); mentolový likér; griotka; matový likér; krémové likéry; likéry na báze škótskej whisky; likéry s obsahom smotany; alkoholické punče; rumový punč;
vínny punč; medovina; nízkoalkoholické nápoje;
horké alkoholické nápoje; alkoholické energetické nápoje.
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35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35
a 43 tohto zoznamu; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi; 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, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje
a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory,
bodné zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom
na točenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka
a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky, kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, nábytok, kovový a kempingový nábytok,
domáce a kuchynské potreby a nádoby, výrobky
zo sladu, porcelánu a keramiky, podnosy a podložky pod riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv
a prikrývky hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody
a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, fajčiarske potreby, zápalky; vzťahy s verejnosťou
(public relations); reklama; reklamné agentúry;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné
účely; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre
tretie osoby; zásielkové reklamné služby; rozširovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
rozširovanie vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamného
času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketingové služby; prieskum trhu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sieti a internetu.
43 - Ubytovacie kancelárie, (hotely, penzióny);
hotelierske služby; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov; penzióny; turistické ubytovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy;
reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoobslužné reštaurácie; služby reštaurácii a bufetov;
kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občerstvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku
do domu; prenájom prenosných stavieb; prenájom
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov;
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
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(540)

(591) tmavozelená, zelená, svetlozelená, hnedá, svetlohnedá, biela
(731) ČH, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Žilina - Strážov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

680-2014
14.4.2014
16, 21, 25, 32, 33, 35, 43
16 - Publikácie; tlačoviny; noviny; časopisy (periodiká); komiksy; kalendáre; trhacie kalendáre;
ročenky; príručky; prospekty; katalógy; zoznamy; obežníky; oznámenia ako papiernický tovar;
tlačivá; formuláre; predtlače; lístky; obtlačky; paragóny; papierové alebo kartónové tabuľky; reklamné tabule z papiera; reklamné tabule z kartónu alebo z lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; plagáty; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice; poštové hracie pohľadnice; obálky ako papiernický tovar; listový papier; vizitky z dreva;
fotografie; papierové zástavy, vlajky; papiernický tovar; papier, hárky papiera; drevitý papier;
parafínový papier; obaly ako papiernický tovar;
samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; portréty; papierové obrusy na stôl; papierové
obrusy; stolové papierové prestieranie, obrúsky;
papierové podložky na stôl; anglické prestieranie; papierové podložky pod poháre; podložky
pod pivové poháre; papierové servítky; papierové
utierky; papierové utierky na tvár; papierové vreckovky; toaletný papier; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na
fľaše; kartón, lepenka; predmety z kartónu; tuby
z kartónu.
21 - Šejkre, ručné mixéry; nádoby na chladenie
potravín pre domácnosť naplnené chladiacou zmesou; fľaše na chladenie potravín pre domácnosť
naplnené chladiacou zmesou; formy na ľadové
kocky; termosky, tepelnoizolačné nádoby na nápoje a jedlo; kuchynský a jedálenský riad okrem
príborov; jedálenské súpravy; misy; misky; taniere; tanieriky; papierové taniere; podnosy, tácne;
papierové tácky; lieviky; držiaky na jedálne lístky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; poháriky;
čaše; sklenené poháre; pivové poháre; poháriky
papierové alebo z plastických hmôt; likérové súpravy; fľaše; karafy; kanvičky; krčahy; džbány;
otvárače na fľaše; vývrtky; piknikové koše s riadom; puzdrá na termosky; puzdrá na šejkre;
vrecká na cukrovinky; izotermické vrecká; putne,
kade; vedrá; drevené vedrá, kade; nočníky; porcelán; hrnčiarsky tovar; sklené nádoby; nástroje
na čistenie na ručný pohon; kefy na umývanie
riadu; kefky na umývanie riadu; kefy na čistenie
nádrží a nádob; záchodové kefy; gumový zvon
na čistenie odpadových potrubí; nádoby na odpadky.

25 - Pokrývky hlavy; čiapky; priliehavé čiapky;
klobúky; klobúkové kostry; mitra, klobúk; papierové klobúky ako oblečenie; baretky; cylindre;
turbany; štítky, šilty na pokrývky hlavy; šilty na
čiapke; čelenky ako oblečenie; závoje; závoj,
čipková šatka; šatky; šály; šály uviazané pod krkom; vlnené šály; chrániče uši proti chladu, ako
pokrývka hlavy; boa - kožušinová ozdoba alebo
ozdoba z peria na ovinutie okolo krku; kožušinové štóly; rukavice; palčiaky; rukávniky; oblečenie; odevy; vrchné ošatenie; konfekcia, odevy;
kombinézy ako oblečenie; pracovné plášte; nepremokavý odev; oblečenie z kože; oblečenie
z imitácie kože; kožušiny ako oblečenie; kožušinové kabáty; oblečenie z papiera; pleteniny ako
oblečenie; zvrchníky; kabáty; kapucne; peleríny;
krátke kabátiky; krátke teplé kabáty s kapucňou;
saká, bundy; kostýmy, obleky; vesty; zástery; šaty; sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; svetre; pulóvre; pletené svetre; košele; blúzky; sedlá na košele, blúzky alebo na
dámske šaty; goliere ako oblečenie; snímateľné
goliere; manžety ako časti odevov; podšívky ako
časti odevov; tričká; tielka; ponožky; obuv; topánky; celé topánky; vysoká obuv; šnurovacie
topánky; športové tričká, dresy; gymnastické telocvičné dresy; teplákové súpravy.
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pivá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchuťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo;
koktaily z piva; shandy (pivo s limonádou); výťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina (výluh
sladu); pivná mladinka; chmeľové výťažky používané na prípravu nápojov; nealkoholické nápoje; nealkoholické perlivé nápoje; nízkokalorické nealkoholické nápoje; limonády; limonádové
sirupy; koncentráty používané pri príprave nealkoholických nápojov; medové nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; sarsaparila
(nealkoholický nápoj); vody (nápoje); stolové vody; neperlivá voda; perlivá voda; sóda; sýtené
vody; prípravky na výrobu sýtenej vody; okysličená voda; pramenitá voda; pitná voda; fľašková
pitná voda; fľašková voda; ochutené vody; mušty; ovocné džúsy; nealkoholické ovocné nápoje;
ovocné šťavy; nápoje obsahujúce predovšetkým
ovocné šťavy; nápoje z hroznovej šťavy; hroznová šťava; hroznový mušt (nekvasený); citronády;
citrónový nápoj s cukrom; bitter lemon (horká
citronáda); citrónová jačmenná voda; nealkoholický zázvorový nápoj (ginger ale); šťavy s aloe
vera; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou.
33 - Víno; nízkoalkoholické víno; alkoholizované víno; biele víno; červené víno; fortifikované
víno; šumivé víno; varené víno; víno na varenie;
portské vína; nápoje obsahujúce víno (vínne streky); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej šťavy; vodnár (matolinové víno); šery; vermút;
alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje s ovocím; ovocné mušty; alkoholické nápoje z ovocia; alkoholické výťažky z ovocia; hruškový mušt (alkoholický); alkoholický
jablčný mušt; digestíva (liehoviny a likéry); liehoviny; fermentované liehoviny; destilované nápoje; destilované alkoholické nápoje; šnaps (pálenka); džin; rum; vodka; calvados; likéry; horké
likéry; aleopops (sladké alkoholické nápoje); men-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
mentolový likér; griotka; matový likér; krémové
likéry; likéry na báze škótskej whisky; likéry s obsahom smotany; alkoholické punče; rumový punč;
vínny punč; medovina; nízkoalkoholické nápoje;
horké alkoholické nápoje; alkoholické energetické nápoje.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35
a 43 tohto zoznamu; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi; 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, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje
a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory,
bodné zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom
na točenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka
a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky, kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, nábytok, kovový a kempingový nábytok,
domáce a kuchynské potreby a nádoby, výrobky
zo sladu, porcelánu a keramiky, podnosy a podložky pod riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv
a prikrývky hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody
a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, fajčiarske potreby, zápalky; vzťahy s verejnosťou
(public relations); reklama; reklamné agentúry;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné
účely; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre
tretie osoby; zásielkové reklamné služby; rozširovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
rozširovanie vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamného
času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketingové služby; prieskum trhu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sieti a internetu.
43 - Ubytovacie kancelárie, (hotely, penzióny);
hotelierske služby; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov; penzióny; turistické
ubytovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoobslužné reštaurácie; služby reštaurácii a bufetov;
kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občerstvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku do
domu; prenájom prenosných stavieb; prenájom
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov;
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poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
(540) FRAMBOR
(731) ČH, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Žilina - Strážov, SK;

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

681-2014
14.4.2014
16, 21, 25, 32, 33, 35, 43
16 - Publikácie; tlačoviny; noviny; časopisy (periodiká); komiksy; kalendáre; trhacie kalendáre;
ročenky; príručky; prospekty; katalógy; zoznamy; obežníky; oznámenia ako papiernický tovar;
tlačivá; formuláre; predtlače; lístky; obtlačky; paragóny; papierové alebo kartónové tabuľky; reklamné tabule z papiera; reklamné tabule z kartónu alebo z lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; plagáty; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice; poštové hracie pohľadnice; obálky ako papiernický tovar; listový papier; vizitky z dreva;
fotografie; papierové zástavy, vlajky; papiernický tovar; papier, hárky papiera; drevitý papier;
parafínový papier; obaly ako papiernický tovar;
samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; portréty; papierové obrusy na stôl; papierové
obrusy; stolové papierové prestieranie, obrúsky;
papierové podložky na stôl; anglické prestieranie; papierové podložky pod poháre; podložky
pod pivové poháre; papierové servítky; papierové
utierky; papierové utierky na tvár; papierové
vreckovky; toaletný papier; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly
na fľaše; kartón, lepenka; predmety z kartónu;
tuby z kartónu.
21 - Šejkre, ručné mixéry; nádoby na chladenie
potravín pre domácnosť naplnené chladiacou zmesou; fľaše na chladenie potravín pre domácnosť
naplnené chladiacou zmesou; formy na ľadové
kocky; termosky, tepelnoizolačné nádoby na nápoje a jedlo; kuchynský a jedálenský riad okrem
príborov; jedálenské súpravy; misy; misky; taniere; tanieriky; papierové taniere; podnosy, tácne;
papierové tácky; lieviky; držiaky na jedálne lístky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; poháriky; čaše; sklenené poháre; pivové poháre; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; likérové súpravy; fľaše; karafy; kanvičky; krčahy; džbány;
otvárače na fľaše; vývrtky; piknikové koše s riadom; puzdrá na termosky; puzdrá na šejkre; vrecká na cukrovinky; izotermické vrecká; putne, kade; vedrá; drevené vedrá, kade; nočníky; porcelán; hrnčiarsky tovar; sklené nádoby; nástroje na
čistenie na ručný pohon; kefy na umývanie riadu;
kefky na umývanie riadu; kefy na čistenie nádrží
a nádob; záchodové kefy; gumový zvon na čistenie odpadových potrubí; nádoby na odpadky.
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; priliehavé čiapky;
klobúky; klobúkové kostry; mitra, klobúk; papierové klobúky ako oblečenie; baretky; cylindre;
turbany; štítky, šilty na pokrývky hlavy; šilty na
čiapke; čelenky ako oblečenie; závoje; závoj, čipková šatka; šatky; šály; šály uviazané pod krkom;
vlnené šály; chrániče uši proti chladu, ako pokrývka hlavy; boa - kožušinová ozdoba alebo ozdoba
z peria na ovinutie okolo krku; kožušinové štóly;
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rukavice; palčiaky; rukávniky; oblečenie; odevy;
vrchné ošatenie; konfekcia, odevy; kombinézy ako
oblečenie; pracovné plášte; nepremokavý odev;
oblečenie z kože; oblečenie z imitácie kože; kožušiny ako oblečenie; kožušinové kabáty; oblečenie z papiera; pleteniny ako oblečenie; zvrchníky; kabáty; kapucne; peleríny; krátke kabátiky;
krátke teplé kabáty s kapucňou; saká, bundy;
kostýmy, obleky; vesty; zástery; šaty; sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo spodné nohavice;
svetre; pulóvre; pletené svetre; košele; blúzky; sedlá na košele, blúzky alebo na dámske šaty; goliere ako oblečenie; snímateľné goliere; manžety ako
časti odevov; podšívky ako časti odevov; tričká;
tielka; ponožky; obuv; topánky; celé topánky; vysoká obuv; šnurovacie topánky; športové tričká,
dresy; gymnastické telocvičné dresy; teplákové
súpravy.
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pivá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchuťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo;
koktaily z piva; shandy (pivo s limonádou); výťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina (výluh
sladu); pivná mladinka; chmeľové výťažky používané na prípravu nápojov; nealkoholické nápoje; nealkoholické perlivé nápoje; nízkokalorické
nealkoholické nápoje; limonády; limonádové sirupy; koncentráty používané pri príprave nealkoholických nápojov; medové nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; sarsaparila (nealkoholický nápoj); vody (nápoje); stolové vody;
neperlivá voda; perlivá voda; sóda; sýtené vody;
prípravky na výrobu sýtenej vody; okysličená
voda; pramenitá voda; pitná voda; fľašková pitná
voda; fľašková voda; ochutené vody; mušty;
ovocné džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné šťavy; nápoje obsahujúce predovšetkým ovocné šťavy; nápoje z hroznovej šťavy; hroznová
šťava; hroznový mušt (nekvasený); citronády; citrónový nápoj s cukrom; bitter lemon (horká citronáda); citrónová jačmenná voda; nealkoholický zázvorový nápoj (ginger ale); šťavy s aloe vera; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou.
33 - Víno; nízkoalkoholické víno; alkoholizované
víno; biele víno; červené víno; fortifikované víno;
šumivé víno; varené víno; víno na varenie; portské vína; nápoje obsahujúce víno (vínne streky);
alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej
šťavy; vodnár (matolinové víno); šery; vermút;
alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje s ovocím; ovocné mušty; alkoholické nápoje z ovocia; alkoholické výťažky z ovocia; hruškový mušt (alkoholický); alkoholický
jablčný mušt; digestíva (liehoviny a likéry); liehoviny; fermentované liehoviny; destilované nápoje; destilované alkoholické nápoje; šnaps (pálenka); džin; rum; vodka; calvados; likéry; horké
likéry; aleopops (sladké alkoholické nápoje); mentolový likér; griotka; matový likér; krémové likéry; likéry na báze škótskej whisky; likéry s obsahom smotany; alkoholické punče; rumový punč;
vínny punč; medovina; nízkoalkoholické nápoje;
horké alkoholické nápoje; alkoholické energetické nápoje.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35

a 43 tohto zoznamu; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi; 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, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje
a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory, bodné zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky,
kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, nábytok, kovový a kempingový nábytok, domáce
a kuchynské potreby a nádoby, výrobky zo sladu,
porcelánu a keramiky, podnosy a podložky pod
riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv a prikrývky
hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, fajčiarske potreby, zápalky; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; reklamné agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová
reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné účely; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; rozširovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie
vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketingové služby; prieskum trhu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sieti a internetu.
43 - Ubytovacie kancelárie, (hotely, penzióny);
hotelierske služby; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov; penzióny; turistické ubytovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy;
reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoobslužné reštaurácie; služby reštaurácii a bufetov;
kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občerstvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku do
domu; prenájom prenosných stavieb; prenájom
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov;
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
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prostredníctvom dobierkových katalógov; propagačné a reklamné kampane v oblasti náboru nezávislých obchodných zástupcov.
39 - Doručovacie služby.

(540)

(540)

(591) tmavozelená, zelená, svetlozelená, hnedá, svetlohnedá, biela
(731) ČH, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Žilina - Strážov, SK;

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

690-2014
14.4.2014
16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
16 - Časopisy (periodiká); brožúry; tlačoviny; katalógy; letáky; obežníky.
35 - Reklama; manažment; 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)

701-2014
15.4.2014
35, 39
35 - Reklama, obchodný manažment; prevádzka
obchodných podnikov pre tretie osoby; kancelárske práce a činnosti; maloobchodné služby v oblasti prípravkov pre starostlivosť o krásu, oblečenia, toaletných potrieb, kozmetiky, šperkov, výrobkov osobnej starostlivosti, výživových doplnkov, cvičebného a fitnes vybavenia, športových
potrieb, kníh, vopred nahraných video- a audiokaziet, CD diskov a darčekových predmetov prostredníctvom podomového predaja, predajní, prostredníctvom nezávislých obchodných zástupcov,
telefonickým nakupovaním z domu, prostredníctvom celosvetovej počítačovej informačnej siete,

(731) Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New York,
NY 10017, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

714-2014
17.4.2014
35, 36, 37, 39, 40, 42, 44
35 - Komerčné informačné kancelárie; prenájom
kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo
podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných oznamov; zásielkové reklamné
služby; vydávanie reklamných alebo náborových
textov.
36 - Finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo;
finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); informácie o poistení; investovanie kapitálu; vedenie nájomných
domov; inkasovanie nájomného; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; predaj nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom bytov; prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správcovstvo; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk;
ubytovacie kancelárie (byty); zbieranie peňazí na
dobročinné účely; organizovanie zbierok.
37 - Údržba a opravy a čistenie exteriérov budov;
čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie šatstva; chemické čistenie; prenájom čistiacich strojov; pranie; pranie alebo čistenie; pranie
bielizne; žehlenie bielizne; inštalovanie a opravy
elektrických spotrebičov; inštalácia okien a dverí;
inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení, údržba nábytku; čistenie okien; opravy zámkov; inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia a opravy poplašných systémov
proti vlámaniu; inštalácia a opravy vykurovacích
zariadení; inštalácia a opravy výťahov; informácie o opravách; deratizácia; dezinfekcia; ničenie
škodcov s výnimkou poľnohospodárskych; dozor
nad stavbami; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; maľovanie a natieranie (interiérové
a exteriérové); murárstvo; murovanie; pokrývačské
práce na strechách budov; prenájom bagrov a rý-
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padiel; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom vozidiel na
zametanie; prenájom žeriavov (staveniskových);
realizácia (kladenie) cestných povrchov; výstavba a opravy skladov; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť); štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; údržba bazénov; služby utesňovania budov; vŕtanie studní; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; výstavba obchodných
a veľtrhových stánkov; demolácia budov.
39 - Doručovanie balíkov; doručovanie tovarov;
doprava nábytku; doprava, preprava; doručovacie
služby; distribúcia tovarov na dobierky; doručovanie kvetov.
40 - Výroba nábytku a interiérových doplnkov na
objednávku a na základe špecifikácie tretími osobami.
42 - Projektovania stavieb; redizajn, restyling,
návrh interiérov a bytový dizajn.
44 - Záhradnícke služby.

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

(540)

722-2014
17.4.2014
35, 37, 39
35 - Obchodný manažment a administratíva; nakupovanie, predaj a sprostredkovanie predaja výrobkov poskytované maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom katalógového predaja a elektronickými prostriedkami v oblasti stavebníctva, stavebných materiálov, polotovarov a výrobkov používaných
v stavebníctve a pri architektonických úpravách
exteriérov a interiérov; zhromažďovanie týchto
výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy), aby
si zákazníci mohli výrobky prezerať a nakupovať;
reklamné služby; rozširovanie prospektov a vzoriek priamo, poštou a elektronicky v oblasti stavebníctva, tvorby exteriérov a interiérov.
37 - Poskytovanie odborného poradenstva pri výbere stavebných materiálov na stavbu, rekonštrukcie, opravy a údržby budov; sprostredkovanie
pomocných, opravárenských, inštalačných služieb
v stavebníctve.
39 - Nákladná doprava, sprostredkovanie dopravy, prenájom automobilov a vozidiel.

(540)

(591) modrá, zelená, žltá, červená čierna, biela
(731) FRIDAY s.r.o., Žitnoostrovská 1328/10, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

721-2014
17.4.2014
35, 37, 39
35 - Obchodný manažment a administratíva; nakupovanie, predaj a sprostredkovanie predaja výrobkov poskytované maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom katalógového predaja a elektronickými prostriedkami v oblasti stavebníctva, stavebných materiálov, polotovarov a výrobkov používaných
v stavebníctve a pri architektonických úpravách
exteriérov a interiérov; zhromažďovanie týchto
výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy), aby
si zákazníci mohli výrobky prezerať a nakupovať; reklamné služby; rozširovanie prospektov
a vzoriek priamo, poštou a elektronicky v oblasti
stavebníctva, tvorby exteriérov a interiérov.
37 - Poskytovanie odborného poradenstva pri výbere stavebných materiálov na stavbu, rekonštrukcie, opravy a údržby budov; sprostredkovanie pomocných, opravárenských, inštalačných služieb
v stavebníctve.
39 - Nákladná doprava, sprostredkovanie dopravy, prenájom automobilov a vozidiel.

(540)

(591) červená, biela
(731) STAVMAT IN, spol. s r. o., Pezinská 56, 901 01
Malacky, SK;

(591) červená, biela
(731) STAVMAT IN, spol. s r. o., Pezinská 56, 901 01
Malacky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

723-2014
17.4.2014
35, 37, 39
35 - Obchodný manažment a administratíva; nakupovanie, predaj a sprostredkovanie predaja výrobkov poskytované maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom katalógového predaja a elektronickými prostriedkami v oblasti stavebníctva, stavebných materiálov, polotovarov a výrobkov používaných
v stavebníctve a pri architektonických úpravách
exteriérov a interiérov; zhromažďovanie týchto
výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy), aby
si zákazníci mohli výrobky prezerať a nakupovať; reklamné služby; rozširovanie prospektov
a vzoriek priamo, poštou a elektronicky v oblasti
stavebníctva, tvorby exteriérov a interiérov.
37 - Poskytovanie odborného poradenstva pri výbere stavebných materiálov na stavbu, rekonštrukcie, opravy a údržby budov; sprostredkovanie
pomocných, opravárenských, inštalačných služieb v stavebníctve.
39 - Nákladná doprava, sprostredkovanie dopravy, prenájom automobilov a vozidiel.

(540)

(591) červená, biela
(731) STAVMAT IN, spol. s r. o., Pezinská 56, 901 01
Malacky, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

724-2014
17.4.2014
35, 37, 39
35 - Obchodný manažment a administratíva; nakupovanie, predaj a sprostredkovanie predaja výrobkov poskytované maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom katalógového predaja a elektronickými prostriedkami v oblasti stavebníctva, stavebných materiálov, polotovarov a výrobkov používaných
v stavebníctve a pri architektonických úpravách
exteriérov a interiérov; zhromažďovanie týchto
výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy), aby
si zákazníci mohli výrobky prezerať a nakupovať;
reklamné služby; rozširovanie prospektov a vzoriek priamo, poštou a elektronicky v oblasti stavebníctva, tvorby exteriérov a interiérov.
37 - Poskytovanie odborného poradenstva pri výbere stavebných materiálov na stavbu, rekonštrukcie, opravy a údržby budov; sprostredkovanie pomocných, opravárenských, inštalačných
služieb v stavebníctve.
39 - Nákladná doprava, sprostredkovanie dopravy, prenájom automobilov a vozidiel.

(540)

(591) červená, biela
(731) STAVMAT IN, spol. s r. o., Pezinská 56, 901 01
Malacky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

726-2014
17.4.2014
16, 35, 41, 43, 44
16 - Tlačené periodické a neperiodické publikácie; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; baliaci papier na darčeky; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie 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; baliace
plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká
a tašky na balenie.
35 - Maloobchodné služby s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, výživovými doplnkami, odevmi a obuvou, textilom, nábytkom, umeleckými dekoratívnymi a darčekovými tovarmi a s tovarom uvedeným vyššie; administratívna správa hotelov; reklamné agentúry;
obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri
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riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; organizovanie
výstav na obchodné a reklamné účely; personálne
poradenstvo; obchodné odhady; odborné obchodné poradenstvo; prenájom predajných automatov;
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; reklama; sekretárske služby; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 43 tohto zoznamu.
41 - Poskytovanie športových zariadení; služby
fitnescentier; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); kurzy fitnes cvičenia;
telesné cvičenie; dohľad nad telesným cvičením;
poradenstvo v oblasti kondičného cvičenia a cvičenia vo fitnescentrách; služby športovísk; vzdelávanie v oblasti fitnes cvičenia; praktický výcvik
(ukážky); poskytovanie služieb bazénov; rekreačné služby; športový výcvik; tábory na športové
sústredenia; výchovno-zábavné klubové služby;
informácie o možnostiach rekreácie; informácie
o možnostiach zábavy; zábava; služby kasín (hazardné hry); herne s hracími automatmi (služby);
koncertné siene, sály (služby); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; meranie času na športových podujatiach;
nočné kluby; organizovanie a vedenie seminárov;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); služby poskytované prázdninovými tábormi
(zábava); prekladateľské služby; prenájom audioprístrojov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom
videorekordérov; služby poskytované na štadiónoch a športových ihriskách (zábavná, športová
a kultúrna činnosť).
43 - Barové služby; bufety (rýchle občerstvenie);
hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne;
kaviarne; prázdninové tábory (ubytovacie služby);
motelové služby; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb;
prenájom turistických stanov; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely,
penzióny); prenájom prechodného ubytovania.
44 - Fyzioterapia; fytoterapia; aromaterapia; aquaterapia; kadernícke salóny; parné kúpele (služby); sauna (služby); služby solárií (opaľovanie);
verejné kúpele (na hygienické účely); lekárske
služby; manikúra; ošetrovateľské služby; salóny
krásy; poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; kúpeľná liečebná starostlivosť; služby
regeneračných a rekondičných zariadení (liečebná
starostlivosť); masáže; sanatóriá; verejné kúpele
(služby); zdravotnícka starostlivosť; zotavovne;
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lekárske poradenstvo v oblasti diétneho stravovania; odborné lekárske poradenstvo v oblasti
výživy; poskytovanie lekárskych informácií v oblasti chudnutia; liečebná rehabilitácia; poskytovanie telocvičných zariadení na zdravotnícku starostlivosť a liečebnú rehabilitáciu.

(540)

(591) modrá, zelená, žltá, oranžová, sivá, biela
(731) MIRA TIZIANI s. r. o., Tajov 219, 976 34 Tajov,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

765-2014
24.4.2014
30
30 - Jemné pečivárske výrobky a cukrovinky s čokoládou a bez čokolády; sušienky a keksy s čokoládou a bez čokolády; koláčiky a sladké pečivo
s čokoládou a bez čokolády; oblátky a oblátkové
keksy s čokoládou a bez čokolády; múka a obilninové výrobky; múčne a cereálne potravinové
prípravky.

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

766-2014
24.4.2014
30
30 - Jemné pečivárske výrobky a cukrovinky s čokoládou a bez čokolády; sušienky a keksy s čokoládou a bez čokolády; koláčiky a sladké pečivo
s čokoládou a bez čokolády; oblátky a oblátkové
keksy s čokoládou a bez čokolády; múka a obilninové výrobky; múčne a cereálne potravinové
prípravky.

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

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

773-2014
25.4.2014
30
30 - Žuvačky.

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

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

776-2014
28.4.2014
14, 18, 25, 35, 40, 41, 42, 44
14 - Náramky (klenotnícke výrobky); prívesky
(klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky; klenoty; ozdoby (klenotnícke výrobky); štras
(brúsené olovnaté výrobky); prstene (klenotnícke
výrobky); náušnice; manžetové gombíky; prívesky na kľúče (bižutéria).
18 - Puzdrá na navštívenky; cestovné kufre;
dáždniky; obaly na dáždniky; slnečníky; náprsné
tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; opraty; diplomatické kufríky; plážové tašky; kabelky;
cestovné tašky; kožené vrecia a tašky na balenie
aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné
tašky (kožená galantéria); kufre; spoločenské kabelky; kufrík na toaletné potreby (prázdny); cestovné obaly na odevy; puzdrá na kľúče; sieťové
nákupné tašky; kufríky; športové tašky; tašky;
obaly na kreditné karty (náprsné tašky).
25 - Obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie;
pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; baretky;
boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie
okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; celé
topánky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; šály; krátke kabátiky; priliehavé
čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; čiapkové šilty; opasky (časti odevov);
šály; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; podväzky; podväzky na pančuchy; 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); chrániče
uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; kožušinové štóly;
cylindre (klobúky); gabardénové plášte; šnurovačky; galoše; tielka; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; sukne; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; palčiaky;
papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá;
šaty; dreváky; sandále; podprsenky; zvrchníky;
kabátiky; tógy; bundy; saká; plavky; kúpacie
plášte; topánky; topánky na šport čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabátiky s kapucňou);
spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; odevy z imitácií kože;
kožené odevy; mantily; tričká; šály uviazané pod
krkom; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); ozdobné vreckovky (časti odevov); masky na
spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké
šatky na odievanie); legínsy; šatové sukne; šilty
(pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové
tielka.
35 - Lepenie plagátov; rozširovanie reklamných
oznamov; sprostredkovateľne práce; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie;
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obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov;
reklama; televízna reklama; aranžovanie výkladov;
reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné
podniky); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok
na podporu predaja; tvorba reklamných filmov;
marketing; obchodné sprostredkovateľské služby.
40 - Spracovanie kinematografických filmov;
dámske krajčírstvo, šitie; spracovanie kožušín; pánske krajčírstvo; čistiarne a farbenie (služby);
úprava textílií; úprava tkanín; vyšívanie; konzervovanie potravín a nápojov; tlač, tlačenie.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vzdelávanie; produkcia filmov (nie
reklamných); fotografické reportáže; fotografovanie; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely.
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo;
módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok.
44 - Parné kúpele; salóny krásy; kadernícke salóny; masáže; aranžovanie kvetov; manikúra; tetovanie; sauna (služby); solária (služby); termálne
kúpele (služby); služby vizážistov.
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(731) ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, SK;

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

779-2014
28.4.2014
35, 41
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; marketing;
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; školenia; skúšanie; preskúšavanie
(pedagogická činnosť).

(540)

(591) zelená, modrá, biela
(731) ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, SK;

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

(540)

780-2014
28.4.2014
35, 41
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; marketing;
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; vzdelávanie, školenia; skúšanie,
preskúšavanie (pedagogická činnosť).

(540)

(591) hnedá (pantone U7504)
(731) VELIS NOLIS s.r.o., Turčianska 16, 821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

778-2014
28.4.2014
35, 41
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; marketing;
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; školenia; skúšanie; preskúšavanie
(pedagogická činnosť).

(591) zelená, modrá
(731) ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, SK;

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

782-2014
28.4.2014
30
30 - Keksy; sušienky; oblátky; pečivo; koláčiky,
koláče; torty; cukrárske výrobky; cukrovinky; čokoláda; výrobky na báze čokolády; výrobky plnené čokoládou a karamelom.

(540)

(540)

(591) žltá, oranžová, hnedá, sivá, červená, čierna
(591) zelená, modrá, biela
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(731) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 4.Organize Sanayi
Bölgesi 83412 Nolu Cad. No:4, Şehitkamil Gazİantep, TR;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

796-2014
2.5.2014
6, 17, 20
6 - Kovové kazety a nádoby; škatule a kontajnery
z kovu; kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové rúrky; kovové koše; kovové obalové
nádoby; kovové rúrkové spojky; kovové zámočnícke stoly; kovové skrinky a škatule; kovové zásobníky na uteráky; vrchnáky na nádoby (kovové); kovové skrinky na náradie; kovové debny na
náradie; kovové schody alebo rebríky slúžiace
ako stolčeky; kovové manipulačné palety; kovové nakladacie palety; kovové prepravné palety;
kovové podlahové rošty; kovové kontajnery; kovové pojazdné schodíky na manipuláciu s tovarom, kovové rebríky; kovové plošinové rebríky;
kovové pracovné plošiny; hliník; zliatiny obyčajných kovov; primáme hliníkové zliatiny; sekundárne hliníkové zliatiny; hliníkové predzliatiny;
lisované hliníkové profily; ťahané hliníkové rúrky; rúry kovové; dutý tovar z alumínia; alobal
(hliníková fólia); hliníkový drôt; hliníkové profily; morené, opieskované, lístočkové, ryhované,
pocínované, pozinkované, pohliníkované, smaltované, lakované, plastované oceľové plechy a pásy; otvorené a uzavreté ohýbané kovové profily;
kovové vlnité plechy; kovové štetovnice; stavebné, mostové a špeciálne oceľové konštrukcie; izolované a neizolované zvárané kovové rúry; drôt;
drôtené pletivo; drôty z obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov); drôty zo zliatin obyčajných kovov; oceľové palety; kovové baliace fólie; bezpečnostné schránky; kovové brány; kovové plechy; kovové stavebné dielce; kovové držadlá, rukoväte, kľučky; kovové dvere; kovové obruče, spojky; kovové spojky a príchytky na káble
a rúry; kovové nádrže; kovové objímky, prstence; kovové spojovacie plechy; kovové sudy; kovové debnenie; kovové prefabrikáty; kovové laná; kovové lávky; kovové lešenia; kovové maltovnice; kovové nosníky; oceľové konštrukcie;
kovové podpery; kovové poklopy; kovové preklady; kovové priečky; kovové priehradové konštrukcie; kovové formy.
17 - Tesniace a izolačné fólie z plastov, polyetylénu, polypropylénu a mikroténu; fólie nie ako
obalový materiál; adhézne a lepiace pásky s výnimkou na kancelárske a lekárske použitie a použitie v domácnosti; viazacie pásky; hadice a polohadice; plastové výlisky ako polotovary, jazierkové fólie.
20 - Dopravné palety s výnimkou kovových; stoly a stolové dosky; drevené alebo plastové debny; drevené alebo plastové nádoby; drevené alebo plastové schránky; cievky na hadice s výnimkou kovových a mechanických; kancelársky nábytok; kartotékové skrine; knižnicové police; koľajnice na záclony a závesy; kolieska na nábytok
s výnimkou kovových; nekovové kolíky; komody, zásuvkové kontajnery; lavice (nábytok); pul-

ty; skrinky na lieky; ochranné mriežky pre domácnosť; kovový nábytok; nádoby na skladovanie prepravu s výnimkou kovových; nádoby z dreva alebo plastu; baliace nádoby z plastov; nádoby
s výnimkou kovových; obalové nádoby z plastických hmôt; nekovové nakladacie palety; nekovové prepravné palety; podstavce, kostry, stojany
na počítače; police; stojany, police do registračných skríň; pracovné stoly a stoličky; hoblice;
drevené alebo plastové rebríky; regály; registračné
skrine; kartotečné skrine; šatníkové skrine; počítačové skrine; zásuvkové skrine; schodíky s výnimkou kovových; plastové prepravky.
(540)

(591) červená, biela
(731) STORAGE, s.r.o., Fándlyho 872/1, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, SK;
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK;

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

798-2014
5.5.2014
20, 27, 35
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; nekovové vybavenie okien; nekovové posteľné vybavenie; kovový nábytok; interiérové kamelové žalúzie alebo rolety; bytové zariadenie (dekoračné
predmety); prútený alebo košikársky tovar.
27 - Koberce; rohožky; rohože; linoleum a iné podlahové krytiny; nástenné dekorácie okrem textilných.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540)

(731) NAJDOM s.r.o., Štefanov nad Oravou 132,
027 44 Štefanov nad Oravou, SK;

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

804-2014
5.5.2014
16, 32, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; papierové filtre na kávu; papierové darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na
fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie
(tlačoviny); plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné
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tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické
reprodukcie; tlačené reklamné materiály; baliace
plastové fólie; papierové alebo plastové vrecia
a vrecká na balenie; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje; ovocné šťavy; ovocné
džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov;
stolové vody; vody (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;
poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné
a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poradenstvo pri organizovaní a riadení 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; reklamné a propagačné služby; reklamné agentúry;
rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami; televízna reklama; vydávanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; tvorba reklamných
zvukovo-obrazových záznamov; aktualizovanie
reklamných zvukovo-obrazových záznamov; vydávanie reklamných periodických a reklamných
neperiodických publikácií; aktualizovanie reklamných periodických a reklamných neperiodických
publikácií; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných 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 tohto zoznamu.
(540)

(591) zelená, fialová, červená, žltá, biela
(731) GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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805-2014
5.5.2014
16, 32, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; papierové filtre na kávu; papierové darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na
fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie
(tlačoviny); plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické
reprodukcie; tlačené reklamné materiály; baliace
plastové fólie; papierové alebo plastové vrecia
a vrecká na balenie; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje; ovocné šťavy; ovocné
džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov;
stolové vody; vody (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;
poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné
a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poradenstvo pri organizovaní a riadení 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; reklamné a propagačné služby; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami; televízna reklama; vydávanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; tvorba reklamných zvukovo-obrazových záznamov; aktualizovanie reklamných zvukovo-obrazových záznamov; vydávanie reklamných periodických a reklamných neperiodických publikácií; aktualizovanie reklamných periodických a reklamných neperiodických publikácií; vydávanie reklamných
textov; rozširovanie reklamných 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 tohto zoznamu.
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(540)

(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)

809-2014
7.5.2014
29, 30, 32, 33
29 - Mlieko; mliečne koktaily; kefír (mliečny nápoj); mliečne výrobky; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); jogurty; maslo; arašidové
maslo; kakaové maslo; margarín; syry; tvaroh;
srvátka; smotana (mliečne výrobky); šľahačka;
mliečne, syrové, ovocné, zeleninové a mäsové nátierky; mliečne dezerty; kondenzované mlieko;
vajcia; mäso; potraviny z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; klobásy, salámy, párky; údeniny; šunka; pečeň; paštéty (mäsové nátierky); polievky; mäsové
konzervy; konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; jedlé oleje a tuky; tukové nátierky na chlieb;
kaviár; konzervované šampiňóny; konzervovaná,
mrazená, nakladaná, sušená a varená zelenina;
zeleninové šaláty; kyslá kapusta; paradajkový pretlak; konzervované, kandizované, mrazené a zavárané ovocie; ovocné chuťovky; ovocné šaláty;
kompóty; džemy; marmelády; jablkové pyré; želatína; sušené hrozienka; vývar (bujón); sardely;
sardinky; zemiakové lupienky; zemiakové hranolčeky; krokety.
30 - Čaj; káva; kávové náhradky; chladené a čerstvé nápoje z kávy, čaju, kakaa alebo čokolády;
kávové, kakaové a čokoládové príchute okrem
olejových esencií; spracované obilniny; múka; cestoviny; ryža; strúhanka; cukor; melasa; pšeničná
krupica; kuchynská soľ; kvasnice; pečivo; sucháre; cestá na jedlá; lístkové cestá na jedlá; zákusky, koláče; torty; cukrovinky; cukríky; čokoláda; pralinky; kakao; müsli; cereálne tyčinky; pudingy; polevy na koláče; sušienky; oblátky; med;
perníky, medovníky; kukuričné vločky; kukuričná múka; pražená kukurica; obilninové lupienky;
obilninové vločky; horčica; kečup; majonézy;
omáčky (chuťové prísady); pesto (omáčka); marinády; korenie; ocot; mrazené mliečne výrobky;
zmrzliny; žuvačky; pizza; sendviče; suši.
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); stolové vody; sóda; limonády; nealkoholické ovocné mušty; ovocné džúsy; ovocné šťavy; ovocné nektáre; zeleninové džúsy (nápoje);
srvátkové nápoje; iónové nápoje; pivo; zázvorové pivo; príchute na výrobu nápojov; sirupy na
výrobu nápojov.
33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva;
aperitívy; destilované nápoje; likéry; pálenky; liehoviny; koktaily; alkoholové esencie.

(731) Milkin a. s., Českobrodská 1174, 198 00 Praha,
Kyje, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

826-2014
9.5.2014
5, 18, 20, 21, 28, 31
5 - Prípravky na umývanie zvierat; germicídy
(dezinfekčné prípravky) pre domáce zvieratá; protiparazitické obojky pre domáce zvieratá; výživové doplnky pre domáce zvieratá; repelenty pre
domáce zvieratá.
18 - Pokrývky, postroje, obojky, náhubky a vôdzky pre domáce zvieratá, ďalšie chovateľské potreby pre zvieratá patriace do tejto triedy.
20 - Búdy pre domáce zvieratá; vankúše a pelechy pre domáce zvieratá.
21 - Klietky pre domáce zvieratá; hrebene; česadlá a kefy na zvieratá; misky na robenie očisty
pre domáce zvieratá; misky alebo nádoby na vylučovanie pre domáce zvieratá.
28 - Hračky pre domáce zvieratá.
31 - Krmivo pre zvieratá; nápoje pre zvieratá;
podstielka pre zvieratá; posilňujúce prípravky pre
zvieratá; jedlé predmety pre zvieratá.

(540) MR. GUSTO
(731) Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

827-2014
9.5.2014
5, 18, 20, 21, 28, 31
5 - Prípravky na umývanie zvierat; germicídy
(dezinfekčné prípravky) pre domáce zvieratá; protiparazitické obojky pre domáce zvieratá; výživové doplnky pre domáce zvieratá; repelenty pre
domáce zvieratá.
18 - Pokrývky, postroje, obojky, náhubky a vôdzky pre domáce zvieratá, ďalšie chovateľské potreby pre zvieratá patriace do tejto triedy.
20 - Búdy pre domáce zvieratá; vankúše a pelechy pre domáce zvieratá.
21 - Klietky pre domáce zvieratá; hrebene; česadlá a kefy na zvieratá; misky na robenie očisty
pre domáce zvieratá; misky alebo nádoby na vylučovanie pre domáce zvieratá.
28 - Hračky pre domáce zvieratá.
31 - Krmivo pre zvieratá; nápoje pre zvieratá; podstielka pre zvieratá; posilňujúce prípravky pre
zvieratá; jedlé predmety pre zvieratá.

(540)

(731) Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, CZ;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

828-2014
9.5.2014
5, 18, 20, 21, 28, 31
5 - Prípravky na umývanie zvierat; germicídy (dezinfekčné prípravky) pre domáce zvieratá; protiparazitické obojky pre domáce zvieratá; výživové
doplnky pre domáce zvieratá; repelenty pre domáce zvieratá.
18 - Pokrývky, postroje, obojky, náhubky a vôdzky pre domáce zvieratá, ďalšie chovateľské potreby pre zvieratá patriace do tejto triedy.
20 - Búdy pre domáce zvieratá; vankúše a pelechy pre domáce zvieratá.
21 - Klietky pre domáce zvieratá; hrebene; česadlá a kefy na zvieratá; misky na robenie očisty
pre domáce zvieratá; misky alebo nádoby na vylučovanie pre domáce zvieratá.
28 - Hračky pre domáce zvieratá.
31 - Krmivo pre zvieratá; nápoje pre zvieratá;
podstielka pre zvieratá; posilňujúce prípravky pre
zvieratá; jedlé predmety pre zvieratá.

(540)

(731) Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, CZ;

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

841-2014
12.5.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy, programy zaznamenané v elektronickej
podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy; tlačoviny; reklamné materiály z papiera; papiernický
tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; papierové propagačné
materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); peračníky, puzdrá na perá; samolepky (papiernický tovar); 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;
papierové alebo plastové vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; nálepky pre domácnosť
a na kancelárske použitie; 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 (kancelárske potreby);
puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; etikety s výnimkou textilných.
35 - Reklamné služby; prenájom reklamného času
v komunikačných médiách a v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiá-
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lov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov, prospektov, vzoriek; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; obchodný manažment; odborné obchodné 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 zamestnancov
účinkujúcich v zábavných reláciách (výber umelcov, spevákov, tanečníkov a nových tvárí – modeliek, modelov, hostesiek); organizovanie reklamných a propagačných kvízov, hier a súťaží;
organizovanie reklamných a propagačných súťaží prostredníctvom telefónu; produkcia reklamných a náborových zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydávanie elektronických reklamných publikácií; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov;
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu
na internete; prenos a šírenie správ, informácií,
publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom
komunikačných sietí a internetu; spravodajské
kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto triede.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských,
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov; produkcia interaktívnych televíznych hier;
interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacie služby; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných a propagačných); organizovanie súťaží prostredníctvom
telefonátu (okrem reklamných a propagačných);
zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí;
zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými tábormi; 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
tvorba; hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby;
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požičiavanie filmov; požičiavanie filmových prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia;
tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne
a športové podujatia; produkcia zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných);
prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľské služby okrem vydávania
reklamných materiálov; vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín okrem reklamných textov;
vydávanie textov okrem reklamných; on line poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby
v kempingoch so športovým programom; telesné
cvičenie; zábavné služby nočných klubov; on line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie
o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie,
správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu;
prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, televíznych prijímačov, kultúrnych
a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom
športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere
povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier;
poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v tejto triede; všetky uvedené služby poskytované aj prostredníctvom internetu, on
line a interaktívnymi počítačovými službami.

(540) KREDENC
(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)

853-2014
14.5.2014
25, 35, 41
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy; pančuchy;
spodné časti pančúch; boa (ozdoba z peria alebo
kožušiny na ovinutie okolo krku); živôtiky; korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; župany;
podväzky na pančuchy; odevy; oblečenie; kožušiny (oblečenie); pančuškové nohavice; korzety;
rukavice; šatky; šály; cylindre (klobúky); tielka;
korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; legíny;
sukne; šaty; podprsenky; plavky; podpätky; čelenky (oblečenie); spodničky; kombiné (spodná
bielizeň); body (spodná bielizeň); odevy z imitácie kože; maškarné kostýmy; tričká; turban; masky na spanie; dámske nohavičky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov;
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; organizovanie obchodných
alebo reklamných výstav; prenájom reklamných
plôch; odborné obchodné riadenie umeleckých

činností; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie módnych prehliadok
na podporu predaja.
41 - Výchova, vzdelávanie; zábava; športová
a kultúrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); služby estrádnych umelcov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; telesné cvičenie;
vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie, školenia; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie
o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; tábory
na športové sústredenia; organizovanie a vedenie
tvorivých dielni (výučba); organizovanie súťaží
krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie plesov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; kurzy telesného cvičenia.
(540)

(591) červená, hnedá, čierna, žltá, bronzová, sivá, biela,
ružová
(731) Nohelová Šárka, Msc., Ferdiša Kostku 1, 841 05
Bratislava, SK;

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

861-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 45
35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; informačné služby
týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných,
vzdelávacích a publicistických rozhlasových programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových spravodajských programov.
45 - Spravovanie autorských práv.

(540)

(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK;
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

862-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 45
35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; informačné služby
týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných,
vzdelávacích a publicistických rozhlasových programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových spravodajských programov.
45 - Spravovanie autorských práv.

(540)

41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných,
vzdelávacích a publicistických rozhlasových programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových spravodajských programov.
45 - Spravovanie autorských práv.
(540)

(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK;
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) čierna, biela, červená
(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK;
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

863-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 45
35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; informačné služby
týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných,
vzdelávacích a publicistických rozhlasových programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových spravodajských programov.
45 - Spravovanie autorských práv.

(540)

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

864-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 45
35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; informačné služby
týkajúce sa uvedených služieb.

865-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 45
35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; informačné služby
týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných,
vzdelávacích a publicistických rozhlasových programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových spravodajských programov.
45 - Spravovanie autorských práv.

(540)

(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK;
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK;

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

(591) čierna, biela, červená
(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK;
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK;
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866-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 45
35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; informačné služby
týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných,
vzdelávacích a publicistických rozhlasových programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových spravodajských programov.
45 - Spravovanie autorských práv.
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(540)

(540)

(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK;
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK;

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

869-2014
14.5.2014
29, 35, 43
29 - Mäso; bravčové mäso; konzervované mäso;
hydina (mäso); divina; ryby (neživé); konzervované ryby; polievky; krokety; zemiakové hranolčeky; nakladaná zelenina; konzervované ovocie;
mrazené ovocie; kandizované ovocie; dusené ovocie; ovocie naložené v alkohole; zeleninové šaláty; syry; džemy; vajcia; potravinárske oleje a tuky; mlieko; mliečne výrobky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodné alebo podnikateľské informácie.
43 - Reštaurácie (jedálne); kaviarne; dodávanie
hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby).

(540)

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

890-2014
15.5.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky; potravinové doplnky a doplnky výživy.

(540) Natur-Pykno
(731) UNIMED PHARMA, spol. s r. o., Oriešková 11,
821 05 Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

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

891-2014
15.5.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky; potravinové doplnky a doplnky výživy.

(540)

(591) žltá, bordová
(731) FoRest s.r.o., Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) METIS legal s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) modrá, zelená
(731) PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám. 11,
965 01 Žiar nad Hronom, SK;

889-2014
15.5.2014
35, 36, 39
35 - Sprostredkovanie obchodu s registrovanými
veterinárnymi liečivami, biopreparátmi, veterinárnymi nástrojmi, materiálom a technikou; reklamná a propagačná činnosť; vydávanie komerčných
periodických a neperiodických publikácií; vedenie účtovníctva; účtovné a ekonomické, obchodné a podnikateľské poradenstvo; maloobchodné
a veľkoobchodné služby s krmovinami.
36 - Prenájom nehnuteľností.
39 - Distribúcia liečiv; skladovanie veterinárnych
liečiv; imunopreparátov medikovaných kŕmnych
prípravkov a veterinárnej techniky; nákladná cestná doprava; zasielateľstvo.

(731) UNIMED PHARMA, spol. s r. o., Orieškova 11,
821 05 Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

892-2014
16.5.2014
16, 18, 25, 35, 41
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; albumy; obrazy; brožúry; knihy;
fotografie (tlačoviny); portréty; perá (kancelárske
potreby); časopisy (periodiká); záložky do kníh;
blahoprajné pohľadnice; ročenky a kalendáre.
18 - Kožené vôdzky; kostry jazdeckých sediel;
uzdy (konský postroj); prikrývky na kone; vypracované kože; remienky (časť konského postroja);
biče; nákolenníky pre kone; pokrývky na zvieratá; postroje pre zvieratá; kabelky; cestovné tašky;
jazdecké sedlá a podložky pod jazdecké sedlá.
25 - Odevy; obuv a pokrývky hlavy - čiapky; pleteniny; šály; opasky (časti odevov); svetre; košele; klobúky; kravaty; šatky; šály a saká.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva a kancelárske práce.
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30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske výrobky; zmrzliny; med, melasový sirup;
kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť – výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); tábory
na športové sústredenia.
(540)

(540) PICOLA
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;

(591) oranžová, zelená, biela
(731) Danube Polo Club, Hrubá Borša 7, 924 23 Hrubá
Borša, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

896-2014
16.5.2014
28, 41
28 - Hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; výherné hracie automaty; hracie
automaty; hracie videoautomaty.
41 - Zábava; služby kasín (hazardné hry); hazardné hry; organizovanie lotérií; herne s hracími automatmi (služby); prenájom vybavenia herní.

(540) ORION
(731) Skovajsa Adrián, Závada pod Čiernym vrchom 105,
956 43 Kšinná, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

898-2014
16.5.2014
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny,
kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske výrobky; zmrzliny; med, melasový sirup;
kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) PIKOLA
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

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

899-2014
16.5.2014
29, 30, 32
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.

900-2014
16.5.2014
5, 29, 30
5 - Potraviny pre dojčatá; sladové mliečne nápoje
na lekárske použitie; doplnky výživy na lekárske
použitie; tuky na lekárske použitie; tvarohové
termizované výrobky pre dojčatá.
29 - Jedlé tuky; jedlé oleje; mlieko a mliečne výrobky; maslo; mliečne nápoje s podstatnou zložkou mlieka; tvaroh; výrobky z tvarohu (slané i sladké); jogurty; tekuté mlieka; syry; mliečne tvarohové termizované výrobky; mliečne tvarohové nápoje.
30 - Mrazené jogurty; cukrovinky s obsahom mlieka; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kávové
nápoje; mliečne kakaové nápoje; zmrzlina; mrazené smotanové krémy.

(540)

(591) biela, modrá
(731) POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Dr. Kryšpína 510,
290 16 Poděbrady, CZ;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

921-2014
20.5.2014
32, 35, 39
32 - Izotonické nápoje; minerálne vody (nápoje);
mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje; prášky na prípravu šumivých
nápojov; prípravky na výrobu minerálnej vody;
prípravky na výrobu sýtenej vody; príchute na
výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov;
stolové vody; vody (nápoje).
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; aranžovanie výkladov; dražby; fakturácie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; obchodné sprostredkovateľské služby; on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných
výstav; organizovanie obchodných alebo reklam-
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ných veľtrhov; personálne poradenstvo; platené
reklamné služby typu „klikni sem“; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; predvádzanie tovaru; prenájom
predajných stánkov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum
trhu; reklama; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby porovnávania cien; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz.
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; doprava; informácie o možnostiach dopravy; informácie o skladovaní; plnenie fliaš; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie tovarov; sprostredkovanie dopravy; vykladanie tovarov; zásobovanie vodou.

(540)

(591) tmavomodrá, svetlomodrá, biela
(731) BIOSYSTEM s.r.o, Kovačská 17, 040 01 Košice,
SK;
(740) Vojčík Marián, JUDr., Košice, SK;

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

922-2014
20.5.2014
29
29 - Syry.

(591) červená, biela, tmavomodrá, svetlomodrá, žltá,
tmavozelená, svetlozelená
(731) DeNuevo s.r.o, Na Pankráci 1724/129, 140 00
Praha, CZ;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

932-2014
20.5.2014
18, 25, 35
18 - Koža, koženka; surové kože; zvieracie kože;
teľacia koža; vypracované kože; koža jatočných
zvierat; imitácie kože; moleskin (imitácia kože);
kožené šnúrky; aktovky (kožený tovar); školské
tašky (aktovky); batohy; plecniaky; kufre; cestovné kufre; diplomatické kufríky; kufrík na to-

aletné potreby; držiaky na kufre; kabelky; kabelkové rámy; náprsné tašky; turistické plecniaky;
kožené tašky na náradie; peňaženky; športové
tašky; tašky na kolieskach; cestovné tašky; kožené cestovné tašky; plážové tašky; cestovné obaly
na odevy; kožené puzdrá na kľúče; puzdrá na
kľúče; puzdrá na navštívenky; poľovnícke tašky
(torby); kožené remene (sedlárske výrobky); kožené remienky; dáždniky; slnečníky; jelenica s výnimkou jelenice na čistenie; kožušiny; kožušinové pokrývky; kožené ozdoby na nábytok; náhubky a obojky pre zvieratá; postroje pre zvieratá;
kožené náramenné pásy; usne (surovina alebo polotovar); kožené vrecká a tašky na balenie; vulkanfíbrové škatule; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené lepenky; sedlárske výrobky;
vychádzkové palice.
25 - Obuv; topánky; tenisky (športová obuv); športová obuv; obuv (vysoká); šnurovacie topánky; celé topánky; topánky na šport; detská obuv; obuv
na voľný čas; pracovná obuv; atletická obuv; bežecká obuv; futbalová obuv (kopačky); štuple na
kopačky; gymnastické cvičky; papuče; sandále;
dreváky; plážová obuv; plátenná obuv; galoše;
lyžiarske topánky; podpätky na obuv; podošvy na
obuv; vnútorné podošvy na obuv; sáry čižiem;
zvršky topánok; kovanie na obuv; kovové časti
na obuv; lemy na obuv; prešívacie remienky na
obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi);
protišmykové pomôcky na obuv; špičky na obuv;
pančuchy; pančuškové nohavice; ponožky; odevy; pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny
(oblečenie); čelenky (oblečenie); čiapky; čiapky
(priliehavé); čiapky so šiltom; chrániče uší proti
chladu (pokrývka hlavy); oblečenie; športové tričká, dresy; telocvičné úbory; plavky; oblečenie
z kože; oblečenie z imitácie kože; oblečenie pre
motoristov; nepremokavé odevy; šatky, šály; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; rukavice (časť oblečenia); lyžiarske rukavice; palčiaky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi
doplnkami, odevmi, darčekovými a reklamnými
predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými
v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odevmi, darčekovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25
tohto zoznamu poskytované prostredníctvom katalógov; veľkoobchodné a maloobchodné služby
s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odevmi, darčekovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom webových stránok; veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odevmi, darčekovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby;
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
rov a služieb pre iné podniky); podpora predaja
pre tretie osoby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; nábor zamestnancov;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie módnych prehliadok
na účely podpory predaja; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie
komerčných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; fotokopírovacie služby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné
informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie; aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

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

943-2014
22.5.2014
35
35 - Účtovníctvo; poradenské služby v oblasti
daňových priznaní (účtovníctvo); daňové poradenstvo (účtovníctvo); príprava a vyhotovenie daňových priznaní; poradenské a informačné služby v oblasti účtovníctva; daňové plánovanie (účtovníctvo); fakturácia; príprava miezd a výplatných listín.

(540)

(591) čierna, biela, svetlomodrá, tmavomodrá
(731) Rajčan Ján, Ing., Nad Plážou 27, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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951-2014
21.5.2014
18, 25, 35
18 - Koža, koženka; surové kože; zvieracie kože;
teľacia koža; vypracované kože; koža jatočných
zvierat; imitácie kože; moleskin (imitácia kože);
kožené šnúrky; aktovky (kožený tovar); školské
tašky (aktovky); batohy; plecniaky; kufre; cestovné kufre; diplomatické kufríky; kufrík na toaletné potreby; držiaky na kufre; kabelky; kabelkové rámy; náprsné tašky; turistické plecniaky;
kožené tašky na náradie; peňaženky; športové
tašky; tašky na kolieskach; cestovné tašky; kožené cestovné tašky; plážové tašky; cestovné obaly
na odevy; kožené puzdrá na kľúče; puzdrá na
kľúče; puzdrá na navštívenky; poľovnícke tašky
(torby); kožené remene (sedlárske výrobky); kožené remienky; dáždniky; slnečníky; jelenica s výnimkou jelenice na čistenie; kožušiny; kožušinové pokrývky; kožené ozdoby na nábytok; náhubky a obojky pre zvieratá; postroje pre zvieratá;
kožené náramenné pásy; usne (surovina alebo polotovar); kožené vrecká a tašky na balenie; vulkanfíbrové škatule; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené lepenky; sedlárske výrobky;
vychádzkové palice.
25 - Obuv; topánky; tenisky (športová obuv); športová obuv; obuv (vysoká); šnurovacie topánky;
celé topánky; topánky na šport; detská obuv; obuv
na voľný čas; pracovná obuv; atletická obuv; bežecká obuv; futbalová obuv (kopačky); štuple na
kopačky; gymnastické cvičky; papuče; sandále;
dreváky; plážová obuv; plátenná obuv; galoše;
lyžiarske topánky; podpätky na obuv; podošvy na
obuv; vnútorné podošvy na obuv; sáry čižiem;
zvršky topánok; kovanie na obuv; kovové časti na
obuv; lemy na obuv; prešívacie remienky na obuv
(na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); protišmykové pomôcky na obuv; špičky na obuv;
pančuchy; pančuškové nohavice; ponožky; odevy; pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny
(oblečenie); čelenky (oblečenie); čiapky; čiapky
(priliehavé); čiapky so šiltom; chrániče uší proti
chladu (pokrývka hlavy); oblečenie; športové
tričká, dresy; telocvičné úbory; plavky; oblečenie
z kože; oblečenie z imitácie kože; oblečenie pre
motoristov; nepremokavé odevy; šatky, šály; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; rukavice (časť oblečenia); lyžiarske rukavice; palčiaky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi
doplnkami, odevmi, darčekovými a reklamnými
predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými
v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odevmi, darčekovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25
tohto zoznamu poskytované prostredníctvom katalógov; veľkoobchodné a maloobchodné služby
s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odevmi, darčekovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom webových stránok; veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi dopln-
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kami, odevmi, darčekovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby;
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja
pre tretie osoby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; nábor zamestnancov;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie módnych prehliadok
na účely podpory predaja; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie
komerčných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; fotokopírovacie služby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné
informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie;
aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.

(540)

(591) žltá, biela, zelená, hnedá, čierna
(731) Sunflowerstudio o.z, Sedmokrásková 8, 821 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) Fábri Ľubica, Ing. arch., J. Smreka 6158/10, 841 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

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

959-2014
26.5.2014
41
41 - Telesné cvičenie; vyučovanie; vzdelávanie;
školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; fitnes služby
(zdravotné a kondičné cvičenia); detské škôlky
(vzdelávanie); organizovanie športových súťaží;
organizovanie a vedenie seminárov; tábory na
športové sústredenia; organizovanie predstavení
(manažérske služby); koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia;
odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie.

964-2014
27.5.2014
16, 35, 41
16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; periodiká; noviny.
35 - Zbieranie údajov do databáz; online reklama
v počítačovej sieti.
41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.

965-2014
27.5.2014
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) ZVODNÝ POMARANČ
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

966-2014
27.5.2014
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
(540) ZLATÁ STUDŇA ZVODNÁ
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

968-2014
27.5.2014
16, 24, 25, 32, 35, 41
16 - Papierové servítky; papierové kalendáre; papierové podložky pod pivové poháre; letáky; výrobky z papiera, lepenky a z plastických hmôt
patriace do tejto triedy; bloky s účtenkami (papiernický tovar); kruhové a ozdobné papierové
podložky pod poháre; ceruzky; vývesné tabule
(papierové alebo kartónové); potlačené papierové
štítky určené na zavesenie na tovar; pohľadnice;
jedálne lístky; plagáty.
24 - Tkaniny a textilné výrobky.
25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar, a to čiapky,
šatky a šály.
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze
piva.
35 - Propagačná činnosť; reklama; organizovanie
súťaží na reklamné účely.
41 - Organizovanie zábavnej činnosti; vzdelávanie a výchova; zábava; organizovanie športových
a kultúrnych aktivít.

(540) COOL TŘEŠEŇ
(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84,
150 00 Praha, CZ;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

970-2014
28.5.2014
4, 6, 12
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové
káble a drôty okrem elektrických; zámočnícke výrobky a drobný železiarsky tovar; kovové skrutky
s maticou; lanovkové laná; kovové koncové svorky na laná; kovové spojky na neelektrické káble;
kovové bezpečnostné reťaze; kovové spojky na
reťaze; kovové skoby (kramle); kovové závesné
háky; drôt; kovové skrutky; kovové rúrky; kovové rúry; železný drôt; drôtené pletivo; pružiny
(železiarsky tovar); drobný železiarsky tovar; napínadlá drôtov; kovový materiál na lanové dráhy;
rudy.
12 - Vozidlá: pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky.

(540)

(591) oranžová, sivá, čierna
(731) Baffi Kristián, Jovická 39, 048 01 Rožňava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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971-2014
28.5.2014
35, 38
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová reklama.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; informačné služby týkajúcej sa uvedených
služieb.

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

972-2014
28.5.2014
41
41 - Požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; organizovanie a vedenie koncertov.

(540) ARTTEC
(731) Erik Némethy ARTTEC, Drieňová 521/7, 955 01
Tovarníky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

973-2014
28.5.2014
11, 35, 37, 41, 45
11 - Elektrické prístroje na úpravu vody.
35 - Reklamné služby, obchodný manažment,
obchodná administratíva, kancelárske práce.
37 - Stavebníctvo.
41 - Výchova a vzdelávanie.
45 - Právne služby.

(540)

(591) červená;
(731) HeartBeat, s. r. o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

974-2014
28.5.2014
5
5 - Liečivé čaje.

(591) svetlohnedá, tmavohnedá, svetložltá, zelená
(731) Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, 065 45 Plavnica, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)
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formácie o možnostiach rozptýlenia; služby v kempingoch so športovým programom; výchovnozábavné klubové služby; fitnes kluby (zdravotné
a kondičné cvičenia); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); zábavné parky;
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); poskytovanie zariadení na športovanie; tábory na športové sústredenia; zábavné parky; poskytovanie zariadení na športovanie; organizovanie a vedenie kongresov; fitnes kluby (zdravotné
a kondičné cvičenia); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tábory
na športové sústredenia; prenájom tenisových kurtov; služby osobných trénerov (fitnes cvičenie).
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); poskytovanie pozemkov pre kempingy; prenájom
prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštaurácie (jedálne);
rezervácia ubytovania v penziónoch; rezervácia
ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie;
bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); motely (služby).
44 - Sauna (služby); soláriá (služby); termálne
kúpele (služby).

975-2014
28.5.2014
5
5 - Liečivé čaje.

(591) žltá, zelená, červená, čierna, biela
(731) Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, 065 45 Plavnica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

976-2014
27.5.2014
30
30 - Hotové cereálie na konzumáciu; cereálie na
raňajky; cereálie-raňajkové jedlá; granola, zapečená cereálna zmes; instantná kaša z kukuričnej
múky (s vodou alebo s mliekom); instantná ovsená kaša; kukuričná krupica; kukuričná kaša;
kukuričné vločky; müsli; müsli obsahujúce hlavne obilniny; müsli zákusky; ovos na ovsenú kašu;
bylinkové čaje, nie na lekárske účely; balené čaje
(s výnimkou čajov na liečivé použitie); bylinkové
nálevy (s výnimkou nálevov na liečivé použitie);
bylinkové nápoje (s výnimkou nápojov na liečivé
účely); bylinkové odvary ako čaje; bylinné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(591) svetlohnedá, zelená, hnedá
(731) NATURIQ s.r.o, Krivec 298, 962 05 Hriňová, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

988-2014
2.6.2014
36, 37, 39, 41, 43, 44
36 - Prenájom nehnuteľností.
37 - Inštalácia, opravy a údržba športových potrieb a športového náradia; umývanie dopravných
prostriedkov; budovanie prístavov; stavba lodí.
39 - Výletné lode (služby); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); organizovanie turistických plavieb; riečna doprava; lodná preprava tovaru; prenájom miest na parkovanie; lodná doprava; organizovanie zájazdov; úschova lodí a člnov; poskytovanie informácií o cestovnej trase.
41 - Organizovanie koncertov a umeleckých podujatí; organizovanie zábavy (zážitkové pobyty);
organizovanie spoločenských podujatí pre dospelých a mládež; organizovanie športových podujatí a športových súťaží; poskytovanie zariadení na
oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach
zábavy a oddychu; školenie a vyučovanie detí,
mládeže a dospelých; organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a zážitkových výstav; diskotéky
(služby); informácie o možnostiach rekreácie; in-

(540) MARINA LIPTOV
(731) Castoria, a.s., Čakanková 9, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

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

1001-2014
2.6.2014
36, 37, 39, 41, 43, 44
36 - Prenájom nehnuteľností.
37 - Inštalácia, opravy a údržba športových potrieb a športového náradia; umývanie dopravných
prostriedkov; budovanie prístavov; stavba lodí.
39 - Výletné lode (služby); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); organizovanie turistických plavieb; riečna doprava; lodná preprava tovaru; prenájom miest na parkovanie; lodná doprava; organizovanie zájazdov; úschova lodí a člnov; poskytovanie informácií o cestovnej trase.
41 - Organizovanie koncertov a umeleckých podujatí; organizovanie zábavy (zážitkové pobyty); organizovanie spoločenských podujatí pre dospelých a mládež; organizovanie športových podujatí a športových súťaží; poskytovanie zariadení
pre oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach zábavy a oddychu; školenie a vyučovanie
detí, mládeže a dospelých; organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a zážitkových výstav; diskotéky (služby); informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; služby v kempingoch so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; fitnes kluby
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie
súťaží (vedomostných alebo zábavných); zábavné parky; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); poskytovanie zariadení na športovanie; tábory na športové sústredenia; zábavné
parky; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie zariadení na športovanie; organizovanie a vedenie kongresov; fitnes kluby
(zdravotné a kondičné cvičenia); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov);
tábory na športové sústredenia; prenájom tenisových kurtov; služby osobných trénerov (fitnes
cvičenie).
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43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); poskytovanie pozemkov pre kempingy; prenájom
prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštaurácie (jedálne);
rezervácia ubytovania v penziónoch; rezervácia
ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie;
bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); motely (služby).
44 - Sauna (služby); soláriá (služby); termálne kúpele (služby).

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

(540)

(591) modrá, biela
(731) Castoria, a.s., Čakanková 9, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1008-2014
3.6.2014
30, 32
30 - Káva, čaj; kakao a kávové náhradky; zmrzliny; melasový sirup; konzumný ľad.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) iTea
(731) UP Beverages s.r.o, Komenského 24, 040 01 Košice, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blyšťan s. r. o.,
Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1036-2014
6.6.2014
29, 30, 35
29 - Džemy; potravinárska želatína; konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie; konzervované potraviny.
30 - Aromatické prípravky do potravín; nálevy
na ochutenie; marináda (chuťové prísady); chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických olejov a olejových esencií); príchute okrem
olejových esencií; príchute do koláčov a zákuskov (okrem olejových esencií); zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zoznamu; reklamné
služby; maloobchodná činnosť s potravinami
a prísadami do potravín; predvádzanie tovaru;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zoznamu;
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov;
vydávanie a rozširovanie reklamných textov; obchodné alebo podnikateľské informácie; poradenstvo pri organizovaný obchodnej činnosti;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru.

(540)

1014-2014
3.6.2014
3
3 - Kozmetické prípravky.

(540) Dermacol Hyaluron Therapy 3D
(731) Dermacol, a.s., Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1032-2014
6.6.2014
21, 35, 39, 40
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; sklo
okrem stavebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
40 - Rytie, gravírovanie.

(540)

(731) JTF partnership, s.r.o, Majerská 178/4, 020 61
Lednické Rovne, SK;

(591) červená, čierna, biela, žltá, zelená
(731) Mäspoma, spol. s r. o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01
Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1045-2014
9.6.2014
12, 16, 17, 35, 38, 39
12 - Pneumatiky; pneumatiky na dopravné prostriedky; automobilové pneumatiky; pneumatikové plášte; duše pneumatík; hroty na pneumatiky; bicyklové pneumatiky; čapy na pneumatiky;
pásky na protektorovanie pneumatík; náradie na
opravu duší pneumatík; protišmykové zariadenia
na pneumatiky automobilov; ventily na automobilové pneumatiky; vzduchové pumpy ako výbava automobilov; kolesá automobilov; disky kolies automobilov.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; papierové tlačivá; papierové informačné
brožúry; fotografie; katalógy; kalendáre; mapy;
knihy; noviny; časopisy.
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17 - Guma na protektorovanie pneumatík; grafitové tesnenia; izolačné materiály; tesnenia dilatačných spojov; tesniace krúžky; tesniace hmoty;
tesniace obloženia; tesniace tmely; tesniaca vata;
gumové tesniace alebo výplňové hmoty.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj
prostredníctvom internetu s pneumatikami, s dušami pneumatík, s diskami kolies automobilov,
s automobilovým príslušenstvom, s grafitovými
tesneniami, s kaučukovými alebo gumovými tesneniami, s elektrickými izolantmi, s tesniacimi materiálmi, s izolačnými materiálmi, s gumovými výrobkami a materiálmi, s gumotextilnými výrobkami, so silikónovou gumou, s gumovými doskami; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poskytovanie
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných
textov; obchodné poradenstvo.
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ
a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia
do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov pre telenákupy; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych
súborov.
39 - Automobilová preprava; prenájom automobilov; distribúcia tovarov na dobierku; informácie o doprave; rezervácia dopravy; balenie tovarov; doručovanie tovarov; expedičné služby; dovoz a doprava; informácie o možnostiach dopravy; skladovanie tovarov; uskladnenie tovarov.

17 - Guma na protektorovanie pneumatík; grafitové tesnenia; izolačné materiály; tesnenia dilatačných spojov; tesniace krúžky; tesniace hmoty;
tesniace obloženia; tesniace tmely; tesniaca vata;
gumové tesniace alebo výplňové hmoty.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj
prostredníctvom internetu s pneumatikami, s dušami pneumatík, s diskami kolies automobilov,
s automobilovým príslušenstvom, s grafitovými
tesneniami, s kaučukovými alebo gumovými tesneniami, s elektrickými izolantmi, s tesniacimi materiálmi, s izolačnými materiálmi, s gumovými výrobkami a materiálmi, s gumotextilnými výrobkami, so silikónovou gumou, s gumovými doskami; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok; reklama; on line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov;
reklamné agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; obchodné
poradenstvo.
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ
a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia
do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov pre telenákupy; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych
súborov.
39 - Automobilová preprava; prenájom automobilov; distribúcia tovarov na dobierku; informácie
o doprave; rezervácia dopravy; balenie tovarov;
doručovanie tovarov; expedičné služby; dovoz
a doprava; informácie o možnostiach dopravy;
skladovanie tovarov; uskladnenie tovarov.
(540)

(540)

(731) UniCross s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1046-2014
9.6.2014
12, 16, 17, 35, 38, 39
12 - Pneumatiky; pneumatiky na dopravné prostriedky; automobilové pneumatiky; pneumatikové plášte; duše pneumatík; hroty na pneumatiky; bicyklové pneumatiky; čapy na pneumatiky;
pásky na protektorovanie pneumatík; náradie na
opravu duší pneumatík; protišmykové zariadenia
na pneumatiky automobilov; ventily na automobilové pneumatiky; vzduchové pumpy ako výbava automobilov; kolesá automobilov; disky kolies automobilov.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; papierové tlačivá; papierové informačné
brožúry; fotografie; katalógy; kalendáre; mapy;
knihy; noviny; časopisy.

(731) UniCross s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1052-2014
10.6.2014
9, 16, 35, 39, 41, 42
9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné);
zariadenia na spracovanie údajov.
16 - Tlačené publikácie; katalógy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení.
35 - Zostavovanie štatistík; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; analýzy ná-
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kladov; hospodárske (ekonomické) predpovede;
obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný
alebo podnikateľský výskum; personálne poradenstvo.
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov
a dokumentov.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy
a vzdelávania); organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov.
42 - Vedecký výskum; expertízy (inžinierske práce); kontroly kvality; uchovávanie elektronických
údajov; obnovovanie počítačových databáz; prevod (konverzia) počítačových programov alebo
údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá;
analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; tvorba softvéru; počítačové programovanie; štúdie technických projektov, inžinierska činnosť; tvorba a udržiavanie webových
stránok (pre tretie osoby); aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru;
požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); poradenstvo v oblasti počítačových programov.
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44 - Parné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; manikúra; masáže; salóny krásy; služby sauny; služby solárií; termálne kúpele (služby).
(540) DAMIAN JASNÁ
(731) Appletree s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

1063-2014
10.6.2014
29, 35, 43
29 - Mäso; ryby; hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(540)
(591) zelená, biela
(731) Slezáková Zuzana, Benediktiho 1, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Mucska Baltazár, JUDr., Bratislava, SK;

(591) tmavosivá, bledosivá, žltozelená, oranžová
(731) TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., Drobného 29,
844 07 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1061-2014
11.6.2014
35, 41, 43, 44
35 - Administratívna správa hotelov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov.
41 - Zábava; vzdelávanie; školenia; poskytovanie
zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie plesov.
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie
hotelového ubytovania; prenájom prechodného
ubytovania; kaviarne; rezervácie ubytovania v hoteloch; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; bary (služby); rezervácie prechodného
ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch;
prázdninové tábory (ubytovacie služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla;
prenájom prednáškových sál; bufety (rýchle občerstvenie); turistické ubytovne.

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

1066-2014
11.6.2014
9, 39, 42
9 - Monitorovacie počítačové programy; počítačový softvér; informačný systém (softvér) na registráciu a monitoring motorových vozidiel.
39 - Informácie o dopravnej premávke.
42 - Uchovávanie elektronických údajov.

(540) ESRV
(731) EEI s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1069-2014
12.6.2014
35, 36, 37
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky).
36 - Správa nehnuteľností; správcovstvo.
37 - Chemické čistenie; čistenie automobilov; čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; čistenie vonkajšieho povrchu budov; prenájom čistiacich strojov.

(540)

(591) biela, sivá, modrá
(731) Bavaris Facility Sevices, s.r.o, Vyšný Skálnik 75,
980 52 Vyšný Skálnik, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1071-2014
16.6.2014
41, 43, 44
41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych
a rekreáciu; vzdelávanie; školenia; koncertné siene
(služby); televízna zábava; poskytovanie zariadení na športovanie; pózovanie modelov výtvarným umelcom; služby kasín (hazardné hry); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; hazardné hry; poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi
(zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky);
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie
tvorivých dielní (výučba); organizovanie lotérií;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); herne s hracími automatmi
(služby); poskytovanie zariadení na karaoke; nočné kluby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné
účely; prenájom vybavenia herní.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku
(ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie);
bary (služby); motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; prenájom automatov na
pitnú vodu; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny.
44 - Služby záhradných architektov; zhotovovanie vencov; záhradníctvo; záhradkárske služby;
aranžovanie kvetov; údržba trávnikov; tetovanie.

(540)

(731) Filep Andrej, Franckova 2, 040 01 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

(591) biela, žltá, hnedá, modrá
(731) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, CH;
(740) Ružička Csekes s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) zlato-hnedá
(731) KANTORKAPO, s.r.o, Jarková 41, 080 01 Prešov,
SK;
(740) Hrebenárová Iveta, JUDr., Prešov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1072-2014
13.6.2014
25
25 - Čiapky; šály; pánske spodky; spodná bielizeň;
opasky (časti odevov); svetre; pulóvre; ponožky;
košele; košele s krátkym rukávom; oblečenie; nohavice; šatky, šály; plátenná obuv; tielka; legíny;
športové tričká, dresy; šaty; kabátiky; bundy; saká; tričká.

1073-2014
16.6.2014
30
30 - Pečivo a cukrovinky; zmrzliny; čokoláda; čokoládové výrobky; čokoládové nápoje.

1092-2014
18.6.2014
7, 12
7 - Cestné valce; bagre, nakladače; chladiče (chladenia) do motorov; expanzné nádoby (časti strojov); ventily (časti strojov); hydraulické ovládacie
prvky pre stroje, motory a hnacie stroje; univerzálne kĺby (kĺbové spoje, kardanové spoje); ložiská (časti strojov); poľnohospodárske stroje; buldozéry; zdviháky (stroje); žeriavy (zdvíhacie zariadenia); zdvíhacie zariadenia; čerpadlá (časti
strojov, motorov a hnacích strojov); mazacie čerpadlá; tlakové ventily (časti strojov); výmenníky
tepla (časti strojov); vŕtačky; vŕtacie súpravy, plávajúce alebo neplávajúce; prevodovky do strojov; zemné stroje; roboty (stroje).
12 - Vysokozdvižné vozíky; prevodové skrine do
pozemných vozidiel; meniče točivého momentu
do pozemných vozidiel; hydraulické obvody do
vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; súkolesia pozemných vozidiel; redukčné
prevody pozemných vozidiel; motory do pozemných vozidiel; nápravy vozidiel; zdvíhacie vozíky.

(540)

(731) LONKING (FUJIAN) MACHINERY CO., LTD.,
1 Lonking road, LONGYAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, Fujian Province, CN;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1127-2014
20.6.2014
5
5 - Vitamínové prípravky; rastlinné výťažky na
farmaceutické účely; minerálne vody na lekárske
účely; antiseptické prípravky; dezinfekčné prípravky; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; farmaceutické prípravky; chemicko-farmaceutické prípravky; posilňujúce prípravky, toniká; protiparazitické prípravky; výživové
doplnky; antioxidačné tabletky; liečivé cukríky;
liečivé rastliny.

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

1130-2014
23.6.2014
37, 38, 42
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; informácie o opravách; inštalácia, údržba
a opravy počítačov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; oprava elektrických vedení.
38 - Posielanie správ; komunikácia prostredníctvom
počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; elektronické zobrazovacie tabule
(telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej
siete; telekonferenčné služby; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete; prenájom prístupového času do svetových
počítačových sietí; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov.
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre
tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových
programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom
webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok.

(540)

(591) čierna, biela, oranžová
(731) LAST MILE, spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Tyko Lukáš, JUDr., Pezinok, SK;

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

207

1152-2014
26.6.2014
35, 39, 43
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(591) biela, modrá, červená, žltá
(731) Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová
spoločnosť, Nitrianska 5, 917 02 Trnava, SK;

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

1153-2014
26.6.2014
35, 39, 43
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(591) biela, modrá, červená, žltá
(731) Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová
spoločnosť, Nitrianska 5, 917 02 Trnava, SK;

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

1163-2014
27.6.2014
33
33 - Liehovina z hrušiek; liehovina s hruškovou
príchuťou.

(540)

(591) oranžová, červená, zelená, biela, hnedá, žltá, svetlozelená
(731) ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1171-2014
27.6.2014
9, 42
9 - Optické, signalizačné a kontrolné prístroje
a nástroje; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; počítačové programy; prístroje a nástroje
na reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.

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

(540)

1175-2014
27.6.2014
35, 41
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách;
marketing.
41 - Zábava; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava;
nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby;
hudobná tvorba.

(540)

(731) Tóth Kristián, Sedmerovce 358/13, 946 32 Marcelová, SK;

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

1172-2014
27.6.2014
21, 25, 33, 35
21 - Papierové poháre, plastové poháre, sklenené
poháre.
25 - Odevy; pokrývky hlavy; tričká.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamné služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi.

(591) zelená, biela
(731) Jemné Melódie, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;

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

(540)

(591) zlatá, oranžová
(731) FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o., Majer 1258, 951 35 Veľké Zálužie, SK;

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

(540)

1173-2014
27.6.2014
35, 41
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; marketing.
41 - Zábava; kultúrna činnosť; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; nahrávacie štúdiá (služby);
reportérske služby; hudobná tvorba.

RÁDIO JEMNÉ - PRÍJEMNÉ
RÁDIO

(731) Jemné Melódie, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;

1177-2014
27.6.2014
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné
nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; nealkoholické šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Propagačné služby; reklama; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 32 tohto zoznamu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva, kancelárske práce.

(540) Vinea Lajt
(731) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

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

1178-2014
30.6.2014
29, 31, 44
29 - Mlieko; mäso; slanina; klobásy, salámy, párky.
31 - Nespracované obilie; úžitkové domáce zvieratá; pšenica; kukurica; jačmeň.
44 - Chov zvierat; prenájom poľnohospodárskych
nástrojov a zariadení.

(540)

(591) zelená, žltá, sivá, čierna
(731) E.X.A.T. A - Group, a.s., Kukučínova 22, 831 03
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1179-2014
30.6.2014
35, 36, 41, 43, 44
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; komerčné informačné
kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov;
prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; personálne poradenstvo; poradenstvo
pri riadení podnikov; písanie na stroji; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení
obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov;
marketingové štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; odborné
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie;
príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; administratívna správa hotelov; zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 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; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; fotokopírovacie služby; reklamné služby; obchodný
manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami;
oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov;
zmenárenské služby; úschovné služby, úschova
v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; správcovstvo; správa nehnuteľností; správa
nájomných domov; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; prenájom kancelárskych priestorov; finančníctvo;
peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).
41 - Organizovanie živých vystúpení; plánovanie
a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); koučovanie (školenie).
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); kaviarne; závodné jedálne; prenájom prechodného
ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštaurácie (jedálne); rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle
občerstvenie); bary (služby); prenájom prenosných
stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových
sál; stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); parné
kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská (služby);
služby chiropraktikov; kadernícke salóny; zota-

209

vovne pre rekonvalescentov; zotavovne; zdravotnícka starostlivosť; masáže; lekárske služby; služby optikov; fyzioterapia; súkromné kliniky alebo
sanatóriá; aranžovanie kvetov; manikúra; farmaceutické poradenstvo; plastická chirurgia; implantovanie vlasov; aromaterapeutické služby; tetovanie; telemedicínske služby; sauna (služby); soláriá (služby); termálne kúpele (služby); služby vizážistov; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov).
(540)

(731) Carlton Property, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 3,
811 02 Bratislava, SK;
(740) Barger Prekop s.r.o., Bratislava, SK;

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

1266-2014
14.7.2014
9, 11, 12, 13, 14, 28, 42
9 - Reproduktorové skrinky; integrované tlačené
obvody; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; rozvodné skrine,
spínacie skrine (elektrotechnika); spojovacie skrinky (elektrotechnika); elektrické monitorovacie prístroje; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské použitie; detektory; telemetre, optické diaľkomery; rozvodné panely (elektrina); rozvodné
pulty (elektrina); riadiace panely (elektrotechnika); zariadenia na spracovanie údajov; prístroje
na vnútornú komunikáciu; počítačové pamäte;
presné meracie prístroje; nástroje na meranie; meteorologické prístroje; metre (meracie nástroje);
počítače; nahraté počítačové programy; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; radary; satelity na vedecké použitie; elektrické zámky; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie
zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; prístroje na zaznamenávanie času; elektrické zariadenia proti krádežiam; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia
proti odcudzeniu; nástroje na určovanie azimutu;
registračné pokladnice; fotovoltické články; počítačové klávesnice; polovodiče; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; nepriestrelné vesty; nahraté operačné programy; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér
(nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; mikroprocesory; monitory (počítačový
hardvér); myši (periférne zariadenia počítačov);
optické čítacie zariadenie; procesory (centrálne
procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné počítače); slnečné
okuliare; okuliare na športovanie; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); satelitné navigačné prístroje; čipy s kódom DNA; transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových
signálov); dosky plošných spojov; USB kľúče;
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zariadenia globálneho polohového systému (GPS);
prenosné počítače; obaly na notebooky; čítačky
elektronických kníh; smartfóny.
11 - Svietidlá na bicykle; elektrické vreckové baterky; bicyklové svetlá; osvetľovacie prístroje
a zariadenia; stropné svetlá; banské lampy; baterky (svietidlá); potápačské svetlomety; prístroje
na hydromasážne kúpele.
12 - Obojživelné lietadlá; bicykle; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); golfové vozíky; riadidlá
na bicykle; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle;
kľuky na bicykle; bicyklové hlavy; bicyklové sedadlá; elektromobily; kozmické dopravné prostriedky; vojenské dopravné prostriedky; motocykle; trojkolky na rozvoz tovaru; športové autá;
automobily; zabezpečovacie poplašné zariadenia
proti odcudzeniu vozidiel; vozidlá na diaľkové
ovládanie (nie hračky).
13 - Plynové zbrane (slzotvorný plyn); strelné zbrane; úderníky strelných zbraní; závery strelných
zbraní; pažby; spúšte strelných zbraní; pištole;
zameriavacie zariadenia na strelné zbrane okrem
ďalekohľadov; vzduchové pištole (zbrane); tlmiče na zbrane; krátke strelné zbrane; signálne pištole.
14 - Hodiny; náramkové hodinky; spony na kravaty; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, na hodinky); hodinky; ozdoby (klenotnícke výrobky); manžetové gombíky; puzdrá na hodinky;
ozdobné kazety na hodiny; odznaky z drahých
kovov; prívesky na kľúče; kazety na šperky.
28 - Luky na lukostreľbu; náradie na lukostreľbu;
hračky; golfové palice; posilňovacie stroje; šachové hry; golfové vaky na kolieskach alebo bez
koliesok; vzpieračské činky; modely automobilov; elektronické terče; trampolíny.
42 - Priemyselné dizajnérstvo; inžinierska činnosť;
počítačové programovanie; tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového
hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); obnovovanie počítačových
databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy
počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov;
ochrana počítačov proti počítačovým vírusom;
poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie internetových vyhľadávačov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).

(540)

(731) Q-PRODUCTS a.s., Rybničná 38/K, 831 06 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Majeriková & Partners
s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1267-2014
14.7.2014
9, 11, 12, 13, 14, 28, 42
9 - Reproduktorové skrinky; integrované tlačené
obvody; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; rozvodné skrine,
spínacie skrine (elektrotechnika); spojovacie skrinky (elektrotechnika); elektrické monitorovacie
prístroje; detektory kovov na priemyselné alebo
vojenské použitie; detektory; telemetre, optické
diaľkomery; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); riadiace panely (elektrotechnika); zariadenia na spracovanie údajov; prístroje na vnútornú komunikáciu; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; nástroje na meranie; meteorologické prístroje; metre (meracie nástroje); počítače; nahraté počítačové programy;
automatické ovládacie zariadenia vozidiel; radary; satelity na vedecké použitie; elektrické zámky; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; prístroje na zaznamenávanie času; elektrické zariadenia proti krádežiam; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; nástroje na určovanie
azimutu; registračné pokladnice; fotovoltické články; počítačové klávesnice; polovodiče; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; nepriestrelné vesty; nahraté operačné programy; periférne zariadenia počítačov; počítačový
softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; mikroprocesory; monitory (počítačový hardvér); myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenie; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia
(zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné počítače); slnečné
okuliare; okuliare na športovanie; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); satelitné navigačné prístroje; čipy s kódom DNA; transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových
signálov); dosky plošných spojov; USB kľúče;
zariadenia globálneho polohového systému (GPS);
prenosné počítače; obaly na notebooky; čítačky
elektronických kníh; smartfóny.
11 - Svietidlá na bicykle; elektrické vreckové baterky; bicyklové svetlá; osvetľovacie prístroje
a zariadenia; stropné svetlá; banské lampy; baterky (svietidlá); potápačské svetlomety; prístroje
na hydromasážne kúpele.
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12 - Obojživelné lietadlá; bicykle; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); golfové vozíky; riadidlá
na bicykle; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle;
kľuky na bicykle; bicyklové hlavy; bicyklové sedadlá; elektromobily; kozmické dopravné prostriedky; vojenské dopravné prostriedky; motocykle; trojkolky na rozvoz tovaru; športové autá;
automobily; zabezpečovacie poplašné zariadenia
proti odcudzeniu vozidiel; vozidlá na diaľkové
ovládanie (nie hračky).
13 - Plynové zbrane (slzotvorný plyn); strelné zbrane; úderníky strelných zbraní; závery strelných
zbraní; pažby; spúšte strelných zbraní; pištole;
zameriavacie zariadenia na strelné zbrane okrem
ďalekohľadov; vzduchové pištole (zbrane); tlmiče
na zbrane; krátke strelné zbrane; signálne pištole.
14 - Hodiny; náramkové hodinky; spony na kravaty; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje,
na hodinky); hodinky; ozdoby (klenotnícke výrobky); manžetové gombíky; puzdrá na hodinky;
ozdobné kazety na hodiny; odznaky z drahých
kovov; prívesky na kľúče; kazety na šperky.
28 - Luky na lukostreľbu; náradie na lukostreľbu;
hračky; golfové palice; posilňovacie stroje; šachové hry; golfové vaky na kolieskach alebo bez
koliesok; vzpieračské činky; modely automobilov; elektronické terče; trampolíny.
42 - Priemyselné dizajnérstvo; inžinierska činnosť;
počítačové programovanie; tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového
hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); obnovovanie počítačových
databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy
počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov;
ochrana počítačov proti počítačovým vírusom;
poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie internetových vyhľadávačov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).
(540)

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

5017-2014
16.1.2014
16, 35, 36, 38, 42
16 - Cenné papiere (tlačivá); reklamné, inzertné,
propagačné, užívateľské a inštruktážne materiály
na papierových nosičoch; informácie z oblasti
poisťovníctva na nosičoch zaradených v triede
16; informačné brožúry a letáky, formuláre (tlačivá) a kalendáre; bilbordy; plagáty; papierové
vlajočky; katalógy.
35 - Televízna a rozhlasová reklama; marketing;
obchodný manažment; obchodný informačný servis; propagačné, reklamné a inzertné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete;
administratívne služby; automatizované spracovanie dát a informácií v bankovníctve, peňažníctve i v oblasti ochrany finančných prostriedkov;
obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti
vydávania reklamných tlačovín.
36 - Poistenie; finančné služby; peňažné služby;
bankovníctvo; úverové banky; domáce bankové
služby; platobný styk a zúčtovanie; elektronický
prevod prostriedkov; hypotéky; pôžičky; služby
kreditných kariet; služby úverových kariet; služby predplatených kariet a elektronických peňaženiek; vydávanie platobných kariet; sprostredkovanie poistenia; finančné expertízy; poskytovanie
finančných služieb na výstavách a veľtrhoch v oblasti bankovníctva i nehnuteľností; nepretržitý
peňažný i úverový informačný servis a úverové
peňažné doplnkové služby poskytované on-line;
splácanie platieb; kancelárie pre inkasovanie pohľadávok; operácie a služby v oblasti bezhotovostného platobného styku.
38 - Šírenie informácií v oblasti sporenia, poskytovania pôžičiek a úverov; šírenie finančných a bankových informácií i záznamov v elektronickej
podobe prostredníctvom počítačovej siete, satelitov, internetu a iných telekomunikačných sietí
a všetkých dostupných médií; šírenie elektronických tlačovín.
42 - Tvorba a správa webových stránok; aktualizácia počítačových programov; hosting webových
stránok; tvorba počítačových systémov.

(540)

(591) čierna, modrá, zelená, oranžová, cyklámenová, biela
(731) CreditONE s.r.o., Nedbalova 453/12, 811 01 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(731) Q-PRODUCTS a.s., Rybničná 38/K, 831 06 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Majeriková & Partners
s.r.o., Bratislava, SK;
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5084-2014
30.1.2014
9, 38, 42
9 - Nahraté počítačové programy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; počítačové programy
(sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie
(sťahovateľné); tablety (prenosné počítače).
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38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; telekonferenčné služby vrátane videokonferencií.
42 - Vývoj počítačového hardvéru pre dočasné
a trvalé počítačové siete; hosťovanie na webových stránkach; hosťovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; inštalácia počítačových programov;
obnovovanie počítačových databáz; počítačové
programovanie; poradenské služby v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru a softvéru;
poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; tvorba softvéru; prenájom počítačového softvéru; analýza počítačového hardvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru;
prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti
počítačových programov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie informácií
o počítačových technológiách; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu
(cloud computing).

(540)

(591) modrá, biela
(731) SEAL IT Services, s. r. o., Topoľová 4, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540)

5179-2014
5.3.2014
29, 30, 32
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; kompóty; mlieko a mliečne výrobky; ovocné nátierky; citrónové nátierky; mliečne nátierky s nízkym obsahom tuku; syrové nátierky; nátierky vo forme lekváru; tapenády.
30 - Čaj; čokoláda (nápoje s čokoládovým základom); čokoládové nátierky obsahujúce orechy;
kakao (nápoje založené na kakau); kakaové nátierky; sušienky, oblátky; múka a cereálne výrobky, cereálne vločky; cereálne vločky obohatené
s ovocím; zmrzlina.
32 - Ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a prípravky na výrobu nápojov.

(540)
(591) oranžová
(731) SEAL IT Services, s. r. o., Topoľová 4, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

5085-2014
30.1.2014
9, 38, 42
9 - Nahraté počítačové programy; počítačový
softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); tablety (prenosné počítače).
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; telekonferenčné služby vrátane videokonferencií.
42 - Vývoj počítačového hardvéru pre dočasné
a trvalé počítačové siete; hosťovanie na webových
stránkach; hosťovanie počítačových serverov;
správa počítačových serverov a počítačových sietí; inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti návrhu
a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru;
tvorba softvéru; prenájom počítačového softvéru;
analýza počítačového hardvéru; aktualizovanie
počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo
údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; ochrana počítačov proti
počítačovým vírusom; poskytovanie informácií
o počítačových technológiách; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu
(cloud computing).

(591) biela, modrá (pantone 2785 C)
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante
Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5191-2014
7.3.2014
35, 38, 41
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
38 - Počítačová komunikácia; televízne vysielanie; prenos televízneho signálu; vysielanie televíznych programov; káblové televízne vysielanie; satelitné vysielanie; komunikácia prostredníctvom
sietí z optických vlákien; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; počítačom podporovaný prenos správ a obrazových materiálov;
elektronická pošta; služby poskytované elektronickými nástenkami; poskytovanie internetových
diskusných (chatovacích) priestorov; telematické
služby; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo
audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej alebo elektronickej alebo komunikačnej alebo telekomunikačnej alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov;
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete;
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obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti výchovy, vzdelávania, zábavy a športových a kultúrnych aktivít.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); televízna zábava; filmové štúdiá; požičiavanie filmov; výroba televíznych
programov; dabing; produkcia filmov a videí s výnimkou reklamných; vydavateľská činnosť (okrem reklamných a náborových textov); agentúrna
činnosť v oblasti kultúry; organizovanie hier a súťaží (s výnimkou na reklamné a propagačné účely); divadelné predstavenia; premietanie kinematografických filmov; výstavná činnosť v oblasti
kultúry alebo zábavy alebo výchovy alebo vzdelávania; elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby); služby nahrávacích štúdií; poskytovanie online elektronických publikácií a diel (bez
možnosti stiahnutia); vydávanie elektronických kníh
a online časopisov; poskytovanie publikácií z celosvetovej počítačovej siete alebo internetu s možnosťou prehľadávania (bez možnosti kopírovania); prenájom kinematografických filmov.
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nych programov; dabing; produkcia filmov a videí s výnimkou reklamných; vydavateľská činnosť (okrem reklamných a náborových textov);
agentúrna činnosť v oblasti kultúry; organizovanie hier a súťaží (s výnimkou na reklamné a propagačné účely); divadelné predstavenia; premietanie kinematografických filmov; výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy alebo výchovy alebo vzdelávania; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby nahrávacích
štúdií; poskytovanie online elektronických publikácií a diel (bez možnosti stiahnutia); vydávanie
elektronických kníh a online časopisov; poskytovanie publikácií z celosvetovej počítačovej siete
alebo internetu s možnosťou prehľadávania (bez
možnosti kopírovania); prenájom kinematografických filmov.
(540)

(540)
(731) Chello Central Europe s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00
Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(591) biela, čierna, červená
(731) Chello Central Europe s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00
Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

5192-2014
7.3.2014
35, 38, 41
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
38 - Počítačová komunikácia; televízne vysielanie;
prenos televízneho signálu; vysielanie televíznych
programov; káblové televízne vysielanie; satelitné vysielanie; komunikácia prostredníctvom sietí
z optických vlákien; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; počítačom podporovaný prenos správ a obrazových materiálov;
elektronická pošta; služby poskytované elektronickými nástenkami; poskytovanie internetových
diskusných (chatovacích) priestorov; telematické
služby; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej
alebo dátovej alebo elektronickej alebo komunikačnej alebo telekomunikačnej alebo počítačovej
siete, najmä internetu, pomocou satelitov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti výchovy, vzdelávania, zábavy a športových a kultúrnych aktivít.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); televízna zábava; filmové štúdiá; požičiavanie filmov; výroba televíz-

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

5196-2014
10.3.2014
9, 35, 41
9 - Elektronický informačný portál nahraný na
nosičoch; elektronický časopis (sťahovateľný).
35 - Sprostredkovanie obchodu s parfumami, voňavkami a toaletnými vodami, parfumovými vodami, dezodorantmi na osobnú potrebu, kolínskymi vodami, olejmi na kozmetické účely, vodami po holení, telovými mliekami, penami do
kúpeľa, kozmetikou, prípravkami na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie pokožky, pokožky hlavy, vlasov a nechtov, a to aj prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti obchodu s uvedenými výrobkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s parfumami, voňavkami a toaletnými
vodami, parfumovými vodami, dezodorantmi na
osobnú potrebu, kolínskymi vodami, olejmi na
kozmetické účely, vodami po holení, telovými
mliekami, penami do kúpeľa, kozmetikou, prípravkami na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie pokožky, pokožky hlavy, vlasov a nechtov a tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu, a to aj
prostredníctvom internetu; zásobovacie služby
pre tretie osoby (nákup tovarov pre iné subjekty);
predvádzanie a obchodná prezentácia výrobkov;
reklamné rozširovanie vzoriek tovarov.
41 - Organizovanie a usporadúvanie súťaží, kultúrnych a spoločenských akcií.

(540)

(591) biela, čierna, ružová
(731) el nino parfum, s.r.o., Pražská 1816, 509 01 Nová
Paka, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5201-2014
13.3.2014
9, 35, 38, 42
9 - Počítačové programy; zobrazovací softvér na
spracovanie a porovnávanie farieb; počítačové
programy pre mobilné zariadenia (telefóny, smartfóny, tablety, PC).
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; reklama; prenájom reklamných
plôch; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov.
38 - Poskytovanie prístupu do databáz; prenos
správ a obrazových informácií prostredníctvom
internetu.
42 - Prevádzka webových stránok (webhosting);
tvorba softvéru; vývoj postupov na spracovanie
a porovnávanie farieb pre oblasť dizajnu, grafického dizajnu, priemyselného dizajnu, architektúry a interiérového dizajnu, kozmetiky a módneho
dizajnu; poskytovanie informácií týkajúcich sa
uvedených služieb.

(540) Coloreal
(731) PROMOTIVE, s.r.o., Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5203-2014
14.3.2014
6, 7, 35, 37, 40, 42
6 - Výkovky, zápustkové výkovky; kovové výlisky, lisované za tepla a za studena; kovové a oceľové konštrukcie a ich súčasti neuvedené v iných
triedach; zámočnícke výrobky.
7 - Poľnohospodárske stroje a zariadenia, ich
časti a súčasti; poľnohospodárske stroje na prípravu pôdy; pluhy; podmietače; kultivátory (poľnohospodárske zariadenia); kombinované stroje
na prípravu sejbového lôžka; pôdne pechy (stroje); klincové a rotačné poľnohospodárske brány;
valce (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); poľnohospodárske nástroje (s výnimkou
náradia na ručný pohon); náhradné dielce k uvedeným strojom.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti s uvedenými výrobkami; obchodná administratíva; obchodné informácie; sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru.
37 - Inštalácia, opravy a údržba poľnohospodárskych strojov; lakovanie kovových súčastí a oceľových konštrukcií; zámočnícke služby (otváranie
zámkov).
40 - Povrchové úpravy kovových súčastí a oceľových konštrukcií pieskovaním; mechanické spracovanie kovových alebo iných materiálov, trieskové opracovanie; tepelné spracovanie kovov;
cementovanie; žíhanie; zušľachtenie (kalenie, popúšťanie); tvárnenie za tepla a za studena; delenie
materiálu (pílením, plazmou); kováčstvo; zváranie.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; konštrukčné a technologické služby,
spracovanie projektov a technické poradenstvo
v odbore poľnohospodárskych strojov a zariadení
a ich príslušenstva, častí a nástrojov (s výnimkou nástrojov na ručný pohon); technická pomoc
v uvedených odborných činnostiach.

(540) OPaLL-AGRI
(731) OPaLL-AGRI, s.r. o., Dolní Životice - Hertice 7,
747 55 Dolní Životice - Hertice, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5217-2014
26.3.2014
7, 37
7 - Rýpadlá; kolesové nakladače; stavebné stroje.
37 - Oprava a údržba stavebných strojov.

(540)

(731) YANMAR CO., LTD., 1-9, Tsurunocho, Kita-ku,
Osaka, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5218-2014
26.3.2014
6, 7, 35, 37, 40, 42
6 - Výkovky, zápustkové výkovky; kovové výlisky, lisované za tepla a za studena; kovové a oceľové konštrukcie a ich súčasti neuvedené v iných
triedach; zámočnícke výrobky.
7 - Poľnohospodárske stroje a zariadenia, ich
časti a súčasti; poľnohospodárske stroje na prípravu pôdy; pluhy; podmietače; kultivátory (poľnohospodárske zariadenia); kombinované stroje
na prípravu sejbového lôžka; pôdne pechy (stroje); klincové a rotačné poľnohospodárske brány;
valce (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); poľnohospodárske nástroje (s výnimkou
náradia na ručný pohon); náhradné dielce k uvedeným strojom.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti s uvedenými výrobkami; obchodná administratíva; obchodné informácie; sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru.
37 - Inštalácia, opravy a údržba poľnohospodárskych strojov; lakovanie kovových súčastí a oceľových konštrukcií; zámočnícke služby (otváranie
zámkov).
40 - Povrchové úpravy kovových súčastí a oceľových konštrukcií pieskovaním; mechanické spracovanie kovových alebo iných materiálov, trieskové opracovanie; tepelné spracovanie kovov; cementovanie; žíhanie; zušľachtenie (kalenie, popúšťanie); tvárnenie za tepla a za studena; delenie
materiálu (pílením, plazmou); kováčstvo; zváranie.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; konštrukčné a technologické služby, spracovanie projektov a technické poradenstvo v odbore poľnohospodárskych strojov a zariadení
a ich príslušenstva, častí a nástrojov (s výnimkou
nástrojov na ručný pohon); technická pomoc v uvedených odborných činnostiach.

(540)

(731) OPaLL-AGRI, s.r. o., Dolní Životice - Hertice 7,
747 55 Dolní Životice - Hertice, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5219-2014
26.3.2014
6, 7, 35, 37, 40, 42
6 - Výkovky, zápustkové výkovky; kovové výlisky, lisované za tepla a za studena; kovové a oceľové konštrukcie a ich súčasti neuvedené v iných
triedach; zámočnícke výrobky.
7 - Poľnohospodárske stroje a zariadenia, ich
časti a súčasti; poľnohospodárske stroje na prípravu pôdy; pluhy; podmietače; kultivátory (poľnohospodárske zariadenia); kombinované stroje
na prípravu sejbového lôžka; pôdne pechy (stroje); klincové a rotačné poľnohospodárske brány;
valce (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); poľnohospodárske nástroje (s výnimkou
náradia na ručný pohon); náhradné dielce k uvedeným strojom.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti s uvedenými výrobkami; obchodná administratíva; obchodné informácie; sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru.
37 - Inštalácia, opravy a údržba poľnohospodárskych strojov; lakovanie kovových súčastí a oceľových konštrukcií; zámočnícke služby (otváranie zámkov).
40 - Povrchové úpravy kovových súčastí a oceľových konštrukcií pieskovaním; mechanické spracovanie kovových alebo iných materiálov, trieskové opracovanie; tepelné spracovanie kovov; cementovanie; žíhanie; zušľachtenie (kalenie, popúšťanie); tvárnenie za tepla a za studena; delenie
materiálu (pílením, plazmou); kováčstvo; zváranie.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; konštrukčné a technologické služby,
spracovanie projektov a technické poradenstvo
v odbore poľnohospodárskych strojov a zariadení
a ich príslušenstva, častí a nástrojov (s výnimkou
nástrojov na ručný pohon); technická pomoc v uvedených odborných činnostiach.

(540)

(731) OPaLL-AGRI, s.r. o., Dolní Životice - Hertice 7,
747 55 Dolní Životice - Hertice, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5258-2014
16.4.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické prístroje a zariadenia uvedené
v tejto triede; 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
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online z počítačových báz dát alebo z internetu;
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; 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); kolo (ruletové); stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); žetóny (hracie-); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby, výherné hracie automaty;
prístroje na elektronické hry; hracie žreby.
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; licencie (obchodná
správa -) 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 mate-
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riálov, 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; tvorba 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; online poskytovanie počítačových
hier z počítačových sietí; 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 vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom
internetu alebo telefónov a mobilných telefónov;
rozhlasová zábava; prekladateľské služby.

(540)

(591) oranžová, žltá, hnedá, 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)

5259-2014
16.4.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické prístroje a zariadenia uvedené
v tejto triede; optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; teleko-

munikačné 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;
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; 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); kolo (ruletové); stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); žetóny (hracie-); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby, výherné hracie automaty;
prístroje na elektronické hry; hracie žreby.
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; licencie (obchodná
správa -) 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 po-
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čítačovej 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; tvorba 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; online poskytovanie počítačových
hier z počítačových sietí; 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 vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu
alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby.
(540)

(591) oranžová, žltá, čierna, 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)
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5260-2014
16.4.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické prístroje a zariadenia uvedené
v tejto triede; 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;
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; 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); kolo (ruletové); stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); žetóny (hracie-); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby, výherné hracie automaty;
prístroje na elektronické hry; hracie žreby.
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; licencie (obchodná
správa - ) 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;
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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; tvorba 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; online poskytovanie počítačových
hier z počítačových sietí; 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 vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom
internetu alebo telefónov a mobilných telefónov;
rozhlasová zábava; prekladateľské služby.

(540)

(591) oranžová, žltá, 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)

5262-2014
22.4.2014
5, 35, 41
5 - Lieky pre humánnu medicínu.
35 - Reklamná činnosť; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 5 tohto zoznamu; prieskum trhu.
41 - Organizovanie a vedenie kongresov a seminárov; vzdelávanie; zábava.

(540) TRADOCOMP
(731) G.I. Pharma Slovakia s.r.o, Ľanová 8, 821 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5263-2014
23.4.2014
28, 35, 41
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny;
žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových
hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier
o peniaze; organizovanie elektronickej žrebovej
lotérie; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok
prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov.

(540)

(591) biela, zelená, čierna, modrá, žltá
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5265-2014
23.4.2014
32
32 - Sirupy.

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

5266-2014
24.4.2014
16, 35, 45
16 - Albumy; papier; spisové obaly (papiernický
tovar); ceruzky; držiaky na písacie potreby; brožúry; zošity; poznámkové zošity; obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); puzdrá na perá; perečníky; fotografie (tlačoviny); pečiatky; kancelárske potreby okrem nábytku; pohľadnice; stojany na fotografie; perá (kancelárske potreby); záložky do
kníh; blahoprajné pohľadnice; kalendáre; obálky
na dokumenty (papiernický tovar).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyjednávanie a uzatváranie
obchodných transakcií pre tretie osoby.
45 - Advokátske služby; právny výskum; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva;
mediačné služby.

med; melasový sirup; kvasnice; prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady);
koreniny; konzumný ľad.
(540)

(591) modrá, červená, biela, žltá
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante
Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) Advokárska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o.,
Nevädzova 6C, 821 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5267-2014
24.4.2014
29
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.
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5270-2014
25.4.2014
35, 36, 41
35 - Analýza nákladov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný
alebo podnikateľský výskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; spracovávanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie štatistík.
36 - Poistno-technické služby (štatistika); finančné analýzy.
41 - Školenia; vzdelávanie; písanie textov (okrem
reklamných).

(540)

(731) Ing. Magdaléna Jeníková MIŠ Služby, Čápor 1200,
951 17 Cabaj - Čápor, SK;

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

(591) modrá, červená, biela, čierna, žltá, béžová
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante
Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5268-2014
24.4.2014
30
30 - Káva; čaj; kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb;
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor;

5297-2014
5.5.2014
35, 38, 39, 42
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj
prostredníctvom internetu s tovarmi komponenty
pre čerpadlové motory, čerpadlové spúšťače, parné generátory alebo kotly (stroje), čerpadlá do vykurovacích zariadení, membrány čerpadiel, samoregulačné palivové čerpadlá, čerpadlá, parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, bojlery,
ohrievače vody, bojlery s výnimkou bojlerov ako
časti strojov, plynové bojlery, výhrevné kotly,
tlakové nádoby, vaky do tlakových nádob, expanzné nádoby, tepelné čerpadlá, elektrické radiátory, radiátory na kúrenie, gamatky, plastové
vodovodné klapky alebo ventily, spätné klapky,
potrubné systémy kanalizačné, odpadové a tlakové, nekovové vodovodné potrubia a rúry, drenážne potrubia, nekovové spojky na potrubia, nekovové odbočky, prípojky potrubia, nekovové odkvapové rúry, liatinové armatúry, domáce vodárne,
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prečerpávacie a kanalizačné šachty, vodomerné
šachty, revízne kanalizačné šachty, studniarske
šachty, poklopy na šachty, príruby, liatinové posúvače, nasávacie koše, záhradné hadice, zavlažovacie systémy, postrekovače, konzoly a držiaky na radiátory, vodovodné armatúry, bytové
a šachtové vodomery, plynomery; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; obchodná administratíva; podpora predaja (pre tretie osoby);
predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklama;
reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie vzoriek tovarov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov.
38 - Počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava, preprava tovarov; doručovanie tovarov; informácie
o možnostiach dopravy; distribúcia tovarov na
dobierku; expedícia tovarov.
42 - Hosťovanie na počítačových (webových) stránkach.

(540)

(591) modrá
(731) VODOSHOP, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5314-2014
12.5.2014
9, 38, 41
9 - Nosiče záznamov s nahranými audio a/alebo
audiovizuálnymi programami; nahrané optické disky; audiovizuálne diela zaznamenané v digitálnej
podobe; hudobné diela zaznamenané na nosičoch
údajov; informácie, dáta a databázy zaznamenané
na nosičoch údajov; informácie, dáta a databázy
v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach (sťahovateľné z telekomunikačnej siete); multimediálne softvérové aplikácie (sťahovateľné z telekomunikačnej siete).
38 - Prenos audio alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete.
41 - Služby agentúr v oblasti kultúry; organizovanie operných divadelných vystúpení, koncertov, umeleckých súťaží a iných hudobných vystúpení; organizovanie kultúrnych akcií; výchovné a zábavné služby; tvorba umeleckých programov; tvorba audiovizuálnych programov; hudobná tvorba; tvorba audiovizuálnych diel; tvorba televíznych a audiovizuálnych programov; nahrávanie zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov na nosiče údajov; organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí; koncertné siene
(služby); organizovanie živých vystúpení; vydávanie audio a/alebo audiovizuálnych záznamov

a umeleckých diel v oblasti hudby na všetkých
druhoch nosičov; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); informácie
o možnostiach zábavy.
(540)

(731) MÜLLI s.r.o., Pezinská 49, 903 01 Senec, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

5324-2014
15.5.2014
63781/2013
15.11.2013
CH
9, 38, 41
9 - Prístroje a nástroje (vrátane bezdrôtových) na
zaznamenávanie, prenos, reprodukciu, ukladanie,
kódovanie, dekódovanie, konverziu a spracovanie zvuku, obrazu alebo dát; komunikačné a telekomunikačné zariadenia (vrátane bezdrôtových)
na podporu integrácie kabeláže, webového a osobného obsahu, modemov, dekodérov, kódovacích
zariadení; prístupové zariadenia (prístroje) a zariadenia (vrátane bezdrôtových) riadiace prístupy
pre zariadenia na spracovanie dát; autentifikačné zariadenia (vrátane bezdrôtových) na použitie
v telekomunikačných sieťach; zariadenia pre kódovanie a dekódovanie signálov a retransmisiu;
digitálne terminály; počítačový softvér hlavne na
podporu prenosu dát (vrátane bezdrôtového prenosu dát); filmy a ostatné audio a audiovizuálne
programy na stiahnutie.
38 - Telekomunikačné služby vrátane mobilných
telekomunikácií; telefonické služby; rozhlasové
a televízne vysielanie; video na požiadanie (telekomunikačné služby); služby poskytovateľa internetu (telekomunikačné služby); poskytovanie
prístupu (vrátane bezdrôtového prístupu) k telekomunikačným sieťam (vrátane internetu); prenájom telekomunikačných prístrojov a zariadení;
poskytovanie informácií v oblasti telekomunikácií vrátane ich poskytovania prostredníctvom televízneho vysielania, internetu a iných nových
typov médií; elektronická výmena a prenos správ
a informácií (vrátane bezdrôtového prenosu); interaktívne komunikačné služby prostredníctvom
internetu, káblových televíznych sietí alebo inými spôsobmi prenosu dát (vrátane bezdrôtového
prenosu); vysielanie káblovej televízie; prenos
dát, zvuku a obrazu (vrátane bezdrôtového prenosu), okrem iného prostredníctvom rozhlasového
vysielania, televízneho vysielania, satelitného vysielania, káblového vysielania a prostredníctvom
elektronických prostriedkov; poskytovanie a prenájom telekomunikačnej infraštruktúry tretím osobám vrátane telekomunikačnej infraštruktúry pre
mobilné telefonické služby; informácie a pora-
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denstvo v oblasti telekomunikácií (vrátane interaktívnej telekomunikácie); prenájom prístupových časov k telekomunikačným sieťam; poskytovanie telekomunikačného prístupu na stiahnutie
videohier, digitálnych údajov, na komunikáciu
(prenos) cez otvorené svetové počítačové siete
(internet) alebo zatvorené svetové počítačové siete (intranet); telekomunikačné služby spočívajúce
v prenose programov a vo výbere televíznych
kanálov; poskytovanie prístupu do počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačného pripojenia
k internetu a k databázam; všetky uvedené služby
v rámci triedy 38 poskytované tiež bezdrôtovo.
41 - Prenájom filmov a ďalších zvukových a audiovizuálnych programov (s výnimkou filmov a programov na reklamné a náborové účely).

sielania, káblového vysielania a prostredníctvom
elektronických prostriedkov; poskytovanie a prenájom telekomunikačnej infraštruktúry tretím osobám vrátane telekomunikačnej infraštruktúry pre
mobilné telefonické služby; informácie a poradenstvo v oblasti telekomunikácií (vrátane interaktívnej telekomunikácie); prenájom prístupových
časov k telekomunikačným sieťam; poskytovanie
telekomunikačného prístupu na stiahnutie videohier, digitálnych údajov, na komunikáciu (prenos) cez otvorené svetové počítačové siete (internet) alebo zatvorené svetové počítačové siete
(intranet); telekomunikačné služby spočívajúce
v prenose programov a vo výbere televíznych
kanálov; poskytovanie prístupu do počítačovej
siete; poskytovanie telekomunikačného pripojenia k internetu a k databázam; všetky uvedené
služby v rámci triedy 38 poskytované tiež bezdrôtovo.
41 - Prenájom filmov a ďalších zvukových a audiovizuálnych programov (s výnimkou filmov a programov na reklamné a náborové účely).

(540) UPC Wi-Free
(731) Liberty Global Europe Holding B.V., Boeingavenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk, NL;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

5325-2014
15.5.2014
63784/2013
15.11.2013
CH
9, 38, 41
9 - Prístroje a nástroje (vrátane bezdrôtových) na
zaznamenávanie, prenos, reprodukciu, ukladanie,
kódovanie, dekódovanie, konverziu a spracovanie zvuku, obrazu alebo dát; komunikačné a telekomunikačné zariadenia (vrátane bezdrôtových)
na podporu integrácie kabeláže, webového a osobného obsahu, modemov, dekodérov, kódovacích
zariadení; prístupové zariadenia (prístroje) a zariadenia (vrátane bezdrôtových) riadiace prístupy
pre zariadenia na spracovanie dát; autentifikačné
zariadenia (vrátane bezdrôtových) na použitie
v telekomunikačných sieťach; zariadenia pre kódovanie a dekódovanie signálov a retransmisiu;
digitálne terminály; počítačový softvér hlavne na
podporu prenosu dát (vrátane bezdrôtového prenosu dát); filmy a ostatné audio a audiovizuálne
programy na stiahnutie.
38 - Telekomunikačné služby, vrátane mobilných
telekomunikácií; telefonické služby; rozhlasové
a televízne vysielanie; video na požiadanie (telekomunikačné služby); služby poskytovateľa internetu (telekomunikačné služby); poskytovanie
prístupu (vrátane bezdrôtového prístupu) k telekomunikačným sieťam (vrátane internetu); prenájom telekomunikačných prístrojov a zariadení;
poskytovanie informácií v oblasti telekomunikácií vrátane ich poskytovania prostredníctvom televízneho vysielania, internetu a iných nových typov médií; elektronická výmena a prenos správ
a informácií (vrátane bezdrôtového prenosu); interaktívne komunikačné služby prostredníctvom
internetu, káblových televíznych sietí alebo inými spôsobmi prenosu dát (vrátane bezdrôtového
prenosu); vysielanie káblovej televízie; prenos
dát, zvuku a obrazu (vrátane bezdrôtového prenosu), okrem iného prostredníctvom rozhlasového
vysielania, televízneho vysielania, satelitného vy-
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(540) Horizon Wi-Free
(731) Liberty Global Europe Holding B.V., Boeingavenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk, NL;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava,
SK;

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

5330-2014
16.5.2014
25
25 - Šilty (pokrývky hlavy); pokrývky hlavy; odevy.

(591) zelená, žltá, oranžová, ružová, fialová, červená
(731) Kvašaiová Diana, Majerská 947/14, 900 29 Nová
Dedinka, SK; Šuchová Denisa, Borekova 56, 821 06
Bratislava, SK;

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

5337-2014
19.5.2014
35, 36, 45
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
45 - Advokátske služby.

(540) Bartošík Šváby
(731) Bartošík Šváby s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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ganizovanie podujatí na kultúrne, zábavné a športové účely; služby v oblasti zdravej výživy, zdravého životného štýlu; odborné prednášky o zdravom životnom štýle.
43 - Prázdninové tábory (ubytovacie služby);
pos-kytovanie priestorov a zariadení na bývanie
s asistenciou (dočasné ubytovanie); ubytovne
a penzióny; dočasné, dovolenkové a turistické
ubytovanie.
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; služby chiropraktikov; kadernícke salóny; manikúra;
masáže; psychologické služby; salóny krásy; služby solárií; terapeutické služby; služby vizážistov.

5338-2014
19.5.2014
35, 36, 45
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
45 - Advokátske služby.

(540) bartosiksvaby
(731) Bartošík Šváby s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)
(540)

5358-2014
23.5.2014
1093489
1.2.2014
CL
29
29 - Mlieko; syry a mliečne výrobky.

(540)

(591) sivá, fialová
(731) Update Slovakia, s.r.o., Tržničné námestie 4810,
945 01 Komárno, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(731) BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay,
FR;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5373-2014
29.5.2014
16, 20, 22, 25, 28, 41, 43, 44
16 - Reklamné publikácie; reklamné plagáty; perá; knihy.
20 - Nafukovacie reklamné balóny; spacie vaky.
22 - Karimatky; kempingové stany.
25 - Cyklistické oblečenie; športové súpravy; športové tielka, čiapky, bundy, ponožky, košele, rukavice palčiaky; lyžiarske odevy; vodovzdorné
bundy a bundy odolné proti počasiu; futbalové
a ragbyové košele.
28 - Športové hry; športové lopty; ozdoby alebo
darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; gymnastické kruhy; gymnastické bradlá; gymnastické
kladiny; gymnastické potreby; gymnastické zariadenia; gymnastické kužele; gymnastické hrazdy; kladiny (gymnastické náradie); gymnastické
odrazové mostíky; siete ako športové potreby;
lavičky na gymnastické účely; lopty ako športové
potreby; pieskoviská ako športové predmety; odrazové mostíky (športové náradie); športové chrániče ramien pre cyklistov; tvarované tašky na športové potreby; tvarované puzdrá na športové potreby; chrániče na lakte (ako športové potreby);
športové predmety nezaradené do iných tried.
41 - Športové tábory; letné tábory (zábava a vzdelávanie); odborné prednášky v oblasti zdravej
výživy, zdravého životného štýlu; odborné prednášky v oblasti prevencie zdravotných problémov;
služby v oblasti športovej zábavy; rezervácia vstupeniek na predstavenia a športové podujatia; or-

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

5374-2014
29.5.2014
16, 20, 22, 25, 28, 41, 43, 44
16 - Reklamné publikácie; reklamné plagáty; perá; knihy.
20 - Nafukovacie reklamné balóny; spacie vaky.
22 - Karimatky; kempingové stany.
25 - Cyklistické oblečenie; športové súpravy; športové tielka, čiapky, bundy, ponožky, košele, rukavice palčiaky; lyžiarske odevy; vodovzdorné
bundy a bundy odolné proti počasiu; futbalové
a ragbyové košele.
28 - Športové hry; športové lopty; ozdoby alebo
darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; gymnastické kruhy; gymnastické bradlá; gymnastické
kladiny; gymnastické potreby; gymnastické zariadenia; gymnastické kužele; gymnastické hrazdy; kladiny (gymnastické náradie); gymnastické
odrazové mostíky; siete ako športové potreby;
lavičky na gymnastické účely; lopty ako športové
potreby; pieskoviská ako športové predmety; odrazové mostíky (športové náradie); športové chrániče ramien pre cyklistov; tvarované tašky na športové potreby; tvarované puzdrá na športové potreby; chrániče na lakte (ako športové potreby);
športové predmety nezaradené do iných tried.
41 - Športové tábory; letné tábory (zábava a vzdelávanie); odborné prednášky v oblasti zdravej
výživy, zdravého životného štýlu; odborné prednášky v oblasti prevencie zdravotných problémov;
služby v oblasti športovej zábavy; rezervácia vstupeniek na predstavenia a športové podujatia; organizovanie podujatí na kultúrne, zábavné a športové účely; služby v oblasti zdravej výživy, zdravého životného štýlu; odborné prednášky o zdravom životnom štýle.
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43 - Prázdninové tábory (ubytovacie služby); poskytovanie priestorov a zariadení na bývanie s asistenciou (dočasné ubytovanie); ubytovne a penzióny; dočasné, dovolenkové a turistické ubytovanie.
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; služby chiropraktikov; kadernícke salóny; manikúra;
masáže; psychologické služby; salóny krásy; služby solárií; terapeutické služby; služby vizážistov.
(540) Víkendy plné možností
(731) Update Slovakia, s.r.o., Tržničné námestie 4810,
945 01 Komárno, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5378-2014
4.6.2014
29
29 - Bujóny a vývary všetkých druhov; gélové
bujóny; polievky; instantné polievky; prísady do
polievok (granulované zmesi a závarky na mäsovom základe); mäsové polotovary.
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ných predovšetkým na základe živočíšnych surovín (mäsové a mliečne suroviny, vajcia) a ich zmesí; prísady do polievok (granulované zmesi a závarky na mäsovom základe).
(540)

(731) VITANA, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

(540)

5386-2014
4.6.2014
30
30 - Korenie; koreniace zmesi; zmesi korenia a bylín; tekuté koreniace prípravky; chilli omáčky; sójové omáčky; marinády; zálievky na ochutenie;
tekuté ochucovadlá; chuťové prísady; zlepšujúce
a prídavné látky na kuchynské použitie (zahusťovadlá, arómy).

(540)

(731) VITANA, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5379-2014
4.6.2014
29
29 - Bujóny a vývary všetkých druhov; gélové
bujóny; polievky; instantné polievky; zmesi v prášku a v paste na prípravu hotových jedál pripravených predovšetkým na základe živočíšnych surovín (mäsové a mliečne suroviny, vajcia) a ich zmesí; prísady do polievok (granulované zmesi a závarky na mäsovom základe).

(591) červená, biela, zlatá, čierna
(731) VITANA, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) VITANA, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5380-2014
4.6.2014
29
29 - Bujóny a vývary všetkých druhov; gélové
bujóny; polievky; instantné polievky; zmesi v prášku a v paste na prípravu hotových jedál priprave-

5399-2014
6.6.2014
16, 35, 39, 42
16 - Neperiodické tlačoviny z oblasti elektrotechniky a elektroniky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; reklamné služby; maloobchodné služby s elektrickými kuchynskými strojmi a elektrickým kuchynským riadom; obchodné
sprostredkovateľské služby v oblasti elektrotechnického priemyslu; obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva.
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; skladovanie
a doručovanie tovaru.
42 - Poradenská činnosť v oblasti návrhov osvetľovacích systémov.

(540)

(591) zelená
(731) i-center, spol. s.r.o, Tuhovská 27, 831 06 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5400-2014
6.6.2014
34
34 - Tabak; tabakové výrobky; cigary; fajčiarske
potreby; odrezávače na cigarové špičky (kutery);
skrinky na cigary; skrinky na cigary udržujúce vlhkosť (humidory); kazety na cigary; tabatierky na
cigary; puzdrá na cigary; popolníky pre fajčiarov;
zapaľovače pre fajčiarov; zápalky; držiaky na zápalky.

(540)

(591) zlatá, bordová, žltá
(731) MY & MI s. r. o., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5411-2014
16.6.2014
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov a v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej
podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné);
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny; časopisy (periodiká); periodiká; knihy; tlačoviny; komiksy; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; papierové propagačné materiály;
letáky; prospekty; pohľadnice; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obaly na doklady; perečníky; puzdrá na perá; samolepky
(papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov); kancelárske potreby
okrem nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; zošity; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové
alebo plastové vrecká na balenie; školské potreby
(papiernický tovar); papierové podložky na stôl;
nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; perá; ceruzky; pastelky; písacie
potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); stojany na perá a ceruzky; držiaky na písacie potreby; puzdrá na písacie potreby; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar);
papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); otvárače na listy; pútače z papiera alebo lepenky; papierové utierky;
etikety s výnimkou textilných; papierové servítky; albumy; brožúry; glóbusy; grafiky; obrazy.
25 - Odevy; pokrývky hlavy.
28 - Stieracie žreby na lotériové hry; spoločenské
hry; stolové hry.
35 - Reklamné služby; prenájom reklamného času
v komunikačných médiách a v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo

inzertných oznamov; rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných
médiách pre maloobchod a veľkoobchod; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja;
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné
kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby
výberu zamestnancov (umelcov do zábavných relácií, spevákov, tanečníkov, modeliek, modelov
a hostesiek); organizovanie reklamných a propagačných kvízov, hier a súťaží; organizovanie reklamných a propagačných súťaží prostredníctvom telefónu; produkcia reklamných a náborových zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydávanie elektronických reklamných publikácií; poradenské a informačné služby v oblasti
služieb uvedených v tejto triede.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov;
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu
na internete; prenos a šírenie správ, informácií,
publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom
komunikačných sietí a internetu; spravodajské
kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto triede.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských,
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; produkcia hudobných programov;
produkcia interaktívnych televíznych programov;
produkcia interaktívnych televíznych hier; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových
a vzdelávacích podujatí; vzdelávacie služby; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov,
hier a súťaží (okrem reklamných a propagačných);
organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu
(okrem reklamných a propagačných); zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie
relácií, programov a podujatí; zábavné parky;
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení
a konferencií; organizovanie živých seminárov,
kongresov, školení, konferencií; organizovanie
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov s výnimkou
reklamných; divadelná tvorba; hudobná tvorba;
služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezer-
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vácie vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové
podujatia; produkcia zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných a náborových); prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh,
časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných);
vydávanie textov (okrem reklamných); on-line
poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby
v kempingoch so športovým programom; telesné
cvičenie; nočné kluby; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); informácie
o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; zverejňovanie informácií, správ
a noviniek z oblasti šoubiznisu; prekladateľské
služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov;
reportérske služby; poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania; organizovanie lotérií a stávkových hier; hazardné hry; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto
triede; všetky uvedené služby poskytované tiež
on-line a prostredníctvom internetu a interaktívnych počítačových služieb.
(540)

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5412-2014
16.6.2014
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov a v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej
podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné);
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny; časopisy (periodiká); periodiká; knihy; tlačoviny; komiksy; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; papierové propagačné materiály;
letáky; prospekty; pohľadnice; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obaly na
doklady; perečníky; puzdrá na perá; samolepky
(papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov); kancelárske potreby
okrem nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; zošity; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové
alebo plastové vrecká na balenie; školské potreby
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(papiernický tovar); papierové podložky na stôl;
nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; perá; ceruzky; pastelky; písacie
potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); stojany na perá a ceruzky; držiaky na písacie potreby; puzdrá na písacie potreby; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar);
papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); otvárače na listy; pútače z papiera alebo lepenky; papierové utierky;
etikety s výnimkou textilných; papierové servítky; albumy; brožúry; glóbusy; grafiky; obrazy.
25 - Odevy; pokrývky hlavy.
28 - Stieracie žreby na lotériové hry; spoločenské
hry; stolové hry.
35 - Reklamné služby; prenájom reklamného času
v komunikačných médiách a v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných
alebo inzertných materiálov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách
pre maloobchod a veľkoobchod; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu zamestnancov (umelcov do zábavných relácií,
spevákov, tanečníkov, modeliek, modelov a hostesiek); organizovanie reklamných a propagačných
kvízov, hier a súťaží; organizovanie reklamných
a propagačných súťaží prostredníctvom telefónu;
produkcia reklamných a náborových zvukových
a zvukovo-obrazových nahrávok; vydávanie elektronických reklamných publikácií; poradenské
a informačné služby v oblasti služieb uvedených
v tejto triede.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov;
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu
na internete; prenos a šírenie správ, informácií,
publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom
komunikačných sietí a internetu; spravodajské
kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto triede.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských,
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; produkcia hudobných programov;
produkcia interaktívnych televíznych programov;
produkcia interaktívnych televíznych hier; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových
a vzdelávacích podujatí; vzdelávacie služby; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov,
hier a súťaží (okrem reklamných a propagačných);
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organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu
(okrem reklamných a propagačných); zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie
relácií, programov a podujatí; zábavné parky;
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení
a konferencií; organizovanie živých seminárov,
kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé
predstavenia; produkcia filmov s výnimkou reklamných; divadelná tvorba; hudobná tvorba;
služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácie vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové
podujatia; produkcia zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných a náborových); prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh,
časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných);
vydávanie textov (okrem reklamných); on-line
poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby
v kempingoch so športovým programom; telesné
cvičenie; nočné kluby; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); informácie
o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; zverejňovanie informácií, správ
a noviniek z oblasti šoubiznisu; prekladateľské
služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; poradenstvo v oblasti
výchovy a vzdelávania; organizovanie lotérií
a stávkových hier; hazardné hry; poradenské
a informačné služby v oblasti služieb uvedených
v tejto triede; všetky uvedené služby poskytované tiež on-line a prostredníctvom internetu a interaktívnych počítačových služieb.

(540)

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

5413-2014
16.6.2014
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov a v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej
podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné);
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny; časopisy (periodiká); periodiká; knihy; tlačoviny; komiksy; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; papierové propagačné materiály;
letáky; prospekty; pohľadnice; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obaly na
doklady; perečníky; puzdrá na perá; samolepky
(papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov); kancelárske potreby
okrem nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; zošity; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové
alebo plastové vrecká na balenie; školské potreby
(papiernický tovar); papierové podložky na stôl;
nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; perá; ceruzky; pastelky; písacie potreby; písacie súpravy (papiernický tovar);
stojany na perá a ceruzky; držiaky na písacie potreby; puzdrá na písacie potreby; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar);
papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); otvárače na listy; pútače z papiera alebo lepenky; papierové utierky;
etikety s výnimkou textilných; papierové servítky; albumy; brožúry; glóbusy; grafiky; obrazy.
25 - Odevy; pokrývky hlavy.
28 - Stieracie žreby na lotériové hry; spoločenské
hry; stolové hry.
35 - Reklamné služby; prenájom reklamného času
v komunikačných médiách a v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných
médiách pre maloobchod a veľkoobchod; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja;
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné
kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby
výberu zamestnancov (umelcov do zábavných relácií, spevákov, tanečníkov, modeliek, modelov
a hostesiek); organizovanie reklamných a propagačných kvízov, hier a súťaží; organizovanie reklamných a propagačných súťaží prostredníctvom telefónu; produkcia reklamných a náborových zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydávanie elektronických reklamných publikácií; poradenské a informačné služby v oblasti
služieb uvedených v tejto triede.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služ-
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by; telefonická komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu,
televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov;
telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej
siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov
na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí a internetu; spravodajské kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto triede.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských,
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; produkcia hudobných programov;
produkcia interaktívnych televíznych programov;
produkcia interaktívnych televíznych hier; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových
a vzdelávacích podujatí; vzdelávacie služby; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov,
hier a súťaží (okrem reklamných a propagačných); organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných a propagačných); zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné
parky; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); fitnes kluby (zdravotné a kondičné
cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení a konferencií; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení;
živé predstavenia; produkcia filmov s výnimkou
reklamných; divadelná tvorba; hudobná tvorba;
služby filmových, divadelných a nahrávacích
štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov;
požičiavanie filmových premietacích prístrojov
a príslušenstva; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácie vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných a náborových); prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľské služby (okrem
vydávania reklamných materiálov); vydávanie
kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných);
on-line poskytovanie elektronických publikácií
(bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby v kempingoch so športovým programom; telesné cvičenie; nočné kluby; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; zverejňovanie informácií, správ a noviniek z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rek-
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reáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov,
videorekordérov, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných
prostriedkov; reportérske služby; poradenstvo
v oblasti výchovy a vzdelávania; organizovanie
lotérií a stávkových hier; hazardné hry; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto triede; všetky uvedené služby poskytované tiež on-line a prostredníctvom internetu
a interaktívnych počítačových služieb.
(540)

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

5441-2014
24.6.2014
29, 31, 35
29 - Konzervované, chladené, mrazené, sušené,
spracované a/alebo varené ovocie a zelenina; hotové šaláty a hotové jedlá pozostávajúce z uvedených tovarov.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, šaláty; hotové
jedlá pozostávajúce z uvedených tovarov.
35 - Maloobchodné služby týkajúce sa uvedených tovarov v triedach 29 a 31.

(540)

(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172
Neckarsulm, DE;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5447-2014
26.6.2014
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; predvádzanie tovaru.

(540) DEVINER
(731) Slobodné vinárstvo, s.r.o., Hlavná 56, 925 54
Zemianske Sady, SK;

228
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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dové; sušienky; vafle; tyčinky; piškóty; kakaové,
čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy;
kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové kakaové a čokoládové nápoje.
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklamná, informačno-obchodná a inzertná činnosť; distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie
a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva.
41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť.

5448-2014
26.6.2014
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; predvádzanie tovaru.

(540) CUTIS
(731) Slobodné vinárstvo, s.r.o., Hlavná 56, 925 54 Zemianske Sady, SK;
(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5481-2014
3.7.2014
30, 35, 41
30 - Pekárske výrobky; trvanlivé, polotrvanlivé
a jemné pečivo sladké aj slané; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napolitánky; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové; sušienky; vafle; tyčinky; piškóty; kakaové,
čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy;
kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové kakaové a čokoládové nápoje.
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklamná, informačno-obchodná a inzertná činnosť; distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie
a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva.
41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť.

(540)

(591) modrá, žltá, biela, hnedá, zelená, bledomodrá
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha,
Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., advokát, Bratislava, SK;

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

5491-2014
8.7.2014
3
3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpeľa, peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a voňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje;
soli, oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie
na lekárske použitie.

(540) DELICIOUSLY PAMPERING
(731) UNILEVER, N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(591) modrá, žltá, biela, hnedá
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha,
Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., advokát, Bratislava, SK;

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

5482-2014
3.7.2014
30, 35, 41
30 - Pekárske výrobky; trvanlivé, polotrvanlivé
a jemné pečivo sladké aj slané; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napolitánky; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokolá-

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

5492-2014
8.7.2014
30, 35, 41
30 - Pekárske výrobky; trvanlivé, polotrvanlivé
a jemné pečivo sladké aj slané; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napolitánky; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové; sušienky; vafle; tyčinky; piškóty; kakaové,
čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy;
kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové kakaové a čokoládové nápoje.
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklamná, informačno-obchodná a inzertná činnosť; distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie
a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva.
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41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť.

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

(540)

(591) modrá, žltá, biela, hnedá, červená
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha,
Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
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5497-2014
9.7.2014
35, 36, 37
35 - Prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama;
prenájom reklamných plôch; fakturácie; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; marketingové
štúdie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; personálne poradenstvo; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve.
36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; investovanie kapitálu; inkasovanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; vyberanie nájomného.
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť).

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

5493-2014
8.7.2014
30, 35, 41
30 - Pekárske výrobky; trvanlivé, polotrvanlivé
a jemné pečivo sladké aj slané; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napolitánky; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové; sušienky; vafle; tyčinky; piškóty; kakaové,
čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy;
kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové kakaové a čokoládové nápoje.
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklamná, informačno-obchodná a inzertná činnosť; distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie
a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva.
41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť.

(591) modrá, biela
(731) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

5498-2014
9.7.2014
35, 36, 37
35 - Prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama;
prenájom reklamných plôch; reklamná, inzertná
a propagačná činnosť; marketingové štúdie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenstvo pri
vedení podnikov; personálne poradenstvo; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve.
36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; investovanie
kapitálu; inkasovanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností;
realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; vyberanie nájomného.
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť).

(540)

(591) modrá, žltá, biela, hnedá, červená
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(591) čierna, modrá, biela
(731) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08
Bratislava, SK;
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5499-2014
9.7.2014
3
3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpeľa, peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a voňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje; soli, oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie na
lekárske použitie.

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

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

5500-2014
9.7.2014
3
3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpeľa,
peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a voňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje; soli,
oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie na
lekárske použitie.

(540) RADOX FEEL ENCHANTED
(731) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
(210)
1002-2011
857-2013
880-2013
940-2013
1148-2013
1149-2013
1150-2013
1151-2013
1152-2013
1219-2013
1316-2013
1393-2013
1454-2013
1489-2013
1548-2013
1576-2013
1577-2013
1609-2013
1700-2013
1704-2013
1731-2013
1767-2013
1805-2013
1806-2013
1847-2013
1848-2013
1877-2013
1906-2013
1944-2013
1957-2013
1960-2013
1968-2013
1980-2013
2026-2013
2027-2013
2031-2013
2041-2013
2046-2013
2065-2013
2066-2013
2096-2013
2105-2013
2107-2013
2121-2013
2122-2013
2124-2013
2138-2013
2171-2013
2172-2013
2173-2013
2182-2013
2186-2013
2188-2013
2193-2013
2197-2013
2233-2013

(111)
237557
237640
237641
237558
237559
237560
237561
237562
237563
237564
237642
237565
237643
237566
237567
237568
237569
237570
237571
237572
237573
237729
237574
237575
237576
237577
237578
237579
237580
237581
237582
237583
237644
237584
237585
237645
237737
237586
237587
237588
237646
237589
237590
237591
237592
237593
237594
237595
237596
237597
237598
237599
237600
237647
237601
237602

(210)
2234-2013
2235-2013
2236-2013
2250-2013
2256-2013
2257-2013
2258-2013
2262-2013
2275-2013
2289-2013
2296-2013
2317-2013
2321-2013
2323-2013
2324-2013
2328-2013
2329-2013
2331-2013
2332-2013
2333-2013
2334-2013
2335-2013
2336-2013
2337-2013
2344-2013
2356-2013
2358-2013
2395-2013
2409-2013
2410-2013
2415-2013
2421-2013
2423-2013
2424-2013
2425-2013
2430-2013
2431-2013
2432-2013
2433-2013
2434-2013
2435-2013
2436-2013
2437-2013
2438-2013
2439-2013
2440-2013
2453-2013
2454-2013
2468-2013
2475-2013
2476-2013
2477-2013
2485-2013
2486-2013
5366-2013
5449-2013

(111)
237603
237604
237605
237606
237648
237649
237650
237607
237608
237609
237610
237611
237612
237613
237651
237652
237653
237654
237655
237656
237657
237614
237615
237730
237616
237617
237618
237658
237659
237660
237661
237619
237662
237663
237664
237665
237666
237620
237667
237668
237669
237670
237671
237672
237673
237674
237731
237732
237675
237676
237677
237678
237679
237680
237681
237682

(210)
5450-2013
5458-2013
5488-2013
5513-2013
5524-2013
5525-2013
5526-2013
5529-2013
5530-2013
5540-2013
5558-2013
5570-2013
5571-2013
5579-2013
5589-2013
5590-2013
5595-2013
5605-2013
5617-2013
5632-2013
5645-2013
5659-2013
5660-2013
5662-2013
5663-2013
5665-2013
5669-2013
5670-2013
5672-2013
3-2014
4-2014
14-2014
18-2014
20-2014
21-2014
25-2014
28-2014
30-2014
52-2014
55-2014
56-2014
57-2014
58-2014
59-2014
60-2014
73-2014
82-2014
83-2014
84-2014
85-2014
100-2014
101-2014
111-2014
135-2014
138-2014
158-2014

(111)
237683
237684
237738
237685
237621
237622
237623
237686
237687
237688
237689
237690
237691
237692
237624
237625
237693
237694
237695
237696
237697
237698
237626
237699
237700
237701
237702
237703
237704
237627
237705
237628
237629
237630
237706
237707
237708
237709
237710
237711
237712
237713
237714
237715
237716
237717
237718
237719
237720
237721
237631
237722
237723
237724
237632
237725

(210)
162-2014
164-2014
165-2014
166-2014
196-2014
197-2014
259-2014
5028-2014
5090-2014

(111)
237726
237727
237633
237634
237635
237636
237637
237728
237638
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237557
8.7.2014
10.6.2021
1002-2011
10.6.2011
2.4.2014
ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK;

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

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

237558
8.7.2014
28.5.2023
940-2013
28.5.2013
2.4.2014
BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

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

237559
8.7.2014
8.7.2023
1148-2013
8.7.2013
2.4.2014
RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129,
010 01 Žilina, SK;
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK;

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

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

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

237560
8.7.2014
8.7.2023
1149-2013
8.7.2013
2.4.2014
RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129,
010 01 Žilina, SK;
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK;

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

237561
8.7.2014
8.7.2023
1150-2013
8.7.2013
2.4.2014
RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129,
010 01 Žilina, SK;
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK;

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

237562
8.7.2014
8.7.2023
1151-2013
8.7.2013
2.4.2014
RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129,
010 01 Žilina, SK;
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK;

237563
8.7.2014
8.7.2023
1152-2013
8.7.2013
2.4.2014
RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129,
010 01 Žilina, SK;
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK;

237564
8.7.2014
15.7.2023
1219-2013
15.7.2013
2.4.2014
Pelikán Daniel, Na Vyhlídce 795, 533 04 Sezemice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

237565
8.7.2014
2.8.2023
1393-2013
2.8.2013
2.4.2014
Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava, SK;
(740) Švec Milan, JUDr., Bratislava, SK;
237566
8.7.2014
15.8.2023
1489-2013
15.8.2013
2.4.2014
OLIVA group s.r.o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

237567
8.7.2014
27.8.2023
1548-2013
27.8.2013
O-502215
27.2.2013
CZ
2.4.2014
TOPSTONE s.r.o., Halenkov 636, 756 03 Halenkov, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237568
8.7.2014
2.9.2023
1576-2013
2.9.2013
2.4.2014
Maternia s.r.o., Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, CZ;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

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

237569
8.7.2014
2.9.2023
1577-2013
2.9.2013
2.4.2014
Maternia s.r.o., Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, CZ;

237570
8.7.2014
5.9.2023
1609-2013
5.9.2013
2.4.2014
Píšová Veronika, Zbehy 341, 951 42 Nitra, SK;

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

237571
8.7.2014
17.9.2023
1700-2013
17.9.2013
2.4.2014
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)

237572
8.7.2014
18.9.2023
1704-2013
18.9.2013
2.4.2014
Jakubec Martin, PhDr., Skalická cesta 7, 831 02
Bratislava, SK;

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

237573
8.7.2014
20.9.2023
1731-2013
20.9.2013
2.4.2014
Přikryl Tomáš, Halenkov 714, 756 03 Halenkov,
CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

237574
8.7.2014
30.9.2023
1805-2013
30.9.2013
2.4.2014
EZ - ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o., Ľubochnianska 10, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

237575
8.7.2014
30.9.2023
1806-2013

233

(220) 30.9.2013
(442) 2.4.2014
(732) Kristína Bobotová - KIKASPOL, Bitarová 8, 010 04
Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

237576
8.7.2014
4.10.2023
1847-2013
4.10.2013
2.4.2014
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50,
619 00 Brno, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

237577
8.7.2014
4.10.2023
1848-2013
4.10.2013
2.4.2014
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50,
619 00 Brno, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

237578
8.7.2014
9.10.2023
1877-2013
9.10.2013
2.4.2014
TOO MUCH CRAZY s.r.o., Atletická 45, 040 01
Košice, SK;

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

237579
8.7.2014
15.10.2023
1906-2013
15.10.2013
2.4.2014
AGRO CS Slovakia, a. s., Námestie republiky 5,
984 01 Lučenec, SK;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

237580
8.7.2014
18.10.2023
1944-2013
18.10.2013
2.4.2014
IMMOFINANZ AG, Wienerbergstrasse 11, 1100
Viedeň, AT;

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

237581
8.7.2014
21.10.2023
1957-2013
21.10.2013
2.4.2014

234
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(732) Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK;

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

237582
8.7.2014
21.10.2023
1960-2013
21.10.2013
2.4.2014
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK;

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

237583
8.7.2014
22.10.2023
1968-2013
22.10.2013
2.4.2014
Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, 841 04
Bratislava, SK;

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

237584
8.7.2014
28.10.2023
2026-2013
28.10.2013
2.4.2014
KINETIC s.r.o., SNP 9/6, 796 07 Držovice, CZ;

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

237585
8.7.2014
28.10.2023
2027-2013
28.10.2013
2.4.2014
KINETIC s.r.o., SNP 9/6, 796 07 Držovice, CZ;

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

237586
8.7.2014
31.10.2023
2046-2013
31.10.2013
2.4.2014
Kolářová Eliška, Šalgovská ulica 1041/76, 951 15
Mojmírovce, SK;
(740) Longauer Ján, Mgr., Trnava, SK;

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

237587
8.7.2014
31.10.2023
2065-2013
31.10.2013
2.4.2014
TPD, spol. s r. o., Farského 26, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

237588
8.7.2014
4.11.2023
2066-2013
4.11.2013
2.4.2014
T-BRANDTIME s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00
Praha - Žižkov, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237589
8.7.2014
8.11.2023
2105-2013
8.11.2013
2.4.2014
HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany,
SK;

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

237590
8.7.2014
8.11.2023
2107-2013
8.11.2013
2.4.2014
Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s.,
Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

237591
8.7.2014
11.11.2023
2121-2013
11.11.2013
2.4.2014
JPlus SK, s.r.o., Bratislavská 446/75, 010 01 Žilina, SK;

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

237592
8.7.2014
11.11.2023
2122-2013
11.11.2013
2.4.2014
JPlus SK, s.r.o., Bratislavská 446/75, 010 01 Žilina, SK;

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

237593
8.7.2014
11.11.2023
2124-2013
11.11.2013
2.4.2014
Ondrušek Henrich, Štefánikova 96, 949 01 Nitra,
SK;

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

237594
8.7.2014
13.11.2023
2138-2013
13.11.2013
2.4.2014
HoplaLand s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237595
8.7.2014
19.11.2023
2171-2013
19.11.2013
2.4.2014
BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21
Dunajský Klátov, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

237596
8.7.2014
19.11.2023
2172-2013
19.11.2013
2.4.2014
BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21
Dunajský Klátov, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

237597
8.7.2014
19.11.2023
2173-2013
19.11.2013
2.4.2014
BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21
Dunajský Klátov, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

237598
8.7.2014
21.11.2023
2182-2013
21.11.2013
2.4.2014
SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA, s.r.o., Palisády 733/42, 811 06 Bratislava, SK;

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

237599
8.7.2014
22.11.2023
2186-2013
22.11.2013
2.4.2014
Jánošíková Martina, Nálepkova 33, 900 27 Bernolákovo, SK;

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

237600
8.7.2014
20.11.2023
2188-2013
20.11.2013
2.4.2014
3U s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

235

237601
8.7.2014
25.11.2023
2197-2013
25.11.2013
2.4.2014
Podhorec Rastislav, Ing., Matejková 13, 841 05
Bratislava, SK;

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

237602
8.7.2014
28.11.2023
2233-2013
28.11.2013
2.4.2014
CHOCOLAND s. r. o., Kopčianska 63, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

237603
8.7.2014
29.11.2023
2234-2013
29.11.2013
2.4.2014
Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschinen GmbH, Leipziger Strasse 82, 03238 Finsterwalde, DE;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

237604
8.7.2014
29.11.2023
2235-2013
29.11.2013
2.4.2014
Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschinen GmbH, Leipziger Strasse 82, 03238 Finsterwalde, DE;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

237605
8.7.2014
29.11.2023
2236-2013
29.11.2013
2.4.2014
Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschinen GmbH, Leipziger Strasse 82, 03238 Finsterwalde, DE;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237606
8.7.2014
2.12.2023
2250-2013
2.12.2013
2.4.2014
Milkpol, s.r.o., Reinerova 1657/23, 163 00 Praha,
CZ;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(646)
(732)

237607
8.7.2014
30.6.2019
2262-2013
30.6.2009
2.4.2014
008394686, 30.06.2009
MORENO GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,
Ottostr. 20/22, D-53332 Bornheim-Sechtem, DE;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237608
8.7.2014
6.12.2023
2275-2013
6.12.2013
2.4.2014
TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom 338, 038 41 Košťany nad Turcom, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

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

237609
8.7.2014
6.12.2023
2289-2013
6.12.2013
2.4.2014
EuroISO, s.r.o., Nová 134/44, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
237610
8.7.2014
5.12.2023
2296-2013
5.12.2013
2.4.2014
eSite, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, SK;

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

237611
8.7.2014
15.4.2023
2317-2013
15.4.2013
2.4.2014
011740016, 15.04.2013
JOHN HORNBY SKEWES & CO LTD, Salem
House Parkinson Approach, Garforth, Leeds
LS25 2HR, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237612
8.7.2014
10.12.2023
2321-2013
10.12.2013
2.4.2014
REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

237613
8.7.2014
10.12.2023
2323-2013
10.12.2013
2.4.2014
REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

237614
8.7.2014
11.12.2023
2335-2013
11.12.2013
2.4.2014
LOTTERIE s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SK;

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

237615
8.7.2014
11.12.2023
2336-2013
11.12.2013
2.4.2014
LOTTERIE s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SK;

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

237616
8.7.2014
11.12.2023
2344-2013
11.12.2013
2.4.2014
TRAVERT s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, SK;

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

237617
8.7.2014
16.12.2023
2356-2013
16.12.2013
2.4.2014
3D model s.r.o., Starohorská 16, 974 11 Banská
Bystrica, SK;

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

237618
8.7.2014
16.12.2023
2358-2013
16.12.2013
2.4.2014
STYROBRICK, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, SK;

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

237619
8.7.2014
20.12.2023
2421-2013
20.12.2013
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(442) 2.4.2014
(732) Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Lipová 72, 251 70
Modletice, CZ;
(740) Hrádek Jiří, JUDr., Praha, CZ;

(442) 2.4.2014
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237620
8.7.2014
23.12.2023
2432-2013
23.12.2013
2.4.2014
BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;

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

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

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

237627
8.7.2014
7.1.2024
3-2014
7.1.2014
2.4.2014
VV REGNUM s.r.o., Čigérska 1833/24, 929 01
Dunajská Streda, SK;

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

237628
8.7.2014
8.1.2024
14-2014
8.1.2014
2.4.2014
EEI s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;

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

237629
8.7.2014
9.1.2024
18-2014
9.1.2014
2.4.2014
MEDIAIMPRESS, s.r.o., Šafárikova 431, 924 01
Galanta, SK;

237621
8.7.2014
28.8.2023
5524-2013
28.8.2013
2.4.2014
electronic-star a.s., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

237622
8.7.2014
28.8.2023
5525-2013
28.8.2013
2.4.2014
electronic-star a.s., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

237623
8.7.2014
28.8.2023
5526-2013
28.8.2013
2.4.2014
VNET a.s., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

237624
8.7.2014
6.11.2023
5589-2013
6.11.2013
2.4.2014
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

237625
8.7.2014
6.11.2023
5590-2013
6.11.2013

237626
8.7.2014
6.12.2023
5660-2013
6.12.2013
2.4.2014
Bushnell, Inc., 9200 Cody, Overland Park, KS
66214, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

237630
8.7.2014
9.1.2024
20-2014
9.1.2014
2.4.2014
Abbott Products Operations AG, Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;

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

237631
8.7.2014
22.1.2024
100-2014
22.1.2014
2.4.2014
KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237632
8.7.2014
28.1.2024
138-2014
28.1.2014
2.4.2014
Dokupil Jozef - Jozid, Hliny 1418/13, 017 01
Považská Bystrica, SK;

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

237633
8.7.2014
31.1.2024
165-2014
31.1.2014
2.4.2014
Gálik Martin, Hlavná 95, 956 07 Veľké Ripňany
- Behynce, SK;

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

237634
8.7.2014
31.1.2024
166-2014
31.1.2014
2.4.2014
Poisťovna Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, Tomášikova 48, 832 68 Bratislava, SK;

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

237635
8.7.2014
6.2.2024
196-2014
6.2.2014
2.4.2014
herMMMes, s.r.o., Vysokoškolákov 41, 010 08
Žilina, SK;

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

237636
8.7.2014
6.2.2024
197-2014
6.2.2014
2.4.2014
Triadic Lab s.r.o., Borová 3176/2, 010 07 Žilina,
SK;
(740) Steiniger Ondrej, JUDr., Bratislava, SK;

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

237637
8.7.2014
14.2.2024
259-2014
14.2.2014
2.4.2014
Lugaprofit s.r.o., Dovalovo 382, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;

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

237638
8.7.2014
31.1.2024
5090-2014
31.1.2014

(442) 2.4.2014
(732) VINS s.r.o., Školská 53, 902 01 Vinosady, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

237640
8.7.2014
16.5.2023
857-2013
16.5.2013
2.4.2014
La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Mišík Viktor, JUDr., Bratislava, SK;

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

237641
8.7.2014
22.5.2023
880-2013
22.5.2013
2.4.2014
OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;

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

237642
8.7.2014
26.7.2023
1316-2013
26.7.2013
2.4.2014
HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o., Grösslingova 69,
811 09 Bratislava, SK;

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

237643
8.7.2014
9.8.2023
1454-2013
9.8.2013
2.4.2014
Jaga Shop s. r. o., Čiernovodská 11, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

237644
8.7.2014
23.10.2023
1980-2013
23.10.2013
2.4.2014
TOP INNOVATIONS, s.r.o., Moyzesova 8, 811 05
Bratislava, SK;

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

237645
8.7.2014
28.10.2023
2031-2013
28.10.2013
2.4.2014
HOPES, s.r.o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237646
8.7.2014
7.11.2023
2096-2013
7.11.2013
2.4.2014
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin, SK;

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

237647
8.7.2014
25.11.2023
2193-2013
25.11.2013
2.4.2014
Jurga Boris, Ing., Za plavárňou 8529/9, 010 08
Žilina, SK;

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

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

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

237648
8.7.2014
4.12.2023
2256-2013
4.12.2013
2.4.2014
Kvasnička Roman, JUDr., Krčméryho 34, 976 32
Badín, SK;

237649
8.7.2014
4.12.2023
2257-2013
4.12.2013
2.4.2014
Kvasnička Roman, JUDr., Krčméryho 34, 976 32
Badín, SK;

237650
8.7.2014
4.12.2023
2258-2013
4.12.2013
2.4.2014
Kvasnička Roman, JUDr., Krčméryho 34, 976 32
Badín, SK;

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

237651
8.7.2014
10.12.2023
2324-2013
10.12.2013
2.4.2014
REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

237652
8.7.2014
11.12.2023
2328-2013
11.12.2013
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(442) 2.4.2014
(732) Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská
Porúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237653
8.7.2014
11.12.2023
2329-2013
11.12.2013
2.4.2014
SEPEA, s.r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo,
SK;
(740) Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237654
8.7.2014
11.12.2023
2331-2013
11.12.2013
2.4.2014
KM Slovakia, s.r.o., Fučíkova 35, 085 01 Bardejov, SK;
(740) Bee Mark s.r.o., Košice, SK;

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

237655
8.7.2014
11.12.2023
2332-2013
11.12.2013
2.4.2014
Šepeľa Patrik, Ing., Sládkovičova 547/1, 067 83
Kamenica nad Cirochou, SK;

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

237656
8.7.2014
11.12.2023
2333-2013
11.12.2013
2.4.2014
LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

237657
8.7.2014
11.12.2023
2334-2013
11.12.2013
2.4.2014
LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

237658
8.7.2014
19.12.2023
2395-2013
19.12.2013
2.4.2014
MANIA International s.r.o., Pri Podlužianke 3,
934 01 Levice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237659
8.7.2014
19.12.2023
2409-2013
19.12.2013
2.4.2014
Žatko Ján, Ing., Lipová 521/2, 031 04 Liptovský
Mikuláš, SK;

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

237660
8.7.2014
19.12.2023
2410-2013
19.12.2013
2.4.2014
Žatko Ján, Ing., Lipová 521/2, 031 04 Liptovský
Mikuláš, SK;

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

237661
8.7.2014
19.12.2023
2415-2013
19.12.2013
2.4.2014
Genim s.r.o., Popovova 948/1, 143 00 Praha, Modřany, CZ;

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

237662
8.7.2014
20.12.2023
2423-2013
20.12.2013
2.4.2014
Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48,
832 73 Bratislava, SK;

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

237663
8.7.2014
20.12.2023
2424-2013
20.12.2013
2.4.2014
Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48,
832 73 Bratislava, SK;

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

237664
8.7.2014
20.12.2023
2425-2013
20.12.2013
2.4.2014
ČERVENÉ A BIELE, s.r.o., Palkovičova 5, 821 08
Bratislava, SK;

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

237665
8.7.2014
20.12.2023
2430-2013
20.12.2013
2.4.2014

(732) Modranské kráľovské divadlo, Dukelská 25, 900 01
Modra, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

237666
8.7.2014
21.12.2023
2431-2013
21.12.2013
2.4.2014
Modranské kráľovské divadlo, Dukelská 25, 900 01
Modra, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

237667
8.7.2014
23.12.2023
2433-2013
23.12.2013
2.4.2014
BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;

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

237668
8.7.2014
23.12.2023
2434-2013
23.12.2013
2.4.2014
BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;

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

237669
8.7.2014
23.12.2023
2435-2013
23.12.2013
2.4.2014
BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;

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

237670
8.7.2014
23.12.2023
2436-2013
23.12.2013
2.4.2014
BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237671
8.7.2014
23.12.2023
2437-2013
23.12.2013
2.4.2014
BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;

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

237672
8.7.2014
23.12.2023
2438-2013
23.12.2013
2.4.2014
BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;

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

237673
8.7.2014
23.12.2023
2439-2013
23.12.2013
2.4.2014
PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia,
CY;
(740) Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK;

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

237674
8.7.2014
23.12.2023
2440-2013
23.12.2013
2.4.2014
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, SK;

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

237675
8.7.2014
27.12.2023
2468-2013
27.12.2013
2.4.2014
ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP CO.,
LTD., 15 WANGJIANG WEST ROAD, HEFEI,
ANHUI, CN;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

237676
8.7.2014
30.12.2023
2475-2013
30.12.2013
2.4.2014
Aliancia Fair-play, Smrečianska 21, 811 05 Bratislava, SK; VIA IURIS, Radničné námestie 3,
902 01 Pezinok, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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237677
8.7.2014
30.12.2023
2476-2013
30.12.2013
2.4.2014
Aliancia Fair-play, Smrečianska 21, 811 05 Bratislava, SK; VIA IURIS, Radničné námestie 3,
902 01 Pezinok, SK;

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

237678
8.7.2014
30.12.2023
2477-2013
30.12.2013
2.4.2014
Optimal Care s.r.o., Haanova 14/A, 851 04 Bratislava, SK;
(740) BBLegal s.r.o., Bratislava, SK;

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

237679
8.7.2014
31.12.2023
2485-2013
31.12.2013
2.4.2014
L.M.J. Salamander s.r.o., Pražská 840/15, 949 01
Nitra, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

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

237680
8.7.2014
28.12.2023
2486-2013
28.12.2013
2.4.2014
Zväz Maďarských televíznych tvorcov na Slovensku-Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége občianske združenie, Alžbetínske námestie
1203/1, 929 01 Dunajská Streda, SK;

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

237681
8.7.2014
29.5.2023
5366-2013
29.5.2013
2.4.2014
Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo
Veľkom Bieli, Mierová 19, 900 24 Veľký Biel,
SK;

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

237682
8.7.2014
28.6.2023
5449-2013
28.6.2013
2.4.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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237683
8.7.2014
28.6.2023
5450-2013
28.6.2013
2.4.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;

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

237684
8.7.2014
3.7.2023
5458-2013
3.7.2013
2.4.2014
EKODREN s.r.o., Nová Rožňavská 3, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237685
8.7.2014
26.8.2023
5513-2013
26.8.2013
2.4.2014
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Teplická 81,
921 01 Piešťany, SK;

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

237686
8.7.2014
28.8.2023
5529-2013
28.8.2013
2.4.2014
DVEDECI s. r. o., Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava, SK;

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

237687
8.7.2014
28.8.2023
5530-2013
28.8.2013
2.4.2014
DVEDECI s. r. o., Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava, SK;

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

237688
8.7.2014
9.10.2023
5540-2013
9.10.2013
2.4.2014
Signs.sk, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

237689
8.7.2014
17.10.2023
5558-2013
17.10.2013

(442) 2.4.2014
(732) Medirex Servis, s. r. o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237690
8.7.2014
23.10.2023
5570-2013
23.10.2013
2.4.2014
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237691
8.7.2014
25.10.2023
5571-2013
25.10.2013
2.4.2014
Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska
kancelária, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava,
SK;

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

237692
8.7.2014
30.10.2023
5579-2013
30.10.2013
2.4.2014
Postal Terminals s.r.o., Lamačská cesta 109, 841 03
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

237693
8.7.2014
11.11.2023
5595-2013
11.11.2013
2.4.2014
Baranyi Richard, Skalná 5, 811 01 Bratislava, SK;
Vaník Patrik, Židovská 21, 811 01 Bratislava, SK;

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

237694
8.7.2014
13.11.2023
5605-2013
13.11.2013
2.4.2014
Ogmium s.r.o., Blagoevova 16, 851 04 Bratislava, SK;

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

237695
8.7.2014
18.11.2023
5617-2013
18.11.2013
2.4.2014
BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237696
8.7.2014
25.11.2023
5632-2013
25.11.2013
2.4.2014
OPI Products, Inc., 13034 Saticoy Street, North
Hollywood, CA 91605, US;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

237697
8.7.2014
2.12.2023
5645-2013
2.12.2013
2.4.2014
Plulík Marián, Zadunajská cesta 5, 851 01 Bratislava, SK;
(740) KRION Partners s.r.o., Bratislava, SK;

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

237698
8.7.2014
6.12.2023
5659-2013
6.12.2013
2.4.2014
DIPLOMAT DENTAL, s.r.o., Vrbovská cesta 17,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237699
8.7.2014
6.12.2023
5662-2013
6.12.2013
2.4.2014
HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00
Praha - Nové Město, CZ;
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237700
8.7.2014
6.12.2023
5663-2013
6.12.2013
2.4.2014
HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00
Praha - Nové Město, CZ;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

237701
8.7.2014
9.12.2023
5665-2013
9.12.2013
2.4.2014
Pernod Ricard Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 49,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237702
8.7.2014
11.12.2023
5669-2013
11.12.2013
2.4.2014
Čulák Martin, Mgr., Ľudovíta Štúra 190/19, 922 42
Madunice, SK;

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

237703
8.7.2014
12.12.2023
5670-2013
12.12.2013
2.4.2014
Mário Mišovič - MEDOVÉ ZDRAVIE, Pod Skalami 217/15, 034 01 Ružomberok, SK;

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

237704
8.7.2014
13.12.2023
5672-2013
13.12.2013
2.4.2014
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

237705
8.7.2014
7.1.2024
4-2014
7.1.2014
2.4.2014
fiori s.r.o., A. Rudnaya 97, 010 01 Žilina, SK;

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

237706
8.7.2014
9.1.2024
21-2014
9.1.2014
2.4.2014
Abbott Products Operations AG, Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;

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

237707
8.7.2014
10.1.2024
25-2014
10.1.2014
2.4.2014
DEJA SLOVAKIA, s.r.o., Andrusovova 9, 851 01
Bratislava, SK;

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

237708
8.7.2014
13.1.2024
28-2014
13.1.2014
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(442) 2.4.2014
(732) Xueyan Ye, Százados út. 15-17, 1007 Budapest,
HU;

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

237709
8.7.2014
13.1.2024
30-2014
13.1.2014
2.4.2014
Xueyan Ye, Százados út. 15-17, 1007 Budapest,
HU;

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

237710
8.7.2014
13.1.2024
52-2014
13.1.2014
2.4.2014
García Balašov Andrea, Mliekárenská 16013/19,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

237711
8.7.2014
14.1.2024
55-2014
14.1.2014
2.4.2014
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)

237712
8.7.2014
15.1.2024
56-2014
15.1.2014
2.4.2014
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)

237713
8.7.2014
15.1.2024
57-2014
15.1.2014
2.4.2014
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)

237714
8.7.2014
15.1.2024
58-2014
15.1.2014
2.4.2014
Občianske združenie OZÓN XXI, Prostějovská 62, 080 01 Prešov, SK;

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

237715
8.7.2014
15.1.2024
59-2014
15.1.2014
2.4.2014
CLEVERSOFT, s.r.o., Dostojevského 4532/71,
058 01 Poprad, SK;

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

237716
8.7.2014
15.1.2024
60-2014
15.1.2014
2.4.2014
CLEVERSOFT, s.r.o., Dostojevského 4532/71,
058 01 Poprad, SK;

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

237717
8.7.2014
16.1.2024
73-2014
16.1.2014
2.4.2014
BISI plus, s.r.o., Nejedlého 20, 841 02 Bratislava, SK;

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

237718
8.7.2014
20.1.2024
82-2014
20.1.2014
2.4.2014
Zámečník Miroslav, Štôla č. 9, 059 37 Štôla, SK;

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

237719
8.7.2014
20.1.2024
83-2014
20.1.2014
2.4.2014
Zámečník Miroslav, Štôla č. 9, 059 37 Štôla, SK;

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

237720
8.7.2014
20.1.2024
84-2014
20.1.2014
2.4.2014
Zámečník Miroslav, Štôla č. 9, 059 37 Štôla, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237721
8.7.2014
21.1.2024
85-2014
21.1.2014
2.4.2014
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)

237722
8.7.2014
22.1.2024
101-2014
22.1.2014
2.4.2014
KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;

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

237723
8.7.2014
24.1.2024
111-2014
24.1.2014
2.4.2014
WELNEA SK s.r.o., Čerín 64, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

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

237724
8.7.2014
28.1.2024
135-2014
28.1.2014
2.4.2014
K.B.Frutos spoločnosť s ručením obmedzeným
Prešov, Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK;

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

237725
8.7.2014
31.1.2024
158-2014
31.1.2014
2.4.2014
WELNEA SK s.r.o., Čerín 64, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

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

237726
8.7.2014
31.1.2024
162-2014
31.1.2014
2.4.2014
JOER s. r. o., Töböréte 631, 929 01 Kútniky, SK;
Kubik Peter, JUDr., Dunajská Streda, SK;

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

237727
8.7.2014
31.1.2024
164-2014
31.1.2014

245

(442) 2.4.2014
(732) Gálik Martin, Hlavná 95, 956 07 Veľké Ripňany
- Behynce, SK;

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

237728
8.7.2014
21.1.2024
5028-2014
21.1.2014
2.4.2014
IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02
Bratislava - Nové mesto, SK;
(740) Abelovský Tomáš, Mgr., Bratislava - Nové mesto, SK;

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

237729
11.7.2014
25.9.2023
1767-2013
25.9.2013
2.4.2014
MInergy, s.r.o., Zámocká 30/32, 811 01 Bratislava, SK; Cholvadt Michal, Nová 303, 032 03 Liptovský Ján, SK;

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

237730
11.7.2014
11.12.2023
2337-2013
11.12.2013
2.4.2014
MAIYCHER, s.r.o., Alžbetina 30, 040 01 Košice, SK;
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;

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

237731
11.7.2014
23.12.2023
2453-2013
23.12.2013
2.4.2014
PIXEL FEDERATION, s.r.o., Vysoká 34, 811 06
Bratislava, SK;

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

237732
11.7.2014
23.12.2023
2454-2013
23.12.2013
2.4.2014
PIXEL FEDERATION, s.r.o., Vysoká 34, 811 06
Bratislava, SK;

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

237737
29.7.2014
30.10.2023
2041-2013
30.10.2013
4.2.2014
ZOK trading s. r. o., Kokavan Hala B 1444, 985 05
Kokava nad Rimavicou, SK;

246
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)
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237738
31.7.2014
19.8.2023
5488-2013
19.8.2013
2.4.2014
RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava,
SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)

247

Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

6353-2008
725-2013
2207-2013
2210-2013

237639
237735
237739
237740

2448-2013
2449-2013
5408-2013

237733
237734
237736

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

237639
8.7.2014
21.11.2018
6353-2008
21.11.2008
7.9.2009
35, 37, 43
35 - Zhromažďovanie rozličných výrobkov pre
tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť
zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne
prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom
maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom
telenákupu, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov,
pomoc pri riadení obchodných aktivít, marketingové služby, marketingové poradenstvo a štúdie,
ekonomické a organizačné poradenstvo, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre
zákazníkov, služby porovnávania cien, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 37 a 43.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), výstavba
priemyselných budov, stavebný dozor, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie), reštauračné
a kaviarenské služby, prevádzka reštaurácií a kaviarní, motely, penzióny alebo iné zariadenia zabezpečujúce dočasné ubytovanie, prechodné ubytovanie, jedálne a závodné jedálne, hotelierske
služby, ubytovanie, prechodné ubytovanie, jedálne a závodné jedálne, hotelierske služby, služby
barov, poskytovanie hotelového ubytovania, služby motelov, penziónov, prenájom prechodného
ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania,
rezervácia penziónov a hotelov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540)

(591) modrá, sivá
(732) RAL group s. r. o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

237733
14.7.2014
23.12.2023
2448-2013
23.12.2013
2.4.2014
9, 16, 35, 36, 41
9 - Elektronické počítačové siete (hardvér); multimediálne informačné katalógy (zaznamenané na
nosičoch údajov); elektronické časopisy (stiahnuté s telekomunikačnej siete); elektronické periodiká a knihy (stiahnuté s telekomunikačnej siete);
dáta na magnetických a optických nosičoch; počítačový softvér.
16 - Knihy; časopisy; tlačoviny všetkého druhu
periodické i neperiodické; tlačivá; letáky; manuály; príručky; brožúry; fotografie (tlačoviny); dáta
a databázy tlačené; tlačiarenské výrobky, napríklad publikácie, brožúry, periodiká, výrobky z papiera na reklamné účely zahrnuté v tejto triede.
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketingová činnosť; on-line inzertná činnosť; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov a textov na všetkých dostupných nosičoch; vydávanie
reklamných brožúr, katalógov; umiestňovanie
reklamných nálepiek na tovar; vonkajšia reklama
na bilbordoch; reklamná inzercia v tlači, v rozhlasových a televíznych spotoch, v sieti internet,
aktualizovanie reklamných materiálov, všetko
vzťahujúce sa na reklamu v oblasti bankovníctva;
vyhľadávanie obchodných informácií; obchodné
poradenské a konzultačné služby; poskytovanie
informácií a informačných produktov reklamného charakteru; vedenie databáz a iných záznamov
o obchodných kontaktoch; konzultácia v oblasti
obchodu a ekonomiky; organizačné zabezpečenie
a organizovanie výstav a prezentácií na komerčné účely; poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej činnosti a obchodná administratíva s tým
spojená, najmä podnikové poradenstvo a ob-
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chodný manažment vrátane obchodných štúdií;
prieskum trhu, organizovanie a účasť na výstavách a predvádzanie tovaru; zhromažďovanie
obchodných a štatistických informácií na obchodné účely, všetko vzťahujúce sa na obchodné
a reklamné aktivity v oblasti bankovníctva; organizácia spotrebiteľských súťaží; spotrebiteľská
anketa.
36 - Finančné a bankové služby v podobe konzultácií a poradenstva; expertné služby v oblasti
poistenia a garancií v investičnej oblasti pre tuzemské a zahraničné subjekty; finančné analýzy;
finančné informácie v oblasti bankovníctva.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; nakladateľská a vydavateľská činnosť; vydávanie elektronických kníh a časopisov on-line; elektronické
publikovanie (DTP); výchovná a zábavná činnosť – organizovanie ankiet medzi laickou a odbornou verejnosťou; služby spojené s organizovaním zábavy, ako je organizovanie osláv, prevádzkovanie programu pri udeľovaní cien a obdobných jednorazových udalostí, organizovanie,
inscenovanie a poskytovanie príležitostí na súťaže, vyhlasovanie súťaží a vyhlasovanie ich výsledkov; organizovanie a vedenie konferencií,
sympózií a kongresov v oblasti bankovníctva.

vých a televíznych spotoch, v sieti internet, aktualizovanie reklamných materiálov, všetko vzťahujúce
sa na reklamu v oblasti bankovníctva; vyhľadávanie obchodných informácií; obchodné poradenské a konzultačné služby; poskytovanie informácií a informačných produktov reklamného charakteru; vedenie databáz a iných záznamov o obchodných kontaktoch; konzultácia v oblasti obchodu a ekonomiky; organizačné zabezpečenie
a organizovanie výstav a prezentácií na komerčné
účely; poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej
činnosti a obchodná administratíva s tým spojená,
najmä podnikové poradenstvo a obchodný manažment vrátane obchodných štúdií; prieskum trhu, organizovanie a účasť na výstavách a predvádzanie tovaru; zhromažďovanie obchodných a štatistických informácií na obchodné účely, všetko
vzťahujúce sa na obchodné a reklamné aktivity
v oblasti bankovníctva; organizácia spotrebiteľských súťaží; spotrebiteľská anketa.
36 - Finančné a bankové služby v podobe konzultácií a poradenstva; expertné služby v oblasti
poistenia a garancií v investičnej oblasti pre tuzemské a zahraničné subjekty; finančné analýzy;
finančné informácie v oblasti bankovníctva.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; nakladateľská a vydavateľská činnosť; vydávanie elektronických kníh a časopisov on-line; elektronické
publikovanie (DTP); výchovná a zábavná činnosť – organizovanie ankiet medzi laickou a odbornou verejnosťou; služby spojené s organizovaním zábavy, ako je organizovanie osláv, prevádzkovanie programu pri udeľovaní cien a obdobných jednorazových udalostí, organizovanie,
inscenovanie a poskytovanie príležitostí na súťaže, vyhlasovanie súťaží a vyhlasovanie ich výsledkov; organizovanie a vedenie konferencií,
sympózií a kongresov v oblasti bankovníctva.

(540)

(732) Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09
Bratislava, SK; TREND Representative, s.r.o.,
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, SK;
(740) AENEA Legal s.r.o., Bratislava, SK; Litváková
Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

237734
14.7.2014
23.12.2023
2449-2013
23.12.2013
2.4.2014
9, 16, 35, 36, 41
9 - Elektronické počítačové siete (hardvér); multimediálne informačné katalógy (zaznamenané na
nosičoch údajov); elektronické časopisy (stiahnuté s telekomunikačnej siete); elektronické periodiká a knihy (stiahnuté s telekomunikačnej siete);
dáta na magnetických a optických nosičoch; počítačový softvér.
16 - Knihy; časopisy; tlačoviny všetkého druhu
periodické i neperiodické; tlačivá; letáky; manuály; príručky; brožúry; fotografie (tlačoviny); dáta
a databázy tlačené; tlačiarenské výrobky, napríklad publikácie, brožúry, periodiká, výrobky z papiera na reklamné účely zahrnuté v tejto triede.
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketingová činnosť; on-line inzertná činnosť; vydávanie
a rozširovanie reklamných materiálov a textov na
všetkých dostupných nosičoch; vydávanie reklamných brožúr, katalógov; umiestňovanie reklamných nálepiek na tovar; vonkajšia reklama na bilbordoch; reklamná inzercia v tlači, v rozhlaso-

(540)

(732) Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09
Bratislava, SK; TREND Representative, s.r.o.,
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, SK;
(740) AENEA Legal s.r.o., Bratislava, SK; Litváková
Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

237735
21.7.2014
24.4.2023
725-2013
24.4.2013
2.8.2013
1, 2, 17, 19, 35, 37, 39
1 - Adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné
účely; cementové lepidlá; epoxidové živice v surovom stave; chemické prípravky na výrobu farieb; chemické aditíva do fungicídov; chemické
prípravky s výnimkou pigmentov na výrobu glazúr; gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; glutén (lepidlo)
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okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; glycerín na priemyselné účely; keramické glazúry; lepidlá na kožu; rozpúšťadlá na
laky; lepidlá na obkladačky; lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na tapety; prípravky na konzerváciu muriva s výnimkou farieb a lakov; lepidlá, spojivá na obkladačky; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; odfarbovacie prípravky na
priemyselné účely; prípravky na odlepenie; látky
na odstránenie lesku; ochranné prípravky na tehlové murivo okrem farieb, olejový tmel (git);
chemické prípravky na výrobu pigmentov; plastifikátory; prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb; rozjasňovače (chemické
prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné
účely; rozpúšťadlá na fermeže; silikáty; sklársky
tmel; spojivá do betónu; lepidlá na tapetovanie;
lepidlá na tapety; sklársky tmel; toluén; vodné
sklo; akrylové živice (surovina), epoxidové živice
(surovina), okrem teplom vulkanizovaných elastomérov a teplom vulkanizovaných elastomérnych
zmesí s aditívami a katalyzátormi.
2 - Bieloby (farbivá a farby); farbiarske drevo;
farbivá na drevo; konzervačné oleje na drevo;
konzervačné prípravky na drevo; moridlá na drevo; prípravky na konzervovanie dreva; emailové
farby; emaily (laky); garbiarska farba; tlačiarenská farba; farba na kožu; farbivá na drevo; farbivá; baktericídne farby; emailové farby; ohňovzdorné farby; riedidlá na farby; spojivá do farieb; zahusťovače farieb; farby; farby, nátery; fermeže; fixatívy (laky); fixatívy vodových farieb;
glazúry (farby, laky); glejová farba, prípravky
proti hrdzi; keramické farby; moridlá a farbivá na
kožu; riedidlo na laky; laky; moridlá; moridlá na
drevo; náhradné náplne farieb; nátery (farby), nátery na strešné krytiny; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; ochranné nátery na podvozky
automobilov; pigmenty; ochranné protikorózne
prípravky; sikatívy na vysúšanie farieb; spojivá
do farieb, šelak; terpentín (riedidlo na farby);
ustaľovacie prípravky na vodové farby; vodové
náterové farby; živičné (bitúmenové) laky.
17 - Akrylové živice (polotovary); tesnenia dilatačných spojov; izolačné farby; izolačné hmoty;
izolačné laky; izolačné materiály na zateplenie
podláh a strešných plášťov; izolačné náterové
farby; izolačné oleje; izolačné pásky; izolačné
prípravky na ochranu budov od vlhkosti; latex
(emulzia kaučuku); minerálna vlna (izolátor); panely na interiérové zateplenie budov; materiály
zabraňujúce sálaniu tepla; tkaniny zo sklených
vlákien na izoláciu; sklenená vlna (izolačný materiál); tepelné izolátory; sklenársky tmel (git);
trosková vlna (izolačný materiál); sklené vlákna
na izoláciu; sklenená vlna (izolačný materiál);
žiaruvzdorné izolačné materiály.
19 - Asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy; bitúmenové výrobky pre stavebníctvo; bitúmen, asfalt, živice; geotextílie;
konštrukčné materiály s výnimkou kovových; mozaiky (stavebníctvo); mramor; spojivá do murív;
obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového; nekovové obklady (stavebné konštrukcie);
obklady stien a priečok s výnimkou kovových;
obloženia s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie); lamelové obloženie s výnimkou kovového; omietky (stavebný materiál); omietky pre
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stavebníctvo, pletivo s výnimkou kovového; sadra; suché stavebné zmesi na výrobu alebo prípravu omietok alebo podlahových vrstiev a poterov;
stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; stavebný materiál s výnimkou kovového; vápenec;
vápno; vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových, nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály.
35 - Administratívne spracovanie obchodných
objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné služby
v oblasti stavebného materiálu, omietok, náterových hmôt, izolačných hmôt, zatepľovacích systémov, stavebných lepidiel a príslušenstva k zatepľovacím systémom; marketing; poradenstvo
v obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie
tovaru; prieskum trhu; reklama; sprostredkovanie
obchodu s tovarom, predovšetkým so stavebným
materiálom, omietkami, lepidlami, náterovými hmotami, izolačnými hmotami a zatepľovacími systémami.
37 - Informácie (stavebné); izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo; lakovanie, glazovanie;
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie;
murovanie, murárske práce; natieranie a penetrovanie stavebných povrchov; omietanie stavebných povrchov; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); štukovanie, sadrovanie;
tapetovanie; utesňovanie budov; utesňovanie stavieb.
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov; informácie o skladovaní, plnenie fliaš; skladovanie
tovaru.
(540)

(591) čierna, oranžová
(732) DOM FARIEB, spol. s r. o., Hálkova 4, 831 03
Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237736
23.7.2014
13.6.2023
5408-2013
13.6.2013
2.4.2014
29, 30, 35, 43
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky, konzervované, mrazené, sušené a tepelne
opracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, ovocné zaváraniny; vajcia, mlieko a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky.
30 - Soľ, horčica, omáčky ako chuťové prísady;
korenie.
35 - Reklamné služby, propagačné služby, najmä
prostredníctvom internetu a internetových aplikácií; organizovanie a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží (podpora predaja pre tretie osoby).
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43 - Reštauračné služby (strava, nápoje); prechodné ubytovanie.

(540) Môj Burger
(732) McDONALD'S CORPORATION, One McDonald Plaza, OAK BROOK, Illinois 60523, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

237739
1.8.2014
26.11.2023
2207-2013
26.11.2013
4.3.2014
37, 39, 40, 42
37 - Banské dobývanie; povrchové dobývanie;
premývanie naplavenín a vodných usadenín; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); údržba bazénov; ťažba
naplavenín a vodných usadenín; odvodňovanie
naplavenín a vodných usadenín; odstraňovanie
naplavenín a vodných usadenín.
39 - Preprava a skladovanie odpadu.
40 - Likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spracovanie odpadu (transformácia); spaľovanie odpadu; informácie o spracovaní a úprave materiálov; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; spracovanie naplavenín a vodných usadenín.
42 - Výskum v oblasti ochrany životného prostredia; prieskumy (inžinierske práce); vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov (projektová činnosť); technický prieskum.

(540)

(591) bledomodrá, tmavosivá, svetlosivá
(732) PROBASE, s.r.o., Partizánska cesta 5565/77, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

237740
1.8.2014
26.11.2023
2210-2013
26.11.2013
4.3.2014
7
7 - Odvodňovacie stroje a zariadenia; stroje a zariadenia na ťažbu, spracovanie a odvodňovanie
naplavenín a vodných usadenín; separátory, odlučovače; odlučovače vody.

(540)

(591) bledomodrá, tmavosivá
(732) PROBASE, s.r.o., Partizánska cesta 5565/77, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

166
554
584
973
1323
1543
1621
2032
2032A
2032B
2032C
2080
2323
2979
3689
3852B
4018
31713
31756
32950
47882
47883
48026
48044
48058
48120
48121
48155
48156
48189
48190
48244
48245
48661
53618
53694A
53856
53857
53945
38-94
390-94
391-94
392-94
605-94
739-94
1204-94
1220-94
1234-94
1236-94
1338-94
1340-94
1381-94
1413-94
1414-94
1465-94
1486-94
1489-94
1502-94
1539-94
1610-94
1613-94
1617-94
1631-94

118356
92149
107227
95490
93209
151431
90037
111115
111115A
111115B
111115C
118678
113336
151610
151720
110860B
151861
156682
155985
156259
162818
162819
162297
162268
162393
162501
162584
162323
162325
162451
162315
162543
162544
162858
165844
165882A
166261
166998
166262
178413
178419
177320
177319
189254
184874
185342
180220
180459
180460
181981
182384
175285
179327
179328
180597
177665
185345
179474
182782
179624
179572
180357
179554

1633-94
1634-94
1635-94
1673-94
1690-94
1696-94
1697-94
1698-94
1699-94
1700-94
1701-94
1716-94
1717-94
1718-94
1719-94
1750-94
1796-94
1799-94
1803-94
1809-94
1813-94
1839-94
1840-94
1847-94
1904-94
1905-94
1921-94
1938-94
1963-94
1964-94
2026-94
2027-94
2028-94
2029-94
2043-94
2050-94
2098-94
2149-94
2150-94
2151-94
2152-94
2321-94
2385-94
2850-94
3131-94
3444-2003
3610-2003
3611-2003
64-2004
128-2004
333-2004
351-2004
383-2004
384-2004
385-2004
424-2004
434-2004
438-2004
439-2004
440-2004
487-2004
618-2004
619-2004

179459
181549
181550
179752
177366
180784
180785
177344
179494
179495
180603
180655
180656
180657
180658
179615
180078
179807
177952
179060
178380
178772
178773
179566
179274
179275
179580
181565
179776
181567
177369
177370
177552
177553
177668
181379
180611
177910
177912
177546
177547
180003
180089
180735
184112
205965
210914
209193
211453
209404
209902
210964
210513
209913
209914
209740
210126
210128
210129
210130
209607
209440
209441

620-2004
622-2004
670-2004
713-2004
718-2004
719-2004
869-2004
900-2004
901-2004
940-2004
943-2004
980-2004
1045-2004
1065-2004
1066-2004
1067-2004
1068-2004
1127-2004
1134-2004
1135-2004
1174-2004
1192-2004
1206-2004
1237-2004
1243-2004
1251-2004
1252-2004
1253-2004
1254-2004
1264-2004
1274-2004
1284-2004
1285-2004
1347-2004
1348-2004
1349-2004
1357-2004
1362-2004
1404-2004
1412-2004
1413-2004
1419-2004
1432-2004
1433-2004
1449-2004
1462-2004
1463-2004
1484-2004
1487-2004
1494-2004
1506-2004
1512-2004
1520-2004
1524-2004
1540-2004
1568-2004
1569-2004
1573-2004
1574-2004
1579-2004
1581-2004
1618-2004
1637-2004

209442
209752
209950
210522
209963
210157
210329
209773
209774
209781
212251
207007
211643
210982
210983
210984
210760
210778
209810
210181
212511
214061
210543
210031
211656
207981
210786
210787
210788
211189
209841
210354
210791
207355
211199
207356
211207
209844
210993
215695
215696
210227
218786
211208
210556
210804
213058
210805
210807
211210
210233
210238
210817
210563
210568
212770
210827
210905
210906
208452
210239
210601
211214

1672-2004
1673-2004
1680-2004
1686-2004
1708-2004
1713-2004
1717-2004
1741-2004
1837-2004
1843-2004
1848-2004
1849-2004
1860-2004
1862-2004
1885-2004
1905-2004
1906-2004
1941-2004
1944-2004
1957-2004
1997-2004
1998-2004
2006-2004
2021-2004
2032-2004
2035-2004
2064-2004
2066-2004
2067-2004
2087-2004
2088-2004
2091-2004
2100-2004
2101-2004
2115-2004
2116-2004
2120-2004
2121-2004
2128-2004
2129-2004
2130-2004
2143-2004
2169-2004
2225-2004
2226-2004
2268-2004
2285-2004
2290-2004
2291-2004
2292-2004
2293-2004
2294-2004
2311-2004
2312-2004
2317-2004
2328-2004
2339-2004
2384-2004
2394-2004
2399-2004
2404-2004
2437-2004
2438-2004

210418
210419
210425
211005
210838
211669
212910
211006
210853
224487
210647
210648
211691
211014
212519
222271
210653
211230
211232
215251
211466
211467
211703
211706
211815
210672
211248
211249
211250
213530
213531
208710
211716
210881
210682
210683
211717
211718
211029
211030
211031
211472
211056
211269
211270
211876
210527
211277
211278
211726
211727
216616
211089
211090
212037
212267
211098
211287
211107
211109
211299
211754
211755
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

2447-2004
2452-2004
2458-2004
2461-2004
2516-2004
2521-2004
2523-2004
2566-2004
2577-2004
2609-2004
2610-2004
2611-2004
2628-2004
2629-2004
2644-2004

212530
211310
211315
211318
211122
211483
211484
211354
211493
211365
211366
211367
208711
211501
211763

2717-2004
2740-2004
2796-2004
2797-2004
2815-2004
2869-2004
2959-2004
3062-2004
3063-2004
3093-2004
3094-2004
3125-2004
3191-2004
3192-2004
3193-2004

211908
211919
211520
211521
213309
211555
211572
212306
212307
213328
213329
212374
211984
211985
211986

3195-2004
3295-2004
3333-2004
3418-2004
3419-2004
3525-2004
3572-2004
3573-2004
3574-2004
3635-2004
3636-2004
5009-2004
5162-2004
5269-2004
5294-2004

212104
213092
212773
212130
212131
212929
212596
212597
212598
212658
212659
211381
212156
212831
212676

5296-2004
5297-2004
5298-2004
5300-2004
5357-2004
5359-2004
5379-2004
5380-2004
157-2006
159-2006
628-2007
226-2011
186-2012

212453
212677
212678
212455
213379
213381
214586
214587
215842
215526
220194
230730
232896

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(540)

90037
16.6.1894
16.6.2014
16.6.2024
1621
16.6.1894
7, 9, 12

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

93209
15.7.1924
15.7.2014
15.7.2024
1323
15.7.1924
21
Sklo.

(540) Pyrex
(732) Corning Incorporated, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu New York, Corning, New York, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(732) Siemens Rail Automation Holdings Limited, Faraday House Sir William Siemens Square, Frimley, Camberley, Surrey GU16 8QD, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

92149
15.5.1934
15.5.2014
15.5.2024
554
15.5.1934
8, 11, 12
Pomocné zariadenia na použitie v spaľovacích
motoroch, čerpadlá na horľavinu, kombinované
horľavinové a vákuové čerpadlá, vákuové čerpadlá, čističe vzduchu, kombinované čističe vzduchu
a tlmiče nasávania, kombinované čističe vzduchu
a zarážače plameňov, tlmiče nasávania, samočinné uzávery, odvzdušnenia na kľukové skrine, filtre na mazací olej, plniče do pohonných látok,
čističe zapaľovacích sviečok a trecia hmota na
použitie s týmito čističmi, opravné a náhradné
súčasti na uvedené zariadenia.

(540)

(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

95490
21.3.1924
21.3.2014
21.3.2024
973
21.3.1924
1, 5
Chemické a lekárnické výrobky.

(540) Jodisol
(732) SPOFA - DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
100 31 Praha - Strašnice, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

107227
31.5.1944
31.5.2014
31.5.2024
584
31.5.1944
5
Zverolekárske liečivá.

(540) Mastisan
(732) BB PHARMA a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00
Praha, CZ;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

110860B
26.3.1925
26.3.2015
26.3.2025
3852B
26.3.1925
12
12 - Automobily všetkých druhov s výnimkou
osobných automobilov a z nich odvodených modifikácií.
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sy všetkých druhov, parné turbíny, sústruhy, horizontky, frézovacie hlavy, závitorezné hlavy,
vyvŕtavacie hlavy, strojné súčasti najmä zalomené hriadele, ozubené kolesá, prevodové skrine.
9 - Transformátory všetkých druhov, vypínače,
odpojovače, rozvádzače.
(540)

(540)
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11,
110 00 Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(732) ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

111115
19.6.1944
19.6.2014
19.6.2024
2032
19.6.1944
6, 7, 8, 9, 12
Relé, spúšťače, stykače, kontrolery, odpory, brzdové magnety, nožničky všetkých druhov, konventory, autoklávy, hydraulické valce, práčky,
ťažné stroje, ťažné klietky, práčky na uhlie, triediarne uhlia, úpravne rudy, drviče, turbodúchadlá, turbokompresory, honovacie stroje, nástroje
všetkých druhov, najmä výstružníky, záhlbníky,
závitníky, závitnice, závitové nože, frézy, nože,
frézovacie tŕne, prístroje všetkých druhov, najmä
upínacie zariadenia, deliace prístroje, zveráky,
meradlá všetkých druhov najmä meradlá, kalibre,
obkročiaky, uholníky, hmatadlá, tušírovacie dosky, strojové časti, najmä pružiny, kotvy, bežné
strojové časti.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
9 (511)
(511)
(540)

111115B
19.6.1944
19.6.2014
19.6.2024
2032B
19.6.1944
12
12 - Lokomotívy všetkých druhov.

(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

111115C
19.6.1944
19.6.2014
19.6.2024
2032C
19.6.1944
7, 12
7 - Elektromotory všetkých druhov do dopravných
prostriedkov ( s výnimkou elektromotorov do automobilov).
12 - Trolejbusy.

(540)
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11,
110 00 Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
10 (511)
(511)

111115A
19.6.1944
19.6.2014
19.6.2024
2032A
19.6.1944
6, 7, 9
6 - Vysokotlakové nádoby.
7 - Turbogenerátory, elektromotory s výnimkou do
dopravných prostriedkov, elektromotory do automobilov, dynamá, valcovacie stolice, tlačky blokov, preťahovačky, navíjačky, zakružovačky, li-

(732) ŠKODA ELECTRIC a. s., Tylova 1/57, 301 28
Plzeň, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)

113336
22.5.1934
22.5.2014
22.5.2024
2323
22.5.1934
16
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(510) Grafitové, snímacie a farebné tužky, grafitové,
snímacie a farebné vložky do mechanických držadiel (tiež do vreckových ceruziek), súpravy
alebo škatuľky s takýmito tužkami alebo držadlami, držadlá na perá (tiež vreckové držadlá),
puzdrá na perá, kriedy na písanie, kreslenie a značkovanie, držadlá na kriedy, stieracia guma, umelý a prírodný uhlík, tuš, farby a pastely, pečiatkové farby, pravítka, meradlá, zápisníky, zápisné
bloky a zápisné tabuľky, náčrtníky, palety, štetce,
rysovadlá, príložníky, trojuholníky, spinky.
(540) Koh-i-noor
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerstnera 3, 371 30 České Budějovice, CZ;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

118356
13.7.1944
13.7.2014
13.7.2024
166
13.7.1944
7, 11
Vzdušníky všetkých ručných aj elektrických čerpadiel, kompresorov, vodovodov, vodovodných
zariadení, ako aj všetkých vedení tekutín a plynov všetkých druhov, čistiace prístroje, nádrže,
miešadlá všetkých druhov, rotačné a piestové
kompresory, filtre vzduchu, plynotesné uzávery
v rozvádzacích potrubiach, ako aj v miestnostiach, odpúšťacie prístroje, rozhadzovače. Príslušenstvo a súčasti čerpacích zariadení, samočinných
spínačov, zapaľovačov, elektrických chladiacich
prístrojov, akumulátory a chladiace zariadenie
všetkých druhov pre malé aj veľké výkony, piestové a rotačné kompresory, regulačné spínacie
zariadenie, elektrické prístroje na riadenie a kontrolu chodu čerpadiel a čerpacích agregátov na
dopravu tekutín a plynov, spínacie skrine, ochranné spínače, kontroly motorov, registračné prístroje na diaľkové značenie stavu vodnej hladiny
a prítokového množstva, signalizačné zariadenia,
poplachové zariadenia akustické, optické alebo
kombinované pri poruchách vedenia, pri strate
tlaku pod prípustnú hranicu, ozonizátory do krytov, všetky elektromotory s výnimkou elektromotorov do gramofónov.

(540) SIGMA
(732) SIGMA GROUP, a. s., Jana Sigmunda 79, 783 50
Lutín, CZ;
(740) Šimonovská Zuzana, Mgr., Praha, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

118678
22.4.1915
22.4.2015
22.4.2025
2080
22.4.1915
7, 26
Prístroje k šijacím strojom, plechové škatule na
prístroje k šijacím strojom, akékoľvek súčiastky
k šijacím strojom, podstavce k šijacím strojom,
hlavy k šijacím strojom, pohonové zariadenia
k šijacím strojom, vršky k šijacím strojom, člnky

k šijacím strojom, príslušenstvo všetkých druhov
k šijacím strojom, nábytok k šijacím strojom. Ihly a balíčky ihiel k šijacím strojom.
(540)

(732) Minerva Boskovice, a. s., Boskovice, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151431
18.5.1954
9.4.2014
9.4.2024
1543
9.4.1954
5
Chemické výrobky a prostriedky na hubenie škodcov.

(540) ORTHOSAN
(732) Enaspol a. s., Velvěty 33, 417 62 Rtyně nad Bílinou, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151610
29.9.1934
15.5.2014
15.5.2024
2979
15.5.1934
9
Merače rýchlosti, tachometre, zapisovacie (filmové) ukazovatele rýchlosti, ampérmetre, tlakom
ovládané meradlá, ukazovatele teploty, ukazovatele hladiny tekutiny, počítadlá otáčok a kilometrov, hnací mechanizmus do meračov rýchlosti
a jeho súčasti a zariadenia na skúšanie zapaľovacích sviečok.

(540)

(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151720
6.12.1954
15.11.2014
15.11.2024
3689
15.11.1954
33
Whisky.

(540) WHITE HORSE
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

151861
20.1.1955
23.12.2014
23.12.2024
4018
23.12.1954
7
Spaľovacie motory.

(732) International Truck and Engine Corporation, 4201
Winfield Road, P. O. Box 1488, Warrenville, IL
60555, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155985
14.10.1964
17.7.2014
17.7.2024
31756
17.7.1964
30
Nemedicinálne cukrovinky, žuvacia guma.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

156259
10.6.1965
9.12.2014
9.12.2024
32950
9.12.1964
5
Veterinárne liečivo.

(540) AXETOCAL
(732) BB PHARMA a.s., Pod Višňovkou 1662/21,
140 00 Praha, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

156682
16.5.1966
20.6.2014
20.6.2024
31713
20.6.1964
32
32 - Dvanásťstupňové pivo.

(591) žltá, červená, čierna, bordová
(732) Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01
České Budějovice, CZ;

162268
15.3.1975
10.7.2014
10.7.2024
48044
10.7.1974
33
Whisky.

(540) OLD PARR
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) STIMOROL
(732) Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS,
Roskildevej 161, DK-2620 Albertslund, DK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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162297
17.3.1975
4.7.2014
4.7.2024
48026
4.7.1974
1, 5
Chemické výrobky pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, hnojivá (prírodné a umelé), úpravné činidlá na semená a osivo, prostriedky insekticídne, larvicídne, fungicídne a pesticídne, prostriedky mollusticídne a nematicídne,
prípravky na ničenie škodcov a ničenie buriny,
prípravky odpudzujúce hmyz, prípravky na vykurovanie pôdy, výrobky veterinárne, výrobky na
umývanie a čistenie zvierat, výrobky antelmintické, prípravky na osviežovače vzduchu, prípravky dezinfekčné a dezodoračné.

(540) MATAVEN
(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)

162315
21.3.1975
26.9.2014
26.9.2024
48190
26.9.1974
5
Kortikosteroidný prípravok.

(540) DIPROPHOS
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

162323
21.3.1975
23.9.2014
23.9.2024
48155
23.9.1974
29, 30, 43
29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov,
hydina, zverina; mäsové výťažky; konzervované,
sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly, zaváraniny; vajcia, mlieko a iné mliekarenské výrobky vrátane mliečnych nápojov; jedlé oleje a tuky;
potraviny v konzervách; zelenina naložená v octe.
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30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a obilné prípravky upravené na výživu ľudí, napr. ovsené vločky a pod.;
nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády; chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, sirup z melasy; kvasnice,
prášky do pečiva; soľ, horčica; korenie, ocot, chuťové omáčky; ľad.
43 - Služby reštauračné.

(540) PIZZA HUT
(732) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
14841 N. Dallas Pkwy, Dallas, Texas, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

162325
21.3.1975
23.9.2014
23.9.2024
48156
23.9.1974
29, 30, 43
29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov,
hydina, zverina; mäsové výťažky; konzervované,
sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly, zaváraniny; vajcia, mlieko a iné mliekarenské výrobky vrátane mliečnych nápojov; jedlé oleje a tuky;
potraviny v konzervách; zelenina naložená v octe.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a obilné prípravky upravené na výživu ľudí, napr. ovsené vločky a pod.;
nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády; chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, sirup z melasy; kvasnice,
prášky do pečiva; soľ, horčica; korenie, ocot, chuťové omáčky; ľad.
43 - Služby reštauračné.

(540)

(732) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
14841 N. Dallas Pkwy, Dallas, Texas, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162393
23.5.1975
25.7.2014
25.7.2024
48058
25.7.1974
5
Vakcíny na liečenie alergie.

(540) POLLINEX
(732) Allergy Therapeutics (UK) Limited, Dominion Way,
Worthing, West Sussex BN14 8SA, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162451
3.7.1975
25.9.2014
25.9.2024
48189
25.9.1974
1, 9
Fotopolymérový film, prípravky a prístroje na laminovanie a vyvolávanie fotopolymérových filmov, fotografické chemikálie.

(540) RISTON
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1007
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162501
3.9.1975
6.9.2014
6.9.2024
48120
6.9.1974
9
Elektronické prístroje, magnetofónové pásky, gramofónové platne, kinematografické zvukové záznamy, obrazové a iné záznamy zvukových signálov.

(540)

(732) Dolby Laboratories Licensing Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York,
San Francisco, California, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162543
8.10.1975
23.10.2014
23.10.2024
48244
23.10.1974
9, 10
Elektrické zariadenia, prístroje, súčasti a aparáty,
napríklad: zosilňovače, zdroje energie, prevádzače,
sondy a elektródy, transformátory, tlačené obvody a súčasti, vlnovodné až koaxiálne adaptéry,
koaxiálne svorky a káble; zariadenia, prístroje
a aparáty používané na analýzu, syntézu, počítanie, meranie, získavanie dát a ich spracovanie, detekciu, kontrolu, skúšanie, vyloženie, zaznamenávanie alebo základné účely (napr. plynové chromatografy, CHN analyzátory, osmometre, autoviskozimetre, krátkovlnné spektrometre, analyzátory deformácie tvaru vlny, analyzátory spektra,
syntetizátory frekvencie, počítače, ampérmetre,
ohmmetre, merače impedancie, voltmetre, kmitomery, wattmetre, merače krátkovlnného žiarenia, merače dávok, merače hodnoty mikrovlnného šumu, zariadenia na meranie frekvencie, zariadenia na nukleárne meranie, kremíkové teplomery, zariadenia na získanie a spracovanie dát,
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kalkulačné stroje, počítače a zariadenia na spracovanie dát, detektory ultrazvukových prenosov,
skúšobné zariadenia na lokalizáciu chýb v energetických či telefónnych kábloch, signálne zdroje, mixéry, modulátory, zoslabovače, koaxiálne
a vlnovodné meracie prístroje na kontrolu a obsluhu, osciloskopy, vyhodnocovače a zaznamenávacie prístroje, kmitočtové a časové normály
a príslušenstvá (napr. stĺpcové materiály a kackflush elektrónky na použitie pri chromatografii,
kamery na použitie s osciloskopmi a vozíky na
skúšobné zariadenia na náhle prípady) používané
s týmito zariadeniami, prístrojmi a aparátmi. Lekárske zariadenia, prístroje a aparáty používané
na výskum, diagnostiku a liečebné účely - napríklad: kardiologické prístroje, prístroje pre hematológiu, stetoskopy, prístroje na skúšanie metabolizmu, zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie stavu pacienta, oživovacie prístroje a prevádzače, elektródy, predzosilňovače, oscilografické zaznamenávače, magnetofóny a prevádzače
dát na použitie vo fyziologických meraniach a zaznamenávanie a predvádzanie fyziologických zvláštností.
(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162544
6.10.1975
23.10.2014
23.10.2024
48245
23.10.1974
16
Miestne správy a technické periodiká, letáky a knihy, katalógy, pretlače článkov, listy s údajmi,
správy o použití výrobku a systému, technické
bulletiny, príručky na prevádzkovanie a obsluhovanie výrobkov a systému, všetko z uvedených
výrobkov vo vzťahu k elektrickému, meraciemu,
vedeckému a lekárskemu vybaveniu.

(540)

(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership,
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

162584
11.11.1975
6.9.2014
6.9.2024
48121
6.9.1974
9
Elektronické prístroje, magnetofónové pásky,
gramofónové platne, kinematografické zvukové
záznamy, obrazové a iné záznamy zvukových signálov.

(540) DOLBY
(732) Dolby Laboratories Licensing Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York,
San Francisco, California, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership,
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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162818
23.4.1976
8.5.2014
8.5.2024
47882
8.5.1974
6, 7, 12
Ložiskové kovy a ložiskové kovové zliatiny, surové a čiastočne opracované všeobecné kovy a ich
zliatiny, kovové časti mostov a budov, časti mostov a budov vyrobené z kombinácie materiálov
kovových a nekovových s prevažujúcou kovovou
zložkou, nosníky na mosty, budovy, inžinierske
stavby a priemyselné zariadenia, všetko vyrobené
z kovov alebo z kombinácie kovových a nekovových materiálov s prevažujúcou kovovou zložkou, časti a príslušenstvá všetkých týchto druhov
nosníkov; podpery, puzdrá a oporné podložky,
všetko ako časti strojov, ak patria do triedy 7,
časti strojov, ak patria do triedy 7 a sú vyrobené
prevažne zo zmesí polytetrafluoretylénových
umelých hmôt, práškový kov a grafit, strojové
ložiská, guľové kĺby na stroje, časti a príslušenstvá všetkých uvedených výrobkov; vozidlá pozemné a koľajové, plavidlá, lietadlá, motory s vnútorným spaľovaním do cestných a koľajových
vozidiel, parné stroje na cestné vozidlá, súčasti
podvozkov na cestné a koľajové vozidlá, nosné
rámy, puzdrá a oporné podložky a časti nosných
rámov, všetko na vozidlá pozemné, lietadlá a plavidlá, guľové kĺby na vozidlá, časti a príslušenstvá všetkých uvedených výrobkov.

(540) DU
(732) GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, Thorofare, New Jersey 08086, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162819
23.4.1976
12.5.2014
12.5.2024
47883
12.5.1974
6, 7, 12
Ložiskové kovy a ložiskové kovové zliatiny, surové a čiastočne opracované všeobecné kovy
a ich zliatiny, kovové časti mostov a budov, časti
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mostov a budov vyrobené z kombinácie materiálov kovových a nekovových s prevažujúcou kovovou zložkou, nosníky na mosty, budovy, inžinierske stavby a priemyselné zariadenia, všetko
vyrobené z kovov alebo z kombinácie kovových
a nekovových materiálov s prevažujúcou kovovou zložkou, časti a príslušenstvá všetkých týchto druhov nosníkov; podpery, puzdrá a oporné
podložky, všetko ako časti strojov, ak patria do
triedy 7, časti strojov, ak patria do triedy 7 a sú
vyrobené prevažne zo zmesí polytetrafluoretylenových umelých hmôt, práškový kov a grafit,
strojové ložiská, guľové kĺby na stroje, časti
a príslušenstvá všetkých uvedených výrobkov;
vozidlá pozemné a koľajové, plavidlá, lietadlá,
motory s vnútorným spaľovaním do cestných
a koľajových vozidiel, parné stroje na cestné vozidlá, súčasti podvozkov na cestné a koľajové
vozidlá, nosné rámy, puzdrá a oporné podložky
a časti nosných rámov, všetko na vozidlá pozemné, lietadlá a plavidlá, guľové kĺby na vozidlá,
časti a príslušenstvá všetkých uvedených výrobkov.

(540) DX
(732) GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, Thorofare, New Jersey 08086, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162858
13.5.1976
21.5.2015
21.5.2025
48661
21.5.1975
24, 25
Kusový tovar a plachty, pokiaľ patria do tr. 24,
textilné výrobky, vreckovky, povlaky na podušky, prikrývky, prešívané prikrývky, ozdobné posteľné prikrývky, záclony, povlaky na vankúše,
poťahy na nábytok, povlaky na prikrývky a prešívané prikrývky, povlaky na žehliace dosky, stolové pokrývky, obrúsky, poťahy na matrace, uteráky, textilné podšívky;
odevy a obuv všetkých druhov pre mužov, ženy,
deti a batoľatá, zástery, plienky, opasky, pokiaľ
patria do tr. 25, rukavice, klobúky a čapice, kravaty, šatky, plavky, nepremokavé odevy.

(540)

(732) FRUIT OF THE LOOM, INC., One Fruit of the
Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 421029015, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165844
14.1.1985
18.4.2014
18.4.2024
53618
18.4.1984
5
Liečebné prípravky na ošetrovanie kardiovaskulárnych chorôb a porúch.

(540) MONOPRIL
(732) E. R. Squibb & Sons, L. L. C., LawrencevillePrinceton Road, 08540 Princeton, New Jersey, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

165882A
6.3.1985
12.6.2014
12.6.2024
53694A
12.6.1984
11
11 - Elektrické ohrievače vody, tepelné čerpadlá.

(540) TATRAMAT
(732) TATRAMAT - ohrievače vody, s. r. o., Hlavná 1,
058 01 Poprad, SK;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166261
11.6.1986
11.10.2014
11.10.2024
53856
11.10.1984
5
Farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke prípravky a látky.

(540) MICROTRAST
(732) GUERBET GmbH, Otto-Volger-Strasse 11, D-6231
Sulzbach, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

166262
17.6.1986
23.11.2014
23.11.2024
53945
23.11.1984
16
Papier a papierenský tovar.

(732) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166998
4.8.1988
11.10.2014
11.10.2024
53857
11.10.1984
5
Farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke prípravky a látky.

(220)
(450)
7 (511)
(510)

(540) MICROPAQUE
(732) GUERBET GmbH, Otto-Volger-Strasse 11, D-6231
Sulzbach, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

175285
24.7.1995
15.6.2014
15.6.2024
1381-94
15.6.1994
11.10.1995
29, 30
Dehydrová zmes na dochutenie polievok, omáčok, šalátov a podobne.

(540) VEGGA
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177319
17.12.1996
17.2.2014
17.2.2024
392-94
17.2.1994
5.3.1997
2
Email syntetický vonkajší.

(540) SYNEX
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;
(740) Valent Vojtech Ing., Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177320
17.12.1996
17.2.2014
17.2.2024
391-94
17.2.1994
5.3.1997
2
Email olejový vonkajší.

(540) OLEMA
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;
(740) Valent Vojtech Ing., Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

177344
8.1.1997
28.7.2014
28.7.2024
1698-94
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28.7.1994
9.4.1997
16, 24, 25
Papier, lepenka, výrobky z papiera a kartonážne
výrobky, tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, papiernické výrobky, lepidlá na kancelárske
účely a pre domácnosť, potreby pre umelcov,
maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (s výnimkou prístrojov), učebné a školské
potreby a pomôcky (s výnimkou prístrojov), obalové materiály z plastov (nezahrnuté v iných triedach), hracie karty, tlačiarenské písmená, tlačiarenské štočky; textil a textilný tovar (nezahrnutý
v iných triedach), posteľná bielizeň a prestieranie, odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(540) CARE BEARS
(732) THOSE CHARACTERS FROM CLEVELAND,
INC., One American Road, Cleveland, Ohio 44144,
US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177366
15.1.1997
28.7.2014
28.7.2024
1690-94
28.7.1994
9.4.1997
33
Alkoholické nápoje.

(540) PIMM S' NO. 1 CUP
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

177369
15.1.1997
8.9.2014
8.9.2024
2026-94
8.9.1994
9.4.1997
30
Cukrovinky.

(591) čierna, červená, žltá
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover, NJ 07936, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

177370
16.1.1997
8.9.2014
8.9.2024
2027-94
8.9.1994
9.4.1997
30
Cukrovinky.

(591) čierna, červená, zelená, žltá
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover, NJ 07936, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177546
13.2.1997
19.9.2014
19.9.2024
2151-94
19.9.1994
7.5.1997
33
Vína, destiláty a likéry.

(540) LAGAVULIN
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177547
13.2.1997
19.9.2014
19.9.2024
2152-94
19.9.1994
7.5.1997
33
Vína, destiláty a likéry.

(540) TALISKER
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177552
13.2.1997
8.9.2014
8.9.2024
2028-94
8.9.1994
7.5.1997
30
Cukrovinky.

(540)

(591) modrá, červená, čierna, žltá
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover, NJ 07936, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

177553
13.2.1997
8.9.2014
8.9.2024
2029-94
8.9.1994
7.5.1997
30
Cukrovinky.

(591) zelená, čierna, žltá, červená
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover, NJ 07936, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

177665
19.2.1997
28.6.2014
28.6.2024
1486-94
28.6.1994
7.5.1997
25
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.

(540) REGATTA
(732) REGATTA LTD, Mercury Way, Dumplington,
Urmston, Manchester, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

177668
19.2.1997
9.9.2014
9.9.2024
2043-94
9.9.1994
7.5.1997
9, 16, 42
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(510) Hardvér, softvér, počítače, monitory, integrované
obvody, periférne jednotky a všetky ostatné výrobky súvisiace s výpočtovou technikou patriace
do triedy 9, neperiodické publikácie - príručky
k uvedeným výrobkom, užívateľské manuály,
vývoj softvéru.
(540) NETRA
(732) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177910
12.2.1997
19.9.2014
19.9.2024
2149-94
19.9.1994
4.6.1997
33
Vína, destiláty a likéry.

(540) OBAN
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177912
12.2.1997
19.9.2014
19.9.2024
2150-94
19.9.1994
4.6.1997
33
Vína, destiláty a likéry.

(540) DALWHINNIE
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177952
14.2.1997
9.8.2014
9.8.2024
1803-94
9.8.1994
4.6.1997
3
Bieliace prípravky a iné látky na pranie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie;
mydlá, voňavkárske výrobky, esenciálne oleje,
kozmetické prípravky a prípravky na vlasy a ústnu dutinu.

261

(732) ARAMIS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178380
19.11.1997
10.8.2014
10.8.2024
1813-94
10.8.1994
6.8.1997
4.2.1998
9, 39
9 - Elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, súčiastky a príslušenstvo.
39 - Transport, distribúcia a skladovanie elektrických a elektronických prístrojov a zariadení, súčiastok a príslušenstva.

(540) FARNELL
(732) PREMIER FARNELL PLC, Farnell House, Forge Lane, Leeds LS12 2NE, GB;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178413
19.11.1997
10.1.2014
10.1.2024
38-94
10.1.1994
6.8.1997
4.2.1998
5
5 - Farmaceutické prípravky, predovšetkým inhalačné anestetiká.

(540) SUPRANE
(732) BAXTER INTERNATIONAL INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178419
19.11.1997
17.2.2014
17.2.2024
390-94
17.2.1994
6.8.1997
4.2.1998
2
2 - Email nitrocelulózový leštiteľný.

(540) CEMAL
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

178772
17.12.1997
15.8.2014
15.8.2024
1839-94
15.8.1994
10.9.1997
4.3.1998
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9 - Zákazníkom aktivované a obsluhou aktivované automatické počítačmi riadené bankové stroje
a predznačené počítačové programy na použitie
v automatizovanom bankovníctve.

7 (511) 39
(511) 39 - Skladovacie a zásobovacie služby pre maloobchod, najmä s kancelárskymi potrebami.
(540) OFFICE CLUB
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600
North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178773
17.12.1997
15.8.2014
15.8.2024
1840-94
15.8.1994
10.9.1997
4.3.1998
39
39 - Skladovacie a zásobovacie služby pre maloobchod, najmä s kancelárskymi potrebami.

(540) OFFICE MART
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600
North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179060
5.1.1998
10.8.2014
10.8.2024
1809-94
10.8.1994
10.9.1997
4.3.1998
30
30 - Čokoláda, plnená čokoláda, cukríky, kakaový prášok, cukrárska poleva, fondánová hmota,
čokoládové nápoje, ovocné želé, cukrovinky arašidové, sójovo-kokosové, mliečne, kávové, mandľové, cukrovinky plnené krémom, cukrovinky
na zdobenie vianočných stromčekov a ostatné cukrovinky.

(540)

(732) CSP group s.r.o., Cukrovarská 12, 075 01 Trebišov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179274
16.1.1998
18.8.2014
18.8.2024
1904-94
18.8.1994
8.10.1997
8.4.1998
6, 9
6 - Uzatvoriteľné bezpečnostné boxy na automatické počítačmi riadené bankové stroje a na personálnu obsluhu takýchto zariadení; uzatvoriteľné puzdrá na depozity a automatizované bankové
záznamy, všetko vyrobené predovšetkým z kovu.

(540) DIEBOLD
(732) Diebold, Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, 5995 Mayfair Road, North
Canton, Ohio, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179275
16.1.1998
18.8.2014
18.8.2024
1905-94
18.8.1994
8.10.1997
8.4.1998
6, 9
6 - Sejfy (trezory, bezpečnostné schránky) vrátane zariadenia na ukladanie, bezpečné proti ohňu
a vlámaniu; hlavné knihy; stolové sejfy a ich časti; dvere trezorov a ich časti; zámky a ich časti;
protipožiarne dvere; peňažné pokladnice vo forme pevných boxov a ich časti; kovové konštrukcie vo forme sejfov a ich časti; ochranné jednotky
pre kontakt zákazníka s bankou; bankové okienka
pre privážajúcich sa zákazníkov; bankové priehradky pre prichádzajúcich a privážajúcich sa zákazníkov.
9 - Policajné alarmy.

(540)

(732) Diebold, Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, 5995 Mayfair Road, North
Canton, Ohio, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179327
20.1.1998
16.6.2014
16.6.2024
1413-94
16.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
9
9 - Elektronické súčasti riadiacich a kontrolných
zariadení.

(540) SENSORMATIC
(732) Sensormatic Electronics, LLC, One Town Center
Road, Boca Raton, Florida 33486, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

179328
20.1.1998
16.6.2014
16.6.2024
1414-94
16.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
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7 (511) 9
(511) 9 - Elektronické súčasti riadiacich a kontrolných
zariadení.
(540)

(732) Sensormatic Electronics, LLC, One Town Center
Road, Boca Raton, Florida 33486, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179459
22.1.1998
20.7.2014
20.7.2024
1633-94
20.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
2, 9, 10
2 - Zásobníky tónovačov a zásobníky atramentových dýz.
9 - Počítače, prístroje a systémy na spracovávanie informácií a dát, pamäte, prístroje a systémy
pre dizajn, počítačové programy, faksimilné stroje, vedecké, elektrické, elektronické, optické, optoelektronické, signalizačné, meracie a skúšacie
prístroje a nástroje, analytické nástroje, prístroje
na videozáznam a audiozáznam, ich súčasti a príslušenstvo.
10 - Lekárske nástroje a prístroje používané na
výskum, diagnostiku, terapeutiku, sledovanie pacientov a účely dátového riadenia, ich súčasti a príslušenstvo.

(540) HEWLETT PACKARD
(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership,
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179474
28.1.1998
29.6.2014
29.6.2024
1502-94
29.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
9, 12
9 - Elektrické vodiče, káble, káblovody a vedenie
v rúrkach; spojovacie svorky, tesnenia, izolácie,
príchytky, zvierky, svorky, priechodky, upínacie
pásy a moduly, všetky použité ako súčasti vodičov a elektroinštalačného materiálu; tlačené obvody, zbernicové elektrické jednotky, spínače,
vypínače a prepínače.
12 - Časti, zložky a súčasti motorových vozidiel
vrátane zapaľovacích štartérov a elektrických štartérov, rúrkového palivového potrubia, zväzkov
vodičov, drôtových a káblových foriem a modulov.
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(540) PACKARD ELECTRIC
(732) DELPHI TECHNOLOGIES, INC., a Delaware
Corporation, 5725 Delphi Drive, Troy, Michigan
48098, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179494
22.1.1998
28.7.2014
28.7.2024
1699-94
28.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
7
7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslušenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrábanie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslušenstvá.

(540) HELISTAR
(732) Iscar Ltd., P. O. Box 11, Tefen 24959, IL;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179495
22.1.1998
28.7.2014
28.7.2024
1700-94
28.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
7
7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslušenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrábanie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslušenstvá.

(540) HELIMILL
(732) Iscar Ltd., P. O. Box 11, Tefen 24959, IL;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179554
22.1.1998
20.7.2014
20.7.2024
1631-94
20.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
5, 30
5 - Liečivé cukrárske výrobky.
30 - Cukrárske výrobky.

(540) HALLS CALMS
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover, NJ 07936, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

179566
22.1.1998
16.8.2014
16.8.2024
1847-94
16.8.1994
8.10.1997
8.4.1998
5, 9, 10
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke na oftalmické použitie; dezinfekčné prostriedky na oftalmické použitie.
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely na oftalmické použitie.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické a lekárske,
vrátane špeciálneho nábytku pre tieto odbory a vrátane prístrojov a zdravotníckych pomôcok, očné
šošovky a nástroje na optometrické a diagnostické použitie.

(540)

(732) Bausch & Lomb Incorporated, One Bausch &
Lomb Place, Rochester, New York 14604, US;
(740) Majlingová Marta, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179572
27.1.1998
19.7.2014
19.7.2024
1613-94
19.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
1, 2, 19
1 - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Hlina pálená.

(540)

(732) Sedlecký kaolin, a. s., Božičany, 362 26 Božičany, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179580
12.2.1998
23.8.2014
23.8.2024
1921-94
23.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
9, 10
9 - Vedecké, námorné, dohliadacie, elektrické,
fotografické, kinematografické, optické, vážiace,
meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a nástroje, prístroje a nástroje na záchranu života

a výučbu; prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče
dát, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy na mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenie na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje, najmä však spínače, okamihové spínače, tlačidlové spínače, reverzné spínače, tlakové spínače, osvetlené tlačidlové spínače, koncové spínače, úrovňové spínače, kolieskové spínače, statické spínače, ultrazvukové spínače, fotoelektrické spínače, prepínače svetiel,
magnetické spínače, bezdotykové koncové spínače; relé, magnetické relé, statické relé, tepelné
relé, relé na reguláciu hladiny, relé pevnej fázy,
poistné relé, relé na zemnenie, nadprúdové relé,
indukčné relé, I/O dislokovaný terminál, jazýčkové relé; tepelné snímače, kontrolné tepelné prístroje; časovače, počítadlá, časovo závislé relé,
motorové časovače, časovače pevnej fázy, elektromagnetické počítadlá, počítadlá pevnej fázy,
prúdové zdroje; monitorovacie zariadenie, úrovňové spínače, reléové jednotky, motorové relé,
konventory prúdu, prúdové senzory, obmedzovače prúdu, detektory porúch vykurovacích článkov, napäťové senzory, poplachové zariadenia
netesností, relé na zvrat fáz, nadprúdové relé
a relé na detekciu strát zemnenia, frekvenčné relé, spätné wattové relé, kontrolné zariadenia
účinníka, prívodné relé, modulátory, monitory,
rozvádzacie meracie prístroje, prevodníky, vysielače, merače úrovne pevnej fázy; konektory, F/A
konektory, DIN konektory, konektory typu MIL,
konektory interfácie, IC zásuvky; fotomikrosenzory; programovateľné kontrolné zariadenie; počítače, elektronické počítače, elektronické kalkulačné stroje; vybavenie na automatizáciu tovární,
vybavenie na automatickú inšpekciu, automatické testovacie zariadenie, programovateľné spínače, systémy pamäťových dosák, pamätateľné
terminály; elektromechanické zariadenia, motorové alebo invertorové systémy; zariadenia input
- output, snímače obrazu, kontrolné dosky na
PPC modemy; meniče bankoviek, meniče mincí,
automatické výplatné prístroje, automatické dávkovacie stroje na peniaze, dávkovacie stroje na
bankovky, overovače bankoviek, kodéry MICR,
tlačiarne na vkladné knižky, čítacie zariadenie
kariet; stroje na vydávanie lístkov, automatické
zariadenie na kontrolu a zber lístkov, zariadenie
na vydávanie voucher, predajné stroje, predajné
stroje lístkov, benzínu, potravín a iných produktov; elektronické registračné pokladne, terminály
a periférne zariadenia pre nákupné strediská; prístroje a nástroje na kontrolu dopravy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubolekárske a zverolekárske, umelé údy, oči
a zuby; ortopedické výrobky; materiál na šitie
vrátane elektronických sfygmomanometrov, elektronických klinických teplomerov, elektronických
počítačov krviniek, automatických analyzátorov
buniek, elektrických parných inhalátorov, ultrazvukových rozprašovačov, elektrokardiografov,
elektrických masážnych prístrojov, elektrických
pulzných masážnych prístrojov, monitorov moču,
digitálnych pedometrov, ultrazvukových čističov,
monitorov glukózy v krvi, prietokových cytomeračov, sfygmomanometrov, systémov na liečenie
hypertermií.
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(511) 42 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
(540)

(540)

(732) Omron Corporation, 801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530, JP;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179615
12.2.1998
2.8.2014
2.8.2024
1750-94
2.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
33
33 - Whisky, likéry a ostatné nápoje obsahujúce
alkohol.

(540) BLUE LABEL
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 BG
Amsterdam, NL;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179624
12.2.1998
19.7.2014
19.7.2024
1610-94
19.7.1994
5.11.1997
6.5.1998
30, 32, 35, 40
30 - Káva, rezy a sušienky vyrobené na báze kakaa a kávovín, predvarená, pufovaná a ochutená
pufovaná ryža, kávové náhradky, pochutiny.
32 - Tekuté nealkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami.
40 - Sušenie a praženie jadrovín.

(540)

(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská cesta 807/10, 926 12 Sereď, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
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179752
12.2.1998
25.7.2014
25.7.2024
1673-94
25.7.1994
5.11.1997
6.5.1998
42

(732) PEREX, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179776
12.2.1998
31.8.2014
31.8.2024
1963-94
31.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
1, 2, 19
1 - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Hlina pálená.

(540) KOLLOID
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179807
12.2.1998
9.8.2014
9.8.2024
1799-94
9.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
18
18 - Batožiny.

(540) AMERICAN TOURISTER
(732) Samsonite IP Holdings S.á.r.l., 13-15, avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, LU;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180003
17.3.1998
6.10.2014
6.10.2024
2321-94
6.10.1994
92216
29.8.1994
CZ
10.12.1997
3.6.1998
37, 42
37 - Montáž a opravy čerpacích a hydraulických
strojov, zariadení a systémov, montáž a opravy
meracej a regulačnej techniky.
42 - Poradenská činnosť, výskum a vývoj v oblasti čerpacích a hydraulických strojov, zariadení
a systémov; projektová činnosť v investičnej výstavbe.
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(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) HYDROSYSTEM project a. s., Kosmonautů 1103/6a,
772 11 Olomouc, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

27.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
31, 32, 33
31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené
a ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov, vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180078
17.3.1998
9.8.2014
9.8.2024
1796-94
9.8.1994
10.12.1997
3.6.1998
9, 12, 16
9 - Signálne prístroje a zariadenia, alarmy (okrem
automobilových), detekčné prístroje, súčiastky
a príslušenstvá uvedeného tovaru, zariadenia proti krádežiam.
12 - Alarmy na všetky typy automobilov, ich súčiastky a príslušenstvá.
16 - Stolové a závesné zaraďovače, košíčky na
poštu, stolové kartotéky, obaly na spisy, lístkovnice, knižné kartotéky a lístkovnice, policové
a stolové zaraďovače, zásuvky na poštu, police
na časopisy, úžitkové puzdrá a kazety, kancelárske podložky na stoly.

(540)

(732) SUPERIOR ELECTRONICS CORP., No. 10,
Lane 31, Chungten st., Taipei, TW;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180089
17.3.1998
12.10.2014
12.10.2024
2385-94
12.10.1994
10.12.1997
3.6.1998
12
12 - Automobily, osobné aj nákladné; motory pozemných vozidiel; časti pozemných vozidiel a motorov.

(540) DURATEC
(732) FORD MOTOR COMPANY, The American Road,
Dearborn, Michigan 48121, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

180220
20.4.1998
27.5.2014
27.5.2024
1220-94

(591) Žltá, zlatá, červená
(732) GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.,
Drážďanská 80/82, 400 07 Ústí nad Labem, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180357
20.4.1998
19.7.2014
19.7.2024
1617-94
19.7.1994
14.1.1998
8.7.1998
1, 2, 19
1 - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Hlina pálená.

(540) KAOLIN PREMIER
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180459
23.4.1998
27.5.2014
27.5.2024
1234-94
27.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
31, 32, 33
31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené
a ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov, vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(591) Modrá
(732) GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.,
Drážďanská 80/82, 400 07 Ústí nad Labem, CZ;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180460
23.4.1998
31.5.2014
31.5.2024
1236-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
7, 21, 42
7 - Účelové stroje pre sklársky priemysel.
21 - Úžitkové a ozdobné sklo (s výnimkou stavebného skla).
42 - Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.
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180603
14.5.1998
28.7.2014
28.7.2024
1701-94
28.7.1994
4.2.1998
5.8.1998
7
7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslušenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrábanie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslušenstvá.

(540) HELIQUAD
(732) Iscar Ltd., P. O. Box 11, Tefen 24959, IL;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180611
14.5.1998
14.9.2014
14.9.2024
2098-94
14.9.1994
4.2.1998
5.8.1998
2
2 - Farby, laky (okrem izolačných lakov), krycie
laky, moridlá na drevo, ochranné impregnácie proti korózii a vodoodpudivé povlakové hmoty
s charakterom náterovej hmoty.

(540)

(540)

(732) Katerinčin Marián, Dulov 208, 018 52 Dulov, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180597
14.5.1998
24.6.2014
24.6.2024
1465-94
24.6.1994
4.2.1998
5.8.1998
10
10 - Lekárska diagnostická a testovacia súprava
obsahujúca činidlá, ako sú antilátky a antigény,
ďalej potrebné technické vybavenia, ako sú namáčacie tyčinky, mikrotitračné doštičky a skúmavky na analyzovanie metabolizmu živočíšnych
kostí a minerálií, práve potom kostných zmien
v súvislosti s primárnym či sekundárnym rednutím kostí (osteoporosis), zdedeným ochorením
alebo inými ochoreniami kostí.

(540) OSTEOMARK
(732) Alere North America, LLC, 30 South Keller Road,
Suite100, Orlando, Florida 32810, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(732) PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG Place,
Pittsburgh, Pennsylvania 15272, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180655
14.5.1998
1.8.2014
1.8.2024
1716-94
1.8.1994
4.2.1998
5.8.1998
33
33 - Alkoholické nápoje.

(540) GLENKINCHIE
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

180656
14.5.1998
1.8.2014
1.8.2024
1717-94
1.8.1994
4.2.1998
5.8.1998
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7 (511) 33
(511) 33 - Alkoholické nápoje.
(540) CRAGGANMORE
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180657
14.5.1998
1.8.2014
1.8.2024
1718-94
1.8.1994
4.2.1998
5.8.1998
33
33 - Alkoholické nápoje.

(540) TANQUERAY
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180658
14.5.1998
1.8.2014
1.8.2024
1719-94
1.8.1994
4.2.1998
5.8.1998
33
33 - Alkoholické nápoje.

7 (511) 29, 32
(511) 29 - Mliečne výrobky.
32 - Nealkoholické nápoje.
(540)

(732) TPK, spol. s r. o., Velkomoravská 2714/28, 695 19
Hodonín, CZ;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

180784
25.5.1998
28.7.2014
28.7.2024
1696-94
28.7.1994
14.1.1998
5.8.1998
25
Odevy.

(540) PLAYBOY
(732) Playboy Enterprises International, Inc., 680 North
Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

180785
25.5.1998
28.7.2014
28.7.2024
1697-94
28.7.1994
14.1.1998
5.8.1998
25
Odevy.

(732) Playboy Enterprises International, Inc., 680 North
Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(554) trojrozmerná známka
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

180735
14.5.1998
25.11.2014
25.11.2024
2850-94
25.11.1994
4.2.1998
5.8.1998

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181379
20.7.1998
12.9.2014
12.9.2024
2050-94
12.9.1994
8.4.1998
7.10.1998
1, 5, 42
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo
a lesníctvo, na konzervovanie potravín, priemyselné chemikálie, vzácne cukry, chemické činidlá, chemické látky na laboratórne analýzy, che-
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mické prípravky na vedecké účely, chemikálie
pre lesníctvo, agrochemikálie, acetáty, octany,
etanáty, akrylové živice, aldehydy, ketóny, alkálie, anhydridy, kyanidy, minerálne kyseliny, organické bielidlá, oxaláty, organické rozpúšťadlá,
soli na priemyselné účely, bakteriálne prípravky,
baktericídne látky, biochemické katalyzátory, číriace prípravky, chemické prípravky na čistenie
vody.
5 - Jedy, chemické prípravky na farmaceutické,
lekárske a zverolekárske účely, herbicídy, pesticídy, fungicídy a insekticídy.
42 - Čistenie chemikálií, regenerácia organických
rozpúšťadiel, služby v oblasti analytickej chémie,
separačné chemické a fyzikálne procesy, služby
v oblasti chémie, chemické analýzy, chemický
výskum, odborné poradenstvo v oblasti chémie,
predprojektová činnosť v oblasti chémie, výskum
a vývoj nových výrobkov, rešeršné služby v oblasti chémie.
(540)

(732) MIKROCHEM, spol. s r. o., Za dráhou 33, 902 01
Pezinok, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181549
13.8.1998
20.7.2014
20.7.2024
1634-94
20.7.1994
6.5.1998
4.11.1998
2, 9, 10
2 - Zásobníky tónovačov a zásobníky atramentových dýz.
9 - Počítače, prístroje a systémy na spracovávanie informácií a dát, pamäte, prístroje a systémy
na dizajn, počítačové programy, faksimilné stroje, vedecké, elektrické, elektronické, optické, optoelektronické, signalizačné, meracie a skúšacie
prístroje a nástroje, analytické nástroje, prístroje
na video - audiozáznam, ich súčasti a príslušenstvo.
10 - Lekárske nástroje a prístroje používané na
výskum, diagnostiku, terapeutiku, sledovanie pacientov a na účely dátového riadenia, ich súčasti
a príslušenstvo.

(540)

(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership,
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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181550
13.8.1998
20.7.2014
20.7.2024
1635-94
20.7.1994
6.5.1998
4.11.1998
2
2 - Zásobníky tónovačov a zásobníky atramentových dýz.

(540) HP
(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership,
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181565
13.8.1998
24.8.2014
24.8.2024
1938-94
24.8.1994
6.5.1998
4.11.1998
9
9 - Počítačový hardvér a softvér, počítačové periférne zariadenia.

(540) SOLARIS
(732) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181567
13.8.1998
31.8.2014
31.8.2024
1964-94
31.8.1994
6.5.1998
4.11.1998
1, 2, 19
1 - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Pálená hlina.

(540) KAOLÍN OT
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181981
17.9.1998
8.6.2014
8.6.2024
1338-94
8.6.1994
3.6.1998
2.12.1998
10, 11, 36, 41, 42
10 - Zdravotnícke prístroje a nástroje, najmä stomatologické súpravy, stomatologické kreslá, stomatologické kompresory, stomatologické nástroje a náradie, vybavenie stomatologických ambu-
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lancií, najmä zdravotnícky nábytok, stomatologická odsávačka, miešačka amalgámu; stomatologické laboratórne prístroje, stomatologické röntgenové prístroje, vyšetrovacie a terapeutické röntgenové prístroje a zariadenia, dýchacie a anestéziologické prístroje, prístroje na umelú ventiláciu
pľúc, prístroje na vysokofrekvenčnú dýzovú ventiláciu pľúc, záchranárske resuscitačné prístroje,
odsávacie zariadenia a zdroje podtlaku, vysokofrekvenčné chirurgické prístroje a nástroje, elektrokardiografy, defibrilátory, ultrazvukové diagnostické a terapeutické prístroje, vyšetrovacie
a liečebné prístroje a zariadenia, jednorazové injekčné striekačky, jednorazové injekčné ihly, klasické injekčné striekačky, klasické injekčné ihly,
dialyzátory, jednorazové zdravotnícke potreby
a pomôcky, najmä lancety, perfúzne ihly, krvné
vaky, röntgenové filmy, dialyzačné sety; náhradné diely k zdravotníckym prístrojom a nástrojom,
svetloliečebné prístroje, vodoliečebné prístroje,
teploliečebné prístroje, sterilizačné prístroje, dezinfekčné prístroje, lekárske nástroje všetkých
druhov.
11 - Sterilizačné prístroje, dezinfekčné prístroje.
36 - Finančné operácie, najmä lízingové operácie, faktoring, forfajting.
41 - Vzdelávanie, najmä školenia lekárov, zdravotníkov, laborantov, servisných technikov.
42 - Prenájom, najmä prístrojov a nástrojov zdravotníckej techniky.

(540) EUR-MED
(732) EUR-MED, a. s., Športová 1, 916 01 Stará Turá,
SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182384
14.10.1998
8.6.2014
8.6.2024
1340-94
8.6.1994
8.7.1998
11.1.1999
10, 11, 36, 41, 42
10 - Zdravotnícke prístroje a nástroje, najmä stomatologické súpravy, stomatologické kreslá, stomatologické kompresory, stomatologické nástroje a náradie, vybavenie stomatologických ambulancií, najmä zdravotnícky nábytok, stomatologická odsávačka, miešačka amalgámu, stomatologické laboratórne prístroje, stomatologické röntgenové prístroje, vyšetrovacie a terapeutické röntgenové prístroje a zariadenia, dýchacie a anestéziologické prístroje, prístroje na umelú ventiláciu
pľúc, prístroje na vysokofrekvenčnú dýzovú ventiláciu pľúc, záchranárske resuscitačné prístroje,
odsávacie zariadenia a zdroje podtlaku, vysokofrekvenčné chirurgické prístroje a nástroje, elektrokardiografy, defibrilátory, ultrazvukové diagnostické a terapeutické prístroje, vyšetrovacie
a liečebné prístroje a zariadenia, jednorazové injekčné striekačky, jednorazové injekčné ihly, klasické injekčné striekačky, klasické injekčné ihly,
dialyzátory, jednorazové zdravotnícke potreby
a pomôcky, najmä lancety, perfúzne ihly, krvné

vaky, röntgenové filmy, dialyzačné sety, náhradné diely zdravotníckych prístrojov a nástrojov,
svetloliečebné prístroje, vodoliečebné prístroje, teploliečebné prístroje, lekárske nástroje všetkých
druhov.
11 - Sterilizačné prístroje, dezinfekčné prístroje.
36 - Finančné operácie, najmä lízingové operácie, faktoring, forfajting.
41 - Vzdelávanie, najmä školenia lekárov, zdravotníkov, laborantov, servisných technikov.
42 - Prenájom, najmä prístrojov a nástrojov zdravotníckej techniky.
(540)

(732) EUR-MED, a. s., Športová 1, 916 01 Stará Turá, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182782
12.11.1998
7.7.2014
7.7.2024
1539-94
7.7.1994
5.8.1998
11.2.1999
35, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti v elektronike.
42 - Inštalácia, spúšťanie a aktualizácia počítačových programov.

(540)

(732) VARIANT ALFA s.r.o., Topásová 54, 040 11
Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184112
10.2.1999
28.12.2014
28.12.2024
3131-94
28.12.1994
4.11.1998
7.5.1999
1, 2, 3, 4, 28, 37
1 - Chemické prípravky na použitie v poľnohospodárstve s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a škodcov, lepidlá používané v priemysle.
2 - Farbiace prípravky.
3 - Prípravky na čistenie, bielenie, leštenie a pranie zaradené do triedy 3, autokozmetika.
4 - Drevené uhlie.
28 - Rybárske prúty.
37 - Čistenie, pranie, žehlenie, mangľovanie bielizne, napínanie záclon a dečiek, opravy a úpravy
bielizne, upratovacie služby.
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42 - Profesionálne poradenstvo s výnimkou obchodného alebo podnikateľského; interiérová výzdoba; projektová činnosť, štúdie technických
projektov; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; inžinierska činnosť; pomoc pri výbere povolania; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; kontrola kvality.

(540)

(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu
a služby, Služeb 3, 100 00 Praha - Strašnice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184874
19.4.1999
30.3.2014
30.3.2024
739-94
30.3.1994
11.1.1999
12.7.1999
3
3 - Prostriedky proti poteniu, dezodoranty na osobné použitie, parfumy, prípravky po holení, toaletné prípravky nie na liečebné účely, kozmetické prípravky, prostriedky na čistenie zubov a ústnej dutiny, šampóny, gély na sprchovanie; zásypové prášky, telové krémy a telové oleje, peny
a prísady do kúpeľa; mydlá; bieliace prípravky,
prípravky používané pri praní; prípravky na pláchanie a preplachovanie, prípravky na umývanie,
čistenie a leštenie, abrazívne prostriedky na čistenie, prípravky zahŕňajúce tekuté umývacie prostriedky a detergenty.

(540) LUKSJA
(732) PZ Cussons Polska S. A., ul. Chocimska 17, 00-791
Warsaw, PL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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185342
24.5.1999
25.5.2014
25.5.2024
1204-94
25.5.1994
11.2.1999
6.8.1999
6, 35, 42
6 - Príručné kovové pokladne; pánty, závesy; klince, príchytky; kovanie na okná; domové zvončeky s výnimkou elektrických; kovové rúry; drôt;
drôtené pletivo; kovové kolesá na nábytok; kovové okenice, kovové dlážky, drobný železiarsky
tovar, kovové zámočnícke stoly, kovové bazény,
kovania na dvere; kovanie na nábytok; kovové
cestné zvodidlá; kovové skrinky, debny; kovové
telefónne búdky.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; personálne poradenstvo; marketingové štúdie; reklamné
agentúry, obchodné alebo podnikateľské informácie.

(540) STOBEK
(732) STOBEK, spol. s r. o., Galvaniho 12 B, 821 04
Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185345
24.5.1999
28.6.2014
28.6.2024
1489-94
28.6.1994
11.2.1999
6.8.1999
39
39 - Skladové a zásobovacie služby pre maloobchod, najmä s kancelárskymi potrebami.

(540) OFFICE DEPOT
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600
North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189254
15.2.2000
14.3.2014
14.3.2024
605-94
14.3.1994
8.11.1999
16.5.2000
7
7 - Prístroje na čistenie povrchov vymieňajúcich
teplo v kotloch a iných zariadeniach na výmenu
tepla.

(540)

(732) Diamond Power International Inc., 2600 E. Main
St., Lancaster, Ohio 43130, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

205965
6.5.2004
25.11.2013
25.11.2023
3444-2003
25.11.2003
3.2.2004
3.8.2004
35, 41, 43
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(511) 35 - Reklamná činnosť; rozširovanie reklamných
materiálov; zverejňovanie reklamných materiálov;
sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie reklamy a inzercie; organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie večierkov (party) na komerčné a reklamné
účely; vzťahy s verejnosťou (public relations);
prieskum trhu; odborné konzultácie v oblasti ekonomiky a marketingu; vydávanie reklamných textov.
41 - Zábavná, kultúrna, športová a vzdelávacia činnosť; organizovanie a vedenie súťaží na zábavné,
kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizovanie súťaží na komerčné a reklamné účely; organizovanie večierkov (party) na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizovanie výstav na zábavné, kultúrne a vzdelávacie
účely; organizovanie festivalov; nahrávanie hudby a hudobných programov; organizovanie živých vystúpení; odborné konzultácie v oblasti
filmovej tvorby a audio- a videonahrávok; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; sprostredkovanie služieb uvedených
v tejto triede.
43 - Pohostinské služby; sprostredkovanie pohostinských služieb.
(540) JUNIFEST
(732) Križan Kamil, Povraznícka 16, 811 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207007
13.9.2004
26.3.2014
26.3.2024
980-2004
26.3.2004
8.6.2004
1.12.2004
16, 28, 35, 41
16 - Papiernické výrobky, tlačoviny s výnimkou
reklamných, knihy, časopisy periodické a neperiodické, obalové materiály z papiera a plastov.
28 - Spoločenské hry a hračky, hracie karty.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
maloobchodná činnosť s papiernickými výrobkami a hračkami, reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov, organizovanie spoločenských a zábavných podujatí
a súťaží, organizovanie školení.

(540)

(732) Kubička Peter, Platanová 16, 010 07 Žilina, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

207355
14.10.2004
26.4.2014
26.4.2024
1347-2004
26.4.2004
7.7.2004

(450) 3.1.2005
8 (511) 6, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 42
(511) 6 - Kovový stavebný materiál, kovové stavebné
obklady, kovové podpery, kovové vonkajšie rolety a žalúzie, kovové príchytky, klince, kovový
spojovací materiál, drobný železiarsky tovar, kovové brány, dvere, dverové zárubne, okná, okenice, písmena a číslovky z obyčajných kovov nie
ako tlačové znaky, kovové stavebné dielce, kovová dlažba, obalové nádoby z kovu, kovové palety, drôt, drôtové pletivo, kovové popisné a identifikačné tabuľky a štítky, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové dverové obloženie, kľúče,
klopadlá, kovové rozperky, stavebné kovanie,
pánty, závesy, kovanie na nábytok a okná, kovové lešenia, kovové lišty, laty, polotovary z obyčajných kovov, predovšetkým kovové profily,
tyče, rúrky, kovové potrubia, kovové rošty, kovové sieťky proti hmyzu, kovové rámy na okná,
kovové rámy na siete a sieťky, kovové kolieska
na nábytok, kovové neelektrické zámky, domové
zvončeky nie elektrické, figuríny z obyčajných
kovov, umelecké diela z obyčajných kovov, kovové škatule, skrinky, nádoby, kontajnery.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové konštrukcie, nekovové konštrukčné materiály, nekovové nosníky, nekovové lešenia, asfalt, bitúmen,
asfaltové alebo bitúmenové potery, povlaky, pokryvy na strechy, nekovové stavebné výrobky,
baraky, búdy, nekovové konštrukcie bazénov, betón, prefabrikáty z betónu, betónové podpery,
stĺpy, nekovové základné konštrukcie pre budovy, cement, cementové platne, cementové potery
a povlaky, nekovové debnenie, nekovová dlažba,
nekovové dlaždice, obkladačky, parketové a drevené dlážky, dosky, laty, stavebné drevo, hranoly, drevo ako polotovar, strešné krokvy, nekovové rúry a drenážne rúry a ich klapky a ventily, figuríny, sochy, sošky z kameňa, betónu alebo
mramoru, nekovové sieťky proti hmyzu, kameň,
kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo,
nekovové komínové nadstavce, plášte, rúry, dymovody, stavebná malta, nekovový obkladový
materiál na budovy, nekovové obklady stien, priečok, prekladov, sadra, nekovové odkvapové rúry,
rímsy, okenné sklo s výnimkou skla na okná automobilov, nekovové okná, okenice, dvere, zárubne, vitrážové okná, omietky ako stavebný materiál, vonkajšie rolety nekovové a netextilné, nekovové schodiská, prenosné nekovové stavby,
nekovové stavebné krytiny, štrk, vápno, tehly, nekovové stavebné tvárnice, murovacia malta, murovacie nekovové tvárnice, nekovové vodovodné
potrubia, nekovové odbočky, prípojky potrubia,
nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, nekovové vonkajšie plášte budov, lisovaný
korok.
20 - Nábytok, kancelársky nábytok, školský nábytok, stoly, písacie stoly, stoličky, kreslá, sedadlá, skrine, skriňové zostavy, police, lavice, lavičky,
kartotékové skrine, regály, zobrazovacie tabule,
stojany na kabáty, stojany na klobúky, pulty, taburetky, servírovacie stolíky, stolové dosky, kuchynský nábytok, kadernícke kreslá, komody, zásuvkové kontajnery, postele, posteľné matrace,
divány, pohovky, nekovové príslušenstvo k nábytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové čapy, pánty a závesy, nekovové
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kovanie na okná a nábytok, dekoratívne nástenné
ozdoby, nie textilné, drevené alebo plastové nádoby a schránky, drevené hrany a kostry na nábytok, dverové obloženie, nie kovové, dvierka na
nábytok, korkové pásy, korkové zátky, latkové
vnútrookenné rolety, plastové lišty na nábytok,
plastové záklopky, nekovové zátky, nekovové kolieska na nábytok, nekovový spojovací materiál,
plastové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, svorky, pútače z dreva alebo plastu, rámy na
obrazy, prútený tovar, ratan, pletené predmety zo
slamy, sochy, umelecké diela, busty a figuríny
z dreva, vosku, sadry alebo plastov, vešiaky na
odevy, zámky s výnimkou kovových a elektrických, zrkadlá, izbové žalúzie.
35 - Administratívna správa hotelov, budov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo
podnikateľské informácie, vydávanie reklamných
materiálov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, reklamné činnosti,
prenájom reklamných materiálov a priestorov,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh,
účtovníctvo, zbieranie a zoraďovanie údajov
v počítačových databázach, služby pozostávajúce
zo zaobstarania stavebných prác pre tretie osoby,
sprostredkovanie uvedených služieb, maloobchodné služby so stavebným materiálom, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom obchodných priestorov, prenájom nehnuteľností,
správcovstvo, vyberanie nájomného, správa nehnuteľností, služby realitných kancelárií spojené
so správou nehnuteľností, finančné služby vrátane faktoringu a forfaitingu, bankové služby, oceňovanie pre poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti, finančné analýzy, finančné informácie, finančný lízing, finančné záruky, finančné konzultačné služby, predaj na splátky, úverové financovanie predaja, služby finančného manažmentu
a účtovníckych sústav, poistenie, poradenstvo
v oblasti poistenia, sprostredkovanie uvedených
služieb.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, budovanie
závodov a tovární, čistenie interiérov a exteriérov
budov, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, vŕtanie studní, montáž a opravy výťahov, montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce, demolácia budov, dozor nad stavbami, kontrola stavebných činností, služby stavbyvedúceho, asfaltovanie, montážne služby, opravy a údržba, montáž, inštalácia, údržba a opravy strojov, prístrojov
a zariadení, predovšetkým vykurovacích, vodovodných, vodárenských, ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, zabezpečovacích, osvetľovacích systémov a zariadení, plynových zariadení, montáž interiérov a interiérových prvkov,
klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie
kotlov, prenájom stavebných strojov a zariadení,
prenájom čistiacich strojov, stavebné informácie,
informácie o údržbe a opravách, odborné poradenstvo v stavebníctve, odborné poradenstvo
v oblasti inštalácie a montáže interiérových prvkov, sprostredkovanie uvedených služieb.
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39 - Prenájom garáži, prenájom chladiarenských
boxov, prenájom miesta na parkovanie, prenájom
skladísk, dovoz, doprava, prepravné služby, predovšetkým nákladná automobilová doprava, osobná doprava, informácie o doprave, preprave a uskladnení, prenájom automobilov, dopravných prostriedkov, rezervácia dopravy, preprava nábytku,
organizovanie ciest, poskytovanie pomoci pri doprave, prenájom vozidiel, preprava turistov, uskladnenie tovaru, sprostredkovanie uvedených
služieb.
42 - Projektovanie stavieb, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov, architektonické poradenstvo, expertízy
a prieskumy ako inžinierske práce, štúdie technických projektov, geodézia, interiérová výzdoba, vypracovanie stavebných výkresov, kontrola
kvality, prenájom počítačov, projektová činnosť,
spravovanie autorských práv, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540) HORNEX
(732) HORNEX, a. s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207356
14.10.2004
26.4.2014
26.4.2024
1349-2004
26.4.2004
7.7.2004
3.1.2005
18, 24, 25, 26, 42
18 - Výrobky z kože, koženky a imitácie kože
patriace do tejto triedy, najmä peňaženky, kufre,
cestovné tašky, dáždniky.
24 - Nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov.
25 - Pánske, dámske a detské odevy a textilné výrobky patriace do tejto triedy, najmä košele, kravaty, kabáty, plášte, kostýmy, obleky, šaty, nohavice, saká, vesty, bundy, vetrovky, svetre, vrchné
ošatenie, zvrchníky, šatky, šály, opasky, pokrývky
hlavy, ponožky, spodná bielizeň, športová obuv,
športové oblečenie.
26 - Opaskové pracky, ozdobné spony, ozdoby
na obuv s výnimkou drahých kovov, ozdoby na
šaty (šnúry, šnúrky, lemovky - aj trblietavé), pracky (odevné doplnky), pracky na obuv, šnúrky do
topánok.
42 - Módne návrhárstvo.

(540)

(732) JAMEL FASHION, s. r. o., Ul. Štefánikova 1067/74, 029 01 Námestovo, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

274

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207981
10.12.2004
16.4.2014
16.4.2024
1251-2004
16.4.2004
8.9.2004
4.3.2005
9, 11, 37, 42
9 - Prístroje a nástroje signalizačné a kontrolné;
prístroje a nástroje požiarnej signalizácie; prístroje a nástroje na meranie a reguláciu; prístroje
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu,
akumuláciu, reguláciu a kontrolu elektrického prúdu; záložné zdroje trvalého elektrického napájania; elektrické zariadenia na ovládanie automatických brán; kamery ako súčasť monitorovacích
systémov; telefónne ústredne; telefóny a faxy;
počítače a periférne zariadenia k počítačom; počítačové softvéry; aktívne (riadiace) a pasívne zariadenia pre počítačové a komunikačné siete, meranie a reguláciu.
11 - Zariadenia na osvetľovanie.
37 - Montáž počítačových a komunikačných sietí
s výnimkou softvéru, monitorovacích systémov,
telefónnych rozvodov a prístupových systémov,
elektrickej požiarnej signalizácie, elektroinštalácií a svietidiel a sietí verejného osvetlenia; montáž, servis, oprava a údržba všetkých prístrojov,
nástrojov a zariadení uvedených v triedach 9,
a 11; montáž, servis, oprava a údržba zariadení
na meranie a reguláciu; servis, oprava a údržba
počítačových sietí s výnimkou softvéru, monitorovacích systémov, telefónnych rozvodov, prístupových systémov, elektrickej požiarnej signalizácie, svietidiel, sietí verejného osvetlenia; montáž a servis automatických brán, prístupových
rámp a pohonov; poradensko-konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva, el. zariadení a rozvodov, počítačových a komunikačných sietí s výnimkou softvéru, monitorovacích systémov, telefónnych rozvodov, prístupových systémov, elektrickej požiarnej signalizácie, svietidiel, sietí verejného osvetlenia, merania a regulácie.
42 - Projektovanie elektrických zariadení a rozvodov; projektovanie počítačových a komunikačných sietí, monitorovacích systémov, telefónnych rozvodov a prístupových systémov, elektrickej požiarnej signalizácie, sietí verejného osvetlenia, zariadení na meranie a reguláciu; odborné
prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov; svetelné výpočty a grafické
stvárnenia osvetlenia; odborné poradenstvo v oblasti svetelnej techniky; návrhy automatických
brán, prístupových rámp a pohonov; návrh, tvorba a správa internetových stránok; návrhy prezentačných kompaktných diskov (CD); servis,
oprava a údržba softvéru pre počítačové siete;
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti softvéru pre počítačové a komunikačné siete, inštalácia
softvéru pre počítačové a komunikačné siete.

(540)

(591) modrá, červená

(732) AP Systems, spol. s r. o., Estónska 49, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208452
7.2.2005
10.5.2014
10.5.2024
1579-2004
10.5.2004
3.11.2004
5.5.2005
2
2 - Farby, laky, emaily, fermeže, náterové látky,
riedidlá, sušidlá (sikatíva) a spojivá do náterových
látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely na vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrchových
úpravách, farbivách, moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe dreva, ohňovzdorné nátery, práškové náterové látky, práškové farby, tlačiarenské farby, impregnačné prostriedky na drevo a na betón vo forme farieb, elektroforézne náterové látky, nástrekové hmoty na báze organických spojív a organických plnidiel ako náterové
látky.

(540) NATRIMA
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208710
4.3.2005
28.6.2014
28.6.2024
2091-2004
28.6.2004
1.12.2004
2.6.2005
1, 33, 40
1 - Lieh, liehový ocot.
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie a zeleninu, alkoholické nápoje s výnimkou piva, destilované nápoje, liehoviny, liehové esencie, liehové výťažky, medovina.
40 - Konzervovanie potravín a nápojov, lisovanie
ovocia, spracovanie alkoholických nápojov.

(540)

(732) „MODRÝ STROM", s. r. o., Ružová dolina 33,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208711
4.3.2005
23.8.2014
23.8.2024
2628-2004
23.8.2004
1.12.2004
2.6.2005
16, 38, 41, 42
16 - Periodické a neperiodické publikácie; noviny, časopisy vrátane ich rubrík, príloh a mimoriadnych vydaní.
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, telegrafická komunikácia.
41 - Poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania, vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme, vydávanie textov v elektronickej forme s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov.
42 - Poradenské, konzultačné a expertízne služby
v oblasti počítačových softvérov, poskytovanie
informácií v oblasti počítačových softvérov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) VIRUS RADAR
(732) ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209193
8.4.2005
10.12.2013
10.12.2023
3611-2003
10.12.2003
3.1.2005
1.7.2005
30, 32, 33
30 - Čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové
nápoje, čaj, nápoje na báze čaju, zmrzlina, príchuti do nápojov, nie éterické oleje, kávovinové náhradky, káva, kávové príchuti, prírodný alebo
umelý ľad.
32 - Nealkoholické nápoje, vody ako nápoje, minerálne vody, šumivé vody, stolové vody, mušty,
nekvasený hroznový mušt, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, nealkoholický aperitív, nealkoholický koktail, citronády, prípravky na výrobu likérov, prípravky
na výrobu minerálnych vôd, prípravky na výrobu
nápojov, prášky, pastilky alebo tablety na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, sóda, sýtená voda,
izotonické nápoje, pivo, šerbety ako nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, vínovica, brandy, digestíva, likéry, pálenky, liehoviny, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce
ovocie, alkoholické výťažky z ovocia, víno.

(540) Euro kofa
(732) Euro Cola, s. r. o., Rázusova 6, 917 01 Trnava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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209404
9.5.2005
19.1.2014
19.1.2024
128-2004
19.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 21
1 - Tmel, nauhličovadlo (metalurgia), organické
čistiace prípravky, prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky, vosk (chemické čistiace prípravky), rozpúšťadlá na fermeže, odmasťovacie prípravky na
použitie vo výrobnom procese, gleje (lepidlá)
s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre
domácnosť, prípravky na odstraňovanie mastnoty
pri výrobe tovarov, kovové mydlá na priemyselné účely, vodeodolné chemické prípravky pre
tmely s výnimkou farieb, chemické čističe oleja,
prípravky na odlepenie, chemické prípravky na
čistenie oleja, chemické čistiace prostriedky na
odstránenie mastnoty, silikáty adhezíva (lepiace
materiály) na priemyselné účely, priemyselné chemikálie, lepidlá na priemyselné účely, škrobové
lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, rozpúšťadlá na gumu, silikóny, chemické prípravy na čistenie oleja.
2 - Protikorózne oleje, prípravky proti hrdzi, antikorozívne oleje.
3 - Čistiace prípravky, spojivá (lepidlá) na kozmetické účely, oleje na čistenie.
4 - Mazacie oleje, priemyselné oleje, rezné chladiace kvapaliny, grafit (na mazanie), mazivá na remene.
6 - Kovové rozperky (kolíky), kovové čapy, kovové krúžky, kovové kolíky, podložky, kovové
platničky, kovové skrutky, stenové kovové kolíky (rozperky), kovové skrutky s maticou, platničky, kovové podložky, kovové nity, medené krúžky, závlačky, kovové reťaze, napínače na kovové
remene, kovové matice, kovové napínače remeňov, závitové krúžky, kovové obruče, spojky.
7 - Kĺby, spojky, spojenia, styky (časti motorov),
remenice (ako časti strojov), pásy pre dopravníky, spojky s výnimkou spojok pre pozemné vozidlá, pásy pre dopravníky, hnacie reťaze s výnimkou reťazí pre pozemné vozidlá, dopravníky
ako stroje, remene pre motory a hnacie stroje, pásy pre stroje, kardanové spojky, brúsne kotúče
(ako časti strojov), kotúčové spojky (stroje), hnacie remene dopravníkov, adhézne pásky na remenice, kolesá (ako časti strojov).
8 - Brúsne kotúče, brúsne kotúče (ručné náradie).
12 - Ozubené kolesá, súkolesia na bicykle, ozubené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vozidlá.
21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely, dávkovače mydla.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(732) DIN - TECHNIK spol. s r. o., Pekná cesta 17,
831 52 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209440
9.5.2005
27.2.2014
27.2.2024
618-2004
27.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
2
2 - Farby, laky, emaily (laky), fermeže, náterové
látky, riedidlá, sušidlá (sikatíva) a spojivá do náterových látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely na
vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrchových úpravách (náterové tmely), farbivá, moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe
dreva, ohňovzdorné nátery, práškové náterové
látky, práškové farby, tlačiarenské farby, impregnačné prostriedky na drevo a na betón vo forme
farieb, moridlá na drevo, elektroforézne náterové
látky, nástrekové hmoty na báze organických
spojív a organických plnidiel ako náterové látky.

8 (511) 2
(511) 2 - Farby, laky, emaily (laky), fermeže, náterové
látky, riedidlá, sušidlá (sikatíva) a spojivá do náterových látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely na
vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrchových úpravách (náterové tmely), farbivá, moridlá,
ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe dreva,
ohňovzdorné nátery, práškové náterové látky,
práškové farby, tlačiarenské farby, impregnačné
prostriedky na drevo a na betón vo forme farieb,
moridlá na drevo, elektroforézne náterové látky,
nástrekové hmoty na báze organických spojív
a organických plnidiel ako náterové látky.
(540)

(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(540)

(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209441
9.5.2005
27.2.2014
27.2.2024
619-2004
27.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
2
2 - Farby, laky, emaily (laky), fermeže, náterové
látky, riedidlá, sušidlá (sikatíva) a spojivá do náterových látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely na
vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrchových úpravách (náterové tmely), farbivá, moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe
dreva, ohňovzdorné nátery, práškové náterové látky, práškové farby, tlačiarenské farby, impregnačné prostriedky na drevo a na betón vo forme
farieb, moridlá na drevo, elektroforézne náterové
látky, nástrekové hmoty na báze organických
spojív a organických plnidiel ako náterové látky.

(540)

(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

209442
9.5.2005
27.2.2014
27.2.2024
620-2004
27.2.2004
4.2.2005
4.8.2005

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209607
9.5.2005
19.2.2014
19.2.2024
487-2004
19.2.2004
4.2.2005
4.8.2005
40, 42
40 - Likvidácia odpadu.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov.

(540)

(732) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63
Ladce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209740
9.6.2005
16.2.2014
16.2.2024
424-2004
16.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 21
1 - Tmel, nauhličovadlo (metalurgia), organické
čistiace prípravky, prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky, vosk (chemické čistiace prípravky), rozpúšťadlá na fermeže, odmasťovacie prípravky na
použitie vo výrobnom procese, gleje (lepidlá)
s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre
domácnosť, prípravky na odstraňovanie mastnoty
pri výrobe tovarov, kovové mydlá na priemyselné účely, vodoodolné chemické prípravky pre
tmely s výnimkou farieb, chemické čističe oleja,
prípravky na odlepenie, chemické prípravky na
čistenie oleja, chemické čistiace prostriedky na
odstránenie mastnoty, silikáty, adhezíva (lepiace
materiály) na priemyselné účely, priemyselné che-
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mikálie, lepidlá na priemyselné účely, škrobové
lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, rozpúšťadlá na gumu, silikóny, chemické prípravy na čistenie oleja.
2 - Protikorózne oleje, prípravky proti hrdzi, antikorozívne oleje.
3 - Čistiace prípravky, spojivá (lepidlá) na kozmetické účely, oleje na čistenie.
4 - Mazacie oleje, priemyselné oleje, rezné chladiace kvapaliny, grafit (na mazanie), mazivá na
remene.
6 - Kovové príchytky (kolíky), kovové čapy, kovové krúžky, kovové kolíky, podložky, kovové
platničky, kovové skrutky, kolíky (príchytky stenové kovové), kovové skrutky s maticou, platničky, kovové podložky, kovové nity, medené
krúžky, závlačky, kovové reťaze, napínače na kovové remene, kovové matice, kovové napínače remeňov, závitové krúžky, kovové obruče, spojky.
7 - Kĺby, spojky, spojenia, styky (časti motorov),
remenice (ako časti strojov), pásy na dopravníky,
spojky s výnimkou spojok pre pozemné vozidlá,
pásy na dopravníky, hnacie reťaze s výnimkou
reťazí pre pozemné vozidlá, dopravníky ako stroje, remene pre motory a hnacie stroje, pásy pre
stroje, kardanové spojky, brúsne kotúče (ako časti strojov), kotúčové spojky (stroje), hnacie remene dopravníkov, adhézne pásky na remenice,
kolesá (ako časti strojov).
8 - Brúsne kotúče, brúsne kotúče (ručné náradie).
12 - Ozubené kolesá, súkolesia na bicykle, ozubené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vozidlá.
21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely, dávkovače mydla.
(540)

(591) červená, čierna
(732) DIN - TECHNIK spol. s r. o., Pekná cesta 17,
831 52 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209752
9.6.2005
1.3.2014
1.3.2024
622-2004
1.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
29, 30, 43
29 - Lahôdkarské výrobky a hotové jedlá na spôsob rýchleho občerstvenia z mäsa, rýb a hydiny
s výnimkou polievok, grilované a vyprážané rezne z mäsa, rýb a hydiny.
30 - Chlieb, pečivo, sendviče, hotové jedlá s výnimkou polievok, polotovary a lahôdkarské výrobky na spôsob rýchleho občerstvenia obsahujúce uvedené produkty, ale tiež obsahujúce prísady z mäsa, rýb, hydiny, syrov, korenín, horčice,
kečupu, ochucovacích omáčok a majonézy; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky.
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43 - Príprava a predaj hotových pokrmov podávaných cez ulicu, príprava hotových pokrmov
a spoločné stravovanie, reštauračné a závodné
stravovanie, bufety, rýchle občerstvenie, lahôdkarská výroba, príprava, predaj a dodávka jedál
na objednávku do domu.
(540) PRESSBURGER
(732) Gundel Pavel, Mariánska 8, 811 08 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209773
9.6.2005
19.3.2014
19.3.2024
900-2004
19.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
17, 19
17 - Materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla,
izolačné materiály, zvukovoizolačné materiály.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového, stavebné panely s výnimkou kovových, obklady stien
a priečok s výnimkou kovových, obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, priečky
s výnimkou kovových.

(540) OPTIMDOSKA
(732) OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01
Krupina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209774
9.6.2005
19.3.2014
19.3.2024
901-2004
19.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
17, 19, 37
17 - Materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla,
izolačné materiály, zvukovoizolačné materiály.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového, stavebné panely s výnimkou kovových, obklady stien
a priečok s výnimkou kovových, obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, priečky
s výnimkou kovových, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu.
37 - Izolovanie stavieb, stavebníctvo (stavebná
činnosť), utesňovanie budov (služby-).

(540)

(732) OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01
Krupina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209781
9.6.2005
24.3.2014
24.3.2024
940-2004
24.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
33
33 - Tequilla.

(540) EL CHARRO
(732) COMPANIA TEQUILERA DE ARANDAS,
S.A. DE C.V., Rancho Palos Colorados, Mpio.
Manuel Martínez Valadez, C.P. 47180 Arandas,
Jalisco, MX;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209810
9.6.2005
6.4.2014
6.4.2024
1134-2004
6.4.2004
196568
6.10.2003
CZ
4.3.2005
8.9.2005
32, 33, 34
32 - Nealkoholické nápoje, najmä limonády, šumivé a iné nealkoholické nápoje, tiež z ovocných
štiav a prípravky na ich výrobu, tiež s ovocnou
šťavou, minerálne vody a prípravky na ich výrobu, prírodné alebo umelé, najmä výťažky, tablety
a prášky, nealkoholické nápoje obsahujúce kyselinu uhličitú, ovocné a zeleninové šťavy a nápoje,
tiež obohatené vitamínmi alebo minerálmi, sorbety, tiež šerbety, sódovky a stolové vody, diétne, iónové a energetické nápoje, pivo, ľahké pivá
a ležiaky, tiež v netekutej forme, nealkoholické
aperitívy, prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, najmä koncentráty a sirupy, ovocné alebo
zeleninové šťavy a nápoje z ovocných štiav, džúsy a mušty, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, proteínové nealkoholické nápoje, diétne nápoje, tablety a prášky na
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, pramenité vody, stolové vody perlivé
i neperlivé, miešané nápoje nealkoholické, nápoje z paradajkovej šťavy, aperitívy nealkoholické.
33 - Alkoholické nápoje, najmä vína a burčiaky,
destiláty a liehoviny, likéry, alkoholické esencie
a extrakty, medovina, miešané nápoje, najmä s prevahou alkoholu, mušty s alkoholom.
34 - Tabak a byliny na fajčenie, tabak šnupavý
a žuvací, tabakové výrobky, najmä cigarety s filtrom i bez filtra, cigarety s obsahom tabakových
náhradiek, bez liečebného účelu, cigarillos, cigary, potreby pre fajčiarov, obzvlášť zápalky a zapaľovače, tiež kresadlá, cigaretové a cigarové
špičky a náustky s výnimkou špičiek a náustkov
z drahých kovov, cigarové odrezávače, cigaretový papier a absorpčné papiere do fajok, fajky

a čističe fajok, puzdrá na tabakové výrobky, najmä
na cigarety, tabatierky, dózy na tabak a na cigarety, popolníky s výnimkou popolníkov z drahých
kovov.
(540)

(591) červená, červenoružová, zlatá
(732) TABAKUS GROUP, a. s., Janského 2458/4, 735 06
Karviná - Nové Město, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

209841
9.6.2005
19.4.2014
19.4.2024
1274-2004
19.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
30
30 - Bageta plnená, sendvič plnený.

(591) červeno-biela
(732) Kramár Miroslav, Laurinská 137/9, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Semanco Miroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209844
9.6.2005
27.4.2014
27.4.2024
1362-2004
27.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
19, 36, 37
19 - Nekovové stavebné materiály.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo.

(540)

(591) modrá, žltá
(732) Chemkostav, a. s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01
Michalovce, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209902
9.6.2005
6.2.2014
6.2.2024
333-2004
6.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
24, 25, 35
24 - Pleteniny (látky).
25 - Odevy, pleteniny (oblečenie), pletené svetre,
pletiarsky tovar, pokrývky hlavy.
35 - Maloobchodná činnosť s pleteninami (látkami), odevmi, pleteninami (oblečením), pletenými
svetrami, pletiarskym tovarom a pokrývkami hlavy, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky), sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540)

(732) Ing. Štefan Kuzma - Evident, Markuša 54, 979 01
Rimavská Sobota, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209913
9.6.2005
12.2.2014
12.2.2024
384-2004
12.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
32
32 - Minerálne vody a iné nealkoholické nápoje.

(540) Saint John
(732) Gemerské žriedla, spol. s r. o., Cesta Gemerských
žriediel, 982 18 Tornaľa, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209914
9.6.2005
12.2.2014
12.2.2024
385-2004
12.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
32
32 - Minerálne vody a iné nealkoholické nápoje.

(540) MAGNUS
(732) Gemerské žriedla, spol. s r. o., Cesta Gemerských
žriediel, 982 18 Tornaľa, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

209950
9.6.2005
2.3.2014
2.3.2024
670-2004

(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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2.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
7, 11, 16, 35, 37, 42
7 - Hnacie motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, hydraulické motory, hydraulické turbíny, letecké motory, lietadlové motory,
lodné motory, motory na stlačený vzduch, motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel,
parné generátory alebo kotly ako stroje, prúdové
motory, reaktívne (propulzné) mechanizmy s výnimkou mechanizmov pre pozemné vozidlá, dýzové motory s výnimkou motorov do pozemných
vozidiel, turbíny s výnimkou turbín pre pozemné
vozidlá.
11 - Kotlové rúry do vykurovacích zariadení,
kotlové rúry vykurovacích kotlov, kotly výhrevné, kúrenie teplovodné, ohrev teplej vody (bojler), ohrievače, ohrievače na ohrievacie železá,
ohrievadlá, parné akumulátory, parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, pece (na rozličné účely), plynové bojlery, plynové generátory,
prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, radiátory (na kúrenie), radiátory
elektrické, radiátory ústredného kúrenia, sporiče
paliva, tepelné čerpadlá, teplovodné vykurovacie
zariadenia, teplovzdušné rúry, teplovzdušné zariadenia, tvarovky pre pece, výhrevné kotly, vyhrievacie telesá, vykurovacie telesá na kúrenie
tuhými alebo plynnými palivami, vykurovacie
zariadenia, vyhrievacie zariadenia, výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov, zariadenia na ohrev teplej vody, kúrenie teplovodné, zariadenia na ohrev teplej vody, kúrenie teplovodné, zariadenia na ohrev teplej vody, kúrenie
teplovodné, solárne kolektory, solárne pece, tepelné generátory, zariadenia slúžiace na premenu
elektrickej, kinetickej alebo chemickej energie na
tepelnú energiu.
16 - Brožované knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, etikety s výnimkou textilných, kalendáre, kartón, lepenka, lepenkové alebo papierové škatule,
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly
(papiernický tovar), papiernický tovar, 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, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Maloobchodná činnosť so zariadeniami na
vykurovanie a ohrev, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom,
sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
37 - Montáž, údržba, inštalovanie a opravy vykurovacích zariadení a kotlov, a strojov a prístrojov, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, servis opravy, údržba a montáž výrobkov
uvedených v triedach 7, 8, 11 sprostredkovanie
uvedených služieb v tejto triede.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, technické poradenstvo týkajúce sa vykurovacích zariadení, motorov, kotlov, priemyselný dizajn,
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sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).

17 - Armatúry, fitingy pre potrubia na stlačený
vzduch s výnimkou kovových; gumové objímky
na časti strojov (ochranné-); hadice z textilných
materiálov; hadice s výnimkou kovových; nekovové spojky a tesnenia na potrubia; nekovové
vystužovacie materiály pre potrubia; objímky na
potrubia a rúry s výnimkou kovových; plátenné
hadice; polievacie hadice; požiarne hadice; rúry
ohybné s výnimkou kovových.
37 - Informácie o opravách; montáž, údržba a opravy strojov, zariadení a potrubných rozvodov;
stavebné a servisné informácie k rozvodovým
potrubiam.

(540)

(540)
(591) zelená, žltá
(732) Gažo Alexander, Ing., Južná 15, 934 01 Levice,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209963
9.6.2005
5.3.2014
5.3.2024
718-2004
5.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
16, 32, 33
16 - Tlačoviny, reklamné propagačné a informačné materiály, etikety, obaly papierové a z plastov patriace do tejto triedy, obaly a tašky z papiera a plastov patriace do tejto triedy.
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Vína všetkých druhov, alkoholické nápoje (s výnimkou piva).

(540)

(732) Víno Valtice CZ s. r. o., Nám. Svobody 3, 691 42
Valtice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210031
9.6.2005
16.4.2014
16.4.2024
1237-2004
16.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
6, 17, 37
6 - Kovové kolená na potrubie a hadice; kovové
komínové rúry; kovové komíny, dymovody; kovové potrubia a tlakové hadice; kovové obruče,
spojky, príchytky, objímky, prstence; kovové
prípojky odbočky pre potrubia a hadice; kruhové
zvierky, kovové, na rúry; oceľové rúry.

(732) Ľuboš Svetlík hadice pro, Železničná 571/10,
922 02 Krakovany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210126
8.7.2005
17.2.2014
17.2.2024
434-2004
17.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
25, 28, 41, 43, 44
25 - Odevy, predovšetkým športové odevy, konfekcia, športová obuv, kostýmy, sukne, obleky,
vrchné ošatenie, pokrývky hlavy, bielizeň, plavky,
bundy, saká, čelenky, čiapky, chrániče uší ako
pokrývka hlavy, kabáty, tielka, tričká, košele, kravaty, obuv a plášte na kúpanie, nohavice, opasky,
pančuchy, plášte, pleteniny ako oblečenie, svetre,
pulóvre, podprsenky, ponožky, pracovné plášte,
pyžamá, rukavice, šály, šatky, šerpy, župany, plážová obuv, papuče, sandále.
28 - Rakety ako športové náradie, lopty a loptičky na hranie, predovšetkým na squash, hry, hračky, spoločenské hry, cvičebné náradie, telocvičné
a športové potreby patriace do tejto triedy, chrániče na píšťaly a lakte, stroje na telesné cvičenie,
gymnastické zariadenia, zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne
prijímače, kolieskové korčule, kolobežky, korčule, lyže, obaly na lyže, plutvy na plávanie, postroje pre horolezcov, hracie rukavice, skejtbordy,
stoly na stolný tenis, stolové hry, lyže, terče,
ochranné vypchávky ako časti športových úborov, výplety rakiet, zariadenia na squash, zariadenia na kulturistiku, bowling.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, predovšetkým prevádzkovanie squashového centra,
fitnescentra, posilňovne, tenisového centra, služby športovísk, telesné cvičenia, aerobik, výcvik,
gymnastický výcvik, kluby zdravia, organizovanie športových súťaží, požičiavanie športového
výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov,
prenájom štadiónov, prenájom tenisových a squashových kurtov, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov, vydávanie
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časopisov, novín a iných periodických publikácií
s výnimkou vydávania reklamných a náborových
textov, tvorba videofilmov, požičiavanie videopások, sprostredkovanie kultúrnych a športových
podujatí, prevádzkovanie zábavných klubov, organizovanie hier, zábavy, organizovanie opatrovania detí (výchovná a vzdelávacia činnosť), informácie o možnostiach zábavy, sprostredkovanie uvedených služieb.
43 - Kaviarne, reštaurácie, služby barov, bufety,
rýchle občerstvenie, jedálne, hotelierske služby,
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných
stavieb, sprostredkovanie uvedených služieb.
44 - Kadernícke salóny, salóny krásy, manikúra,
pedikúra, tetovanie, masáže, služby solária, opatrovateľské služby (lekárske služby), kvetinárske
služby, opatrovanie detí (lekárska starostlivosť),
sprostredkovanie uvedených služieb.

súťažných, diskusných a informačných programov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických
periodík, kníh v elektronickej podobe, audioalebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej alebo elektronickej alebo komunikačnej alebo telekomunikačnej alebo
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov, informačné služby týkajúce sa televízneho
vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných
služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných,
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy
alebo výchovy alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh,
tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových
a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov,
tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského výstroja, prenájom a požičiavanie
športového náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.

(540) fanatix
(732) SPORTIMEX s. r. o., Kozia 21, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210128
8.7.2005
17.2.2014
17.2.2024
438-2004
17.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 38, 41
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete
alebo informačnej siete alebo elektronickej siete
alebo komunikačnej siete alebo počítačovej siete,
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného
charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom informačných miest, činnosť reklamnej agentúry,
činnosť ekonomických a/alebo organizačných
poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode
s tovarom, merchandising, franchising, pomoc
pri využívaní a riadení obchodného podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré
zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných
alebo dátových alebo elektronických oznámení
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu
matematických a štatistických údajov, organizačné zabezpečenie televízneho vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne
vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných,
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(540)

(591) červená, biela, modrá
(732) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52
Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210129
8.7.2005
17.2.2014
17.2.2024
439-2004
17.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
9, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie,
prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo
obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, automatické distribútory
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice,
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elektrické články, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, reklamné
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná,
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky,
programové vybavenie počítačov, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej,
alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a databázy, a informačné produkty na nosičoch alebo
aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické
alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete,
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete,
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu
v oblastiach komerčných internetových médií
a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom informačných miest, činnosť reklamnej agentúry, činnosť ekonomických a/alebo organizačných poradcov, sprostredkovanie v obchodných

vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, merchandising, franchising, pomoc
pri využívaní a riadení obchodného podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré
zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných
alebo dátových, alebo elektronických oznámení
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu
matematických a štatistických údajov, organizačné zabezpečenie televízneho vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne
vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných,
súťažných, diskusných a informačných programov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických
periodík, kníh v elektronickej podobe, audioalebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov, informačné služby týkajúce sa televízneho
vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných
služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb
prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných,
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy,
alebo výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh,
tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových
a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov,
tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského výstroja, prenájom a požičiavanie
športového náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.
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(540)

(732) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52
Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210130
8.7.2005
17.2.2014
17.2.2024
440-2004
17.2.2004
1.4.2005
6.10.2005
9, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie,
prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo
obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, automatické distribútory
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice,
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elektrické články, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, reklamné
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná,
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky,
programové vybavenie počítačov, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej,
alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a databázy, a informačné produkty na nosičoch alebo
aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické
alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické
periodiká a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete,
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete,
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alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných
produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného
charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom informačných miest, činnosť reklamnej agentúry,
činnosť ekonomických a/alebo organizačných
poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode
s tovarom, merchandising, franchising, pomoc
pri využívaní a riadení obchodného podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré
zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných
alebo dátových alebo elektronických oznámení
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu
matematických a štatistických údajov, organizačné zabezpečenie televízneho vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných,
súťažných, diskusných a informačných programov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických
periodík, kníh v elektronickej podobe, audioalebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov, informačné služby týkajúce sa televízneho
vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia,
poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných,
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy,
alebo výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh,
tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístro-
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jov, videoprístrojov, videorekordérov, videokamier,
fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie a prenájom
obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského výstroja, prenájom a požičiavanie športového
náradia s výnimkou dopravných prostriedkov,
prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.

a ležiaky, tiež v netekutej forme, nealkoholické
aperitívy, prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, najmä koncentráty a sirupy, ovocné alebo
zeleninové šťavy a nápoje z ovocných štiav, džúsy a mušty, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, proteínové nealkoholické nápoje, diétne nápoje, tablety a prášky na
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, pramenité vody, stolové vody perlivé
i neperlivé, miešané nápoje nealkoholické, nápoje z paradajkovej šťavy, aperitívy nealkoholické.
33 - Alkoholické nápoje, najmä vína a burčiaky,
destiláty a liehoviny, likéry, alkoholické esencie
a extrakty, medovina, miešané nápoje, najmä s prevahou alkoholu, mušty s alkoholom.
34 - Tabak a byliny na fajčenie, tabak šnupavý
a žuvací, tabakové výrobky, najmä cigarety s filtrom i bez filtra, cigarety s obsahom tabakových
náhradiek, bez liečebného účelu, cigarillos, cigary, potreby pre fajčiarov, obzvlášť zápalky a zapaľovače, tiež kresadlá, cigaretové a cigarové
špičky a náustky s výnimkou špičiek a náustkov
z drahých kovov, cigarové odrezávače, cigaretový papier a absorpčné papiere do fajok, fajky
a čističe fajok, puzdrá na tabakové výrobky,
najmä na cigarety, tabatierky, dózy na tabak a na
cigarety, popolníky s výnimkou popolníkov z drahých kovov.

(540)

(591) modrá, červená, biela
(732) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52
Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210157
8.7.2005
5.3.2014
5.3.2024
719-2004
5.3.2004
1.4.2005
6.10.2005
16, 33
16 - Papierové obaly, etikety okrem textilných.
33 - Vína všetkých druhov.

(540)

(540)

(732) VINICOLE, Valtická vinařská s. r. o., Vinařská
771, 691 42 Valtice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210181
8.7.2005
6.4.2014
6.4.2024
1135-2004
6.4.2004
196567
6.10.2003
CZ
1.4.2005
6.10.2005
32, 33, 34
32 - Nealkoholické nápoje, najmä limonády, šumivé a iné nealkoholické nápoje, tiež z ovocných
štiav a prípravky na ich výrobu, tiež s ovocnou
šťavou, minerálne vody a prípravky na ich výrobu, prírodné alebo umelé, najmä výťažky, tablety
a prášky, nealkoholické nápoje obsahujúce kyselinu uhličitú, ovocné a zeleninové šťavy a nápoje,
tiež obohatené vitamínmi alebo minerálmi, sorbety, tiež šerbety, sódovky a stolové vody, diétne, iónové a energetické nápoje, pivo, ľahké pivá

(591) modrá, červená, zlatá
(732) TABAKUS GROUP, a. s., Janského 2458/4, 735 06
Karviná - Nové Město, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210227
8.7.2005
30.4.2014
30.4.2024
1419-2004
30.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 38, 41, 42
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, komerčné informačné kancelárie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím), reklamné agentúry, vedenie kartoték
v počítači, obchodné alebo podnikateľské informácie, podpora predaja (pre tretie osoby), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, reklama
(on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov).
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38 - Posielanie správ, informačné kancelárie, elektronická pošta, telekomunikačné informácie.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; informácie o výchove a vzdelávaní, informácie o možnostiach zábavy, informácie o možnostiach rekreácie, vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme,
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania).
42 - Prenájom počítačového softvéru, obnovovanie počítačových databáz, návrhy počítačových
systémov, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá,
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(web) pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), prevod
a konverzia počítačových programov a údajov
(okrem fyzickej konverzie).

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(591) modrá, biela
(732) Drahovský Jozef, Donnerova 9, 841 04 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210233
8.7.2005
3.5.2014
3.5.2024
1506-2004
3.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 39
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
39 - Balenie a skladovanie tovarov.

(540) FLEXICOM
(732) Fejes Tibor, Ing., Tulipánová 60, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210238
8.7.2005
3.5.2014
3.5.2024
1512-2004
3.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 41
35 - Reklama.
41 - Cirkusy a varieté, drezúra zvierat, organizovanie predstavení, živé predstavenia, prevádzkové a sprostredkovateľské služby v odbore artistickom a v oblasti cirkusového umenia.

(540) CIRKUS HENRY
(732) Navrátilová Marie, Chvalkovická 714, 193 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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210239
8.7.2005
10.5.2014
10.5.2024
1581-2004
10.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
6, 7, 8
6 - Kovové podložky; kovové skrutky s maticou;
podložky, kovové platničky; závlačky; montážne
kovové kľúče; klince; príchytky, klince; rozperky
(kolíky), kovové; skoby (kramle) kovové; kovové skrutky; stavebné kovania; závitové krúžky;
rúčky a rukoväti na kovové náradie; kovové nity;
drobný železiarsky tovar; kovové kotvy; stavebný
kovový materiál; kovové matice; kovové stojky.
7 - Brúsne kotúče (ako časti strojov).
8 - Kľúče (na matice), ako ručné nástroje; vrtáky
(ručné nástroje); dláta, vrtáky, hroty (ručné náradie a nástroje); brúsne kotúče (ručné náradie);
upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); brúsne
kotúče; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); nástroje a náradie (ručné-), na iný
než ručný pohon; nástroje, ako časti strojov.

(540)

(591) sivá, modrá
(732) CONTEC PLUS, s. r. o., Staviteľská 3, 831 04
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210329
11.7.2005
18.3.2014
18.3.2024
869-2004
18.3.2004
1.4.2005
6.10.2005
19
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä antibakteriálne, antimikrobiálne a protiplesňové cementy.

(540)

(732) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63 Ladce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

210354
11.7.2005
21.4.2014
21.4.2024
1284-2004
21.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
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(511) 35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo
a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
pre zákazníkov (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;
vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na
propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov;
prenájom reklamných plôch; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka,
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom
katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete;
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov, a to reklamného charakteru, multimediálnych informácií, inzercie a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie obchodných vzťahov.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné
kancelárie; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný
lízing, predaj na splátky; úverové financovanie
predaja; vydávanie kreditných kariet, poskytovanie finančných informácií, informácií o poistení.
37 - Služby v oblasti stavebníctva; pomocné
služby v oblasti stavebníctva; stavebný dozor;
stavebné informácie; prenájom náradia a stavebných materiálov; opravárenské, montážne a inštalačné služby.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov,
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie
tovaru, dovoz, doprava; doručovanie tovaru; preprava nábytku; prepravné služby, poskytovanie
informácií o doprave, preprave a uskladnení.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov
okrem reklamných textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov,
katalógov, novín a iných periodických publikácií;
tvorba, požičiavanie, distribúcia videa; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie výstav; prenájom
videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov,
zverejňovanie a vydávanie kníh, revuí a magazí-

nov, časopisov, poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy, poskytovanie informácií o výchove a vzdelávaní.
42 - Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva.
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety);
hotelierske služby; kaviarne, prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu;
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely;
prenájom prechodného ubytovania; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb,
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).
(540) SHOPPING PALACE
(732) Shopping Palace Bratislava, v.o.s., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210418
11.7.2005
20.5.2014
20.5.2024
1672-2004
20.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
29, 30, 32
29 - Mäso; ryby s výnimkou živých, rybie výrobky, ako sú pasty, údené lososy, ryby v oleji,
ryby údené, kaviár a ostatné rybie výrobky patriace do tejto triedy; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia; mlieko a mliečne výrobky.
30 - Cukrovinky; pekárske a cukrárske výrobky; káva; čaj; kakao; cukor; ryža; maniok; múka
a výrobky z obilia; chlieb, zmrzliny; med; soľ;
horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(591) červená, modrá, biela
(732) Kollár Rastislav, Lietavská 11, 851 06 Bratislava,
SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210419
11.7.2005
20.5.2014
20.5.2024
1673-2004
20.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
29, 30, 32
29 - Mäso; ryby s výnimkou živých, rybie výrobky, ako sú pasty, údené lososy, ryby v oleji,
ryby údené, kaviár a ostatné rybie výrobky patriace do tejto triedy; konzervované, sušené a te-
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pelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia; mlieko a mliečne výrobky.
30 - Cukrovinky; pekárske a cukrárske výrobky;
káva; čaj; kakao; cukor; ryža; maniok; múka
a výrobky z obilia; chlieb, zmrzliny; med; soľ;
horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
(540)

(591) sivá, modrá, biela
(732) Kollár Rastislav, Lietavská 11, 851 06 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210425
11.7.2005
21.5.2014
21.5.2024
1680-2004
21.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 36, 39
35 - Sprostredkovanie obchodu s registrovanými
veterinárnymi liečivami, biopreparátmi, veterinárnymi nástrojmi, materiálom a technikou; reklamná a propagačná činnosť; vydávanie komerčných
periodických a neperiodických publikácií; vedenie účtovníctva, účtovné a ekonomické, obchodné a podnikateľské poradenstvo.
36 - Prenájom nehnuteľností.
39 - Distribúcia veterinárnych liečiv, skladovanie
veterinárnych liečiv, imunopreparátov medikovaných kŕmnych prípravkov a veterinárnej techniky; nákladná cestná doprava.

287

(540) BIGG AQUA
(732) Gemerské žriedla, spol. s r. o., Cesta Gemerských
žriediel, 982 18 Tornaľa, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210522
9.8.2005
5.3.2014
5.3.2024
713-2004
5.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
9, 28
9 - Prilby ochranné, najmä pre deti; odrazové nášivky na odev, najmä pre deti; ochranné odrazky
na odev, najmä pre deti.
28 - Autíčka šliapacie a na elektrický pohon; detské vozidlá šliapacie a na elektrický pohon; hračky, najmä detské vozidlá; detské šliapacie autíčka a autíčka na elektrický pohon; detské traktory
a príslušenstvo k detským vozidlám.

(540) PEG PEREGO
(732) Svitok Stanislav, Ing., Náměstí Arnošta z Pardubic 38, 282 01 Český Brod, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210527
9.8.2005
19.7.2014
19.7.2024
2285-2004
19.7.2004
5.5.2005
3.11.2005
43
43 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania, reštaurácie (jedálne), služby barov, hotelierske služby, bufety (rýchle občerstvenie).

(540)

(540)

(732) Pharmacopola, spol. s. r. o., Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce n. T., SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210513
9.8.2005
12.2.2014
12.2.2024
383-2004
12.2.2004
5.5.2005
3.11.2005
32
32 - Minerálne vody a iné nealkoholické nápoje.

(591) tmavá zelená
(732) Grapent a. s., Piesok 4015/B7, 900 01 Modra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210543
9.8.2005
14.4.2014
14.4.2024
1206-2004
14.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
1, 31
1 - Hnojivá, rašelina, rašelinové substráty, prípravky na reguláciu rastu rastlín.
31 - Zeleninové a kvetinové osivá a sadivá, ovoné a okrasné výpestky, sadenice, mladé rastliny,
prírodné trávniky.
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(540)

(540)

(591) čierna, červená
(732) Bytkomfort, s. r. o., SNP č. 9, 940 60 Nové
Zámky, SK;
(732) ROYAL TRANS TRADE s. r. o., A. Trajana 4648/2,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210556
9.8.2005
30.4.2014
30.4.2024
1449-2004
30.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
42
42 - Vývoj, poskytovanie užívateľských práv, inštalácia, spúšťanie, aktualizácia a servis počítačových programov a systémov na automatizované spracovanie dát pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; prenájom počítačovej techniky a počítačových programov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

210568
9.8.2005
7.5.2014
7.5.2024
1540-2004
7.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
42
42 - Certifikačná činnosť manažérskych systémov.

(591) zelená
(732) APA CERT SLOVAKIA, spol. s r. o., A. Hlinku 55/57, 921 01 Piešťany, SK;

(540)

(591) žltá, odtiene žltej
(732) PSW, a. s., Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad
Váhom, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210563
9.8.2005
6.5.2014
6.5.2024
1524-2004
6.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 37, 39, 40
35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov obchodné alebo podnikateľské informácie; marketingové štúdie; reklama; reklamné materiály (rozširovanie zákazníkom) letáky,
prospekty, tlačivá.
36 - Konateľstvo, jednateľstvo; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; vyberanie
nájomného; nájomné domy (vedenie); prenájom
bytov; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo.
37 - Kotly (čistenie, opravy); stavebné stroje a zariadenia (prenájom); stavebný dozor.
39 - Energia (distribúcia).
40 - Výroba energie.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210601
9.8.2005
14.5.2014
14.5.2024
1618-2004
14.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
29, 30, 32
29 - Zeleninové šťavy na varenie, paradajková
šťava na varenie, bujónové koncentráty, mliečne
nápoje (s vysokým obsahom mlieka).
30 - Ľadový čaj, šťavy (chuťové prísady), čokoládové nápoje, príchuti do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov, príchuti do nápojov
s výnimkou éterických olejov, mliečne kakaové
nápoje, čokoládové nápoje, kávové nápoje, mliečne čokoládové nápoje, kakaové nápoje, nápoje na
báze čajov, mliečne kávové nápoje, prísady do
nápojov, iné ako esencie, čaj.
32 - Arašidové mlieko (nápoje nealkoholické),
šerbety (nápoje), jablkový džús (nealkoholický),
šerbety (sladené ovocné nápoje), sarsaparilový nápoj, ovocné šťavy, nápoje izotonické, sódová voda, ovocné výťažky (nealkoholické), zeleninové
šťavy, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu malinoviek, sýtená voda, prípravky na výrobu sýtenej vody, mandľové mlieko (nápoj), lítna voda, srvátkové nápoje, prípravky na výrobu
minerálnych vôd, paradajková šťava (nápoj), stolové vody, prípravky na výrobu nápojov, pastilky
na výrobu šumivých nápojov, prípravky na výrobu likérov, sladina, nápoje z nealkoholických
štiav, sóda, koktail nealkoholický, nealkoholické
nápoje z ovocných štiav, prášky na výrobu šumivých nápojov, nealkoholické výťažky z ovocia,
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minerálne vody (nápoje), prášky na prípravu šumivých nápojov, ovocná šťava, selterská voda,
minerálka, sirupy na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, citronády, tablety na prípravu šumivých nápojov, vody (nápoje).

(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(591) modrá, zlatá, biela
(732) ZLATÁ STUDŇA, s.r.o., Široké 631, 082 37 Široké, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210647
9.8.2005
3.6.2014
3.6.2024
1848-2004
3.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
29, 30, 35, 39
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina, kandizované ovocie, zemiakové lupienky, hrozienka, sušený kokos, arašidy
pražené a solené, pistácie, spracované oriešky,
mandle a arašidy.
30 - Káva, kávové náhradky, instantná káva, kávové príchuti, čaj, kakao, cukor, prírodné sladidlá, cukríky, cukrovinky, bonbóny, cukrovinky na
zdobenie vianočných stromčekov, ovocné želé,
puding, pukance, jemné pečivo, keksy, krekery,
sušienky, oblátky, sucháre, kukuričné vločky,
soľ, ryža, maniok, ságo, tapioka, korenie, koreniny, prášok do pečiva, vanilka (príchuť), prášky
na výrobu zmrzliny, omáčky ako chuťové prísady, príchuti do potravín, chuťové prísady, prípravky do omáčok, stužovače šľahačky, obilninové lupienky, obilninové vločky, med, žuvačky
nie na lekárske účely.
35 - Maloobchodná činnosť s uvedenými potravinami a pochutinami.
39 - Balenie pochutín a potravín.

(540)

(732) Ing. Marek Giláň - CORA, Priemyselná 31, 965 01
Žiar nad Hronom, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

210648
9.8.2005
3.6.2014
3.6.2024
1849-2004
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3.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, home banking, bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie účtov, clearing, finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, kapitálové investície, platobný styk a zúčtovanie, elektronický
prevod kapitálu, platobné prevody vykonávané
elektronicky, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných
šekov, overovanie šekov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa, uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné analýzy a informácie,
prenájom bezpečnostných schránok, prijímanie
vkladov, finančný prenájom (finančný lízing),
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné poradenstvo,
výkon funkcie depozitára, zmenárenská činnosť,
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami
bankoviek a so súbormi obehových mincí, vykonávanie hypotekárnych obchodov, obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment), sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou
alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta, služby poskytované
elektronickými tabuľkami - telekomunikačné služby, komunikácia a posielanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu, telekomunikačné spojenie cez svetovú počítačovú sieť.

(540) flexihypotéka
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210653
9.8.2005
8.6.2014
8.6.2024
1906-2004
8.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
11, 19, 21, 35, 37, 40, 42
11 - Držiaky na lampy a svietidlá, plynové kahany,
lampáše, lampové horáky, plynové lampy, lampy
na svietenie, liehové horáky, kahany, objímky na
svietidlá, olejové horáky, olejové lampy, osvetľovacie prístroje a zariadenia, plášte svietidiel, tienidlá na lampy, žiarovky.
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19 - Nekovové náhrobné dosky, nekovové hrobky, nekovové náhrobky, nekovové obruby na náhrobky, nekovové ohrady hrobiek alebo hrobov,
nekovové palisády, nekovové pamätné tabule,
nekovové pomníky, nekovové schodiská, nekovové schodnice ako časti schodísk, mramor, žula,
kameň, umelý kameň, terazzové výrobky pre pomníky a hrobky, kamenárske výrobky, kamenné
parapety, kameniny pre stavebníctvo, náhrobný
kameň, alabaster, dielce, výrobky, prefabrikáty
z betónu, bridlica, bridlicová múčka, busty z kameňa, betónu alebo mramoru, figuríny z kameňa
betónu alebo mramoru, granit, cementové platne,
nekovová dlažba, nekovové stavebné dlaždice,
obkladačky, dosky, laty, opracované drevo, kremeň, krištáľ, nekovový obkladový materiál na
budovy, nekovové obklady stien a priečok, stavebné sklo, sochy a sošky z kameňa, betónu alebo mramoru, stavebný kameň, nekovové stĺpy,
terakota, tuf, umelecké diela z kameňa, betónu
alebo mramoru, xylolit, vápenec, mozaiky (stavebníctvo), stavebná malta, cementové lepidlá,
potery s výnimkou kovových, stavebný materiál
s výnimkou kovového, brány s výnimkou kovových, základné konštrukcie pre budovy s výnimkou kovových, cement, cementové potery, debnenie s výnimkou kovového, nekovové dlážky
žiaruvzdorný kameň, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukčné materiály s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovových,
ozdobné lišty s výnimkou kovových, štrk.
21 - Busty, figuríny, sošky, sochy, umelecké diela z porcelánu, terakoty alebo skla, čaše nie
z drahých kovov, držiaky na kvety a rastliny, držiaky na sviece nie z drahých kovov, džbány nie
z drahých kovov, sklené gule, karafy, fľaše nie
z drahých kovov, krčahy nie z drahých kovov,
kvetináče, kvetníky, nepapierové ozdobné črepníky, porcelánové ozdoby, dekorácie, vázy nie
z drahých kovov, zhášadlá na sviečky nie z drahých kovov.
35 - Odborné obchodné poradenstvo pri predaji
prírodného a umelého kameňa, kamenárskych
výrobkov, pomníkov, stavebného materiálu, obchodné alebo podnikateľské informácie, analýzy
nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama,
on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, príručky, katalógy, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, maloobchodné služby v oblasti prírodného a umelého kameňa, kamenárskych výrobkov, pomníkov, stavebného materiálu, sprostredkovanie obchodu s prírodným a umelým kameňom, kamenárskymi výrobkami, pomníkmi, stavebného materiálu.
37 - Čistenie pomníkov, náhrobných kameňov,
hrobiek, stavebné činnosti, stavba a rekonštrukcia hrobiek, pomníkov, stavba obrúb a ohrád pre
hroby a hrobky, obkladanie stavebných povrchov
a stavebných konštrukcií predovšetkým prírodným a umelým kameňom, pokladanie dlažieb
a dlaždíc, natieranie a penetrovanie stavebných

povrchov, maľovanie a opravy reklamných tabúľ,
stavebné informácie, informácie o opravách, dozor nad stavbami, štukovanie, sadrovanie, stierkovanie, murovanie, prenájom stavebných strojov a zariadení, poradenstvo k uvedeným službám, sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Spracovanie, úprava, zošľachťovanie kameňa, informácie o úprave a spracovaní kameňa, recyklácia odpadu, sekanie písma do kameňa, pozlacovanie, platovanie zlatom, rámovanie umeleckých diel, striebrenie, platovanie striebrom,
tlačenie vzorov, poradenstvo k uvedeným službám, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Architektonické poradenstvo, grafický dizajn, interiérová výzdoba, projektovanie stavieb,
vypracovanie stavebných výkresov, umelecký dizajn.
(540)

(732) MRAMOR CSÖGLEI, s. r. o., Tomášikova 10,
821 03 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210672
9.8.2005
22.6.2014
22.6.2024
2035-2004
22.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie.

(540) INOVELON
(732) EISAI R&D Management Co., Ltd., 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

210682
9.8.2005
1.7.2014
1.7.2024
2115-2004
1.7.2004
5.5.2005
3.11.2005
30
30 - Cukrárske výrobky (nie na lekárske účely).

(591) modrá, žltá, červená
(732) Cadbury Enterprises Pte. Ltd., 346 Jalan Boon
Lay, 619528 Jurong, SG;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

níctvom internetu, organizácia komerčných veľtrhov a výstav, obchodné informácie a tvorba obchodných sietí, marketing, reklama a propagácia,
inzercia, vylepovanie a rozširovanie plagátov,
predaj v dražbe, predvádzanie tovaru, rozmnožovanie propagačného materiálu, dovozná a vývozná agentúra, činnosť podnikateľských, ekonomických, organizačných a daňových poradcov,
účtovníctvo a účtovný audit, služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy pre fyzické i právnické osoby.
36 - Finančníctvo, finančné informácie, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti finančníctva, činnosť finančných poradcov,
kaucie a záruky, colné služby, klíring, lízing,
služby likvidácie podnikov, investičná činnosť,
refundácie DPH právnickým osobám za zdaňované plnenie, realizované najmä v zahraničí.
39 - Doprava, najmä automobilová, obzvlášť kamiónmi a nákladnými autami, balenie tovaru
a jeho dodávanie, doprava tovaru a jeho uskladňovanie, prenájom parkovísk a skladísk, služby
skladovacie, manipulácia s nákladom, garážovanie vrátane prenajímania, sprostredkovanie dopravy, zasielateľstvo, autsourcingové služby patriace do tejto triedy, organizácia združovania
prepravovaných zásielok, zberná služba pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a prepravu
tovaru, špedícia, dodávateľské služby pre tretie
osoby.

210683
9.8.2005
1.7.2014
1.7.2024
2116-2004
1.7.2004
5.5.2005
3.11.2005
30
30 - Cukrárske výrobky (nie na lekárske účely).

(732) Cadbury Enterprises Pte. Ltd., 346 Jalan Boon
Lay, 619528 Jurong, SG;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210760
10.8.2005
2.4.2014
2.4.2024
1068-2004
2.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
36
36 - Poisťovacie služby, informácie o poistení,
uzatváranie poistiek, sprostredkovanie poistenia,
poradenstvo v oblasti poistenia.
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(540)

(540)
(591) zelená
(732) ČESKÁ LOGISTICKÁ a. s., Hnojník 27, 739 53
Hnojník, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;
(591) sivá
(732) PREMIUM - poisťovacie a poradenské služby,
spol. s r. o., Povoznícka 16, 841 03 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210778
10.8.2005
6.4.2014
6.4.2024
1127-2004
6.4.2004
196608
6.10.2003
CZ
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 39
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, tvorba a systemizácia informácií do počítačových databáz, automatizované spracovanie
dát, informačné činnosti pri riadení firiem, sprostredkovanie interaktívneho obchodu prostred-

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210786
10.8.2005
16.4.2014
16.4.2024
1252-2004
16.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
33, 35
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540)

(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A,
917 01 Trnava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210787
10.8.2005
16.4.2014
16.4.2024
1253-2004
16.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
33, 35
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540)

(591) zelená, červená, žltá, bledohnedá
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A,
917 01 Trnava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210788
10.8.2005
16.4.2014
16.4.2024
1254-2004
16.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
33, 35
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540) MRVA & STANKO
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A,
917 01 Trnava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210791
10.8.2005
21.4.2014
21.4.2024
1285-2004
21.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo
a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
pre zákazníkov (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;
vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na
propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov;
prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre
tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia,
marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské
informácie, overovanie obchodných transakcií,
vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete;
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov všetkých druhov, a to reklamného
charakteru, multimediálnych informácií, inzercie
a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie
obchodných vzťahov.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné
kancelárie; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný
lízing, predaj na splátky; úverové financovanie
predaja, vydávanie kreditných kariet, poskytovanie finančných informácií, informácií o poistení.
37 - Služby v oblasti stavebníctva, pomocné služby v oblasti stavebníctva, stavebný dozor, stavebné informácie, prenájom náradia a stavebných
materiálov, opravárenské, montážne a inštalačné
služby.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov,
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie
tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, prepravu nábytku, prepravné služby, poskytovanie
informácií o doprave, preprave a uskladnení.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov,
okrem reklamných textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov,
katalógov, novín a iných periodických publikácií;
tvorba, požičiavanie, distribúcia videa; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí;
sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie výstav; prenájom
videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov,
zverejňovanie a vydávanie kníh, revuí a magazínov, časopisov, poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy, poskytovanie informácií o výchove a vzdelávaní.
42 - Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva.
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety);
hotelierske služby; kaviarne, prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu;
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).
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chodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo,
obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie uvedených služieb.
43 - Vínne pivnice ako reštaurácie alebo bary,
služby barov, reštaurácie, jedálne, závodné jedálne, kaviarne, bufety, rýchle občerstvenie, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, hotelierske služby, poskytovanie prechodného ubytovania, prevádzkovanie hotelového ubytovania, rezervácia hotelov,
penziónov, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(591) modrá, červená, zelená, oranžová
(732) Shopping Palace Bratislava, v.o.s., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210804
10.8.2005
30.4.2014
30.4.2024
1462-2004
30.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
32
32 - Nealkoholické nápoje.

(540) REDUCER
(732) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210805
10.8.2005
30.4.2014
30.4.2024
1484-2004
30.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
31, 32, 33, 35, 43
31 - Čerstvé hrozno, čerstvé ovocie, čerstvá zelenina, sadenice, vinič ako rastlina, semená, rastliny a kvety, nespracované poľnohospodárske záhradkárske a lesné produkty a obilniny nezahrnuté v iných triedach.
32 - Nealkoholické nápoje, nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholický aperitív, nealkoholický
koktail, citronády, nekvasený hroznový mušt, minerálne vody ako nápoje, prípravky na výrobu
nápojov, prípravky na výrobu minerálnych vôd,
nealkoholické výťažky z ovocia, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody,
pivo, sladina.
33 - Víno, vodnár (víno), alkoholické výťažky
z ovocia, alkoholický hroznový mušt, alkoholické nápoje s výnimkou piva, alkoholové extrakty,
brandy, vínovica, destilované nápoje, liehoviny,
digestívy, likéry a pálenky, medovina.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, vínom a nápojmi, maloobchodné služby v oblasti uvedených
tovarov, reklama, on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov, vylepovanie plagátov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, zásielkové reklamné služby,
prenájom kancelárskych strojov, zariadení, predajných automatov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, podpora predaja pre
tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení ob-
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(540) SLOWIN
(732) SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12,
831 06 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210807
10.8.2005
30.4.2014
30.4.2024
1487-2004
30.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
7, 9, 11, 37
7 - Kompresory, kompresory do chladiacich zariadení, kondenzačné zariadenia, čerpadlá, pumpy ako stoje, čerpadlá ako časti strojov, motorov,
čerpadlá pre vykurovacie zariadenia, čistiace stroje, dúchadlá, filtre ako časti strojov alebo motorov, filtrovacie stroje, odsávacie stroje na priemyselné účely, regulátory ako časti strojov, separátory, odlučovače, ventilátory motorov a hnacích stojov, kávové mlynčeky s výnimkou ručných, elektrické kuchynské stroje patriace do tejto triedy, miešacie stroje, mlyny ako stroje,
elektrické nože a nožničky, odstopkovačky ako
stroje, elektrické otvárače na konzervy, elektrické kuchynské roboty, sekáče na mäso ako stroje,
elektromechanické stroje na výrobu nápojov,
strúhadlá na zeleninu ako stroje, elektrické šľahače, umývačky riadu.
9 - Elektrické regulátory, riadiace panely, teplomery s výnimkou lekárskych, termostaty, automatické časové spínače, diaľkové ovládače, elektrické drôty, káble, svorky, spojky, hasiace prístroje, meracie prístroje, odbočnice, rozvodné
panely, počítače a ich periférne zariadenia, softvér, požiarne hlásiče, snímače, elektronické zabezpečovacie systémy a zariadenia, prístroje na
rozbor vzduchu, prístroje na prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát.
11 - Chladiace prístroje, zariadenia, stroje a nástroje, chladiarne, chladničky, mrazničky, chladiarenské pulty a boxy, klimatizačné filtre, klimatizačné zariadenia, ohrievadlá, ohrievače, osvetľovacie prístroje a zariadenia, radiátory na kúrenie, prístroje a zariadenia na sušenie, teplovzdušné zariadenia, ventilátory, vetracie zariadenia, zariadenia na úpravu vody, vyhrievacie telesá, vykurovacie zariadenia, zariadenia na osvieženie
vzduchu, vzduchové sterilizátory, stroje a prístroje na čistenie vzduchu.
37 - Montážne a opravárenské služby, inštalácia,
montáž, opravy, údržba chladiarenských, klimatizačných, ventilačných zaradení, strojov a prí-
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strojov, montáž, opravy, údržba kúrenia, vykurovacích zariadení, inštalácia, montáž, opravy, údržba zariadení pre gastronómiu, stavebné činnosti,
sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(732) M.F. TEAM spol. s r. o., Tematínska 2, 851 05
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210817
10.8.2005
4.5.2014
4.5.2024
1520-2004
4.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
2, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 40, 41
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva, moridlá, prírodné živice v surovom stave, kovy vo forme fólií
a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov
a umelcov.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
šperky, bižutéria, drahokamy, hodinárske výrobky a iné chronometrie.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie,
papiernický tovar, lepidlá na papier a na použitie
v domácnosti, potreby pre umelcov, maliarske
štetce, písacie stroje a kancelárske potreby, okrem nábytku, vzdelávacie a učebné potreby, okrem prístrojov, obalové materiály z plastických
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, výrobky
nezaradené do inej triedy z dreva, korku, trstiny,
prútia, rohoviny, kosti, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo
náhradiek z plastov.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky, gombíky
a háčiky a očká, špendlíky a ihly, umelé kvety.
28 - Hry a hračky, telocvičné a športové potreby,
ktoré potreby nie sú zahrnuté v iných triedach,
ozdoby na vianočný stromček.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med,
melasový sirup, soľ, horčica, ocot, omáčky ako
chuťové prísady, korenie, ľad.
31 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment/riadenie, obchodná správa, administratívne práce.
40 - Spracovanie a úprava materiálov a zaobchádzanie s nimi.

41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcviku kurzov
a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť.
(540) Panta Rhei
(732) Bödök Ladislav, M. Corvina 1581/1, 932 01 Veľký Meder, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210827
10.8.2005
7.5.2014
7.5.2024
1569-2004
7.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
5, 29, 30
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely;
mliečne fragmenty na farmaceutické účely; laktóza; mliečny tuk; mlieko obohatené bielkovinami; sladové mliečne nápoje na lekárske účely;
sušené mlieko.
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) ČOKOMI
(732) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s., Júrska cesta 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210838
10.8.2005
24.5.2014
24.5.2024
1708-2004
24.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností.

(540) ASTORIA PALACE
(732) BALLO IGOR, ING. / BALLO & ENGEL, a. s.,
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

210853
10.8.2005
3.6.2014
3.6.2024
1837-2004
3.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
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zaváraniny, ovocné a zeleninové pretlaky; ovocné a zeleninové pyré, nálevy na šaláty, vajcia,
mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé
oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky
z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo,
cukrovinky, cukríky, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do
potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové
prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, ľad,
kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30, koreniny, koreninová paprika, koreninové
zmesi, čokoládové, kakaové a kávové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty a obilniny v nespracovanom stave; 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 s výnimkou piva, vína
všetkých druhov.
34 - Tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku
a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov,
zápalky.
39 - Distribúcia tovarov, balenie a skladovanie
tovaru.

8 (511) 33
(511) 33 - Víno, likéry, liehoviny.
(540)

(732) L. Z. BOŠÁCA, s. r. o., Bošáca 61, 913 07 Bošáca, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210881
10.8.2005
29.6.2014
29.6.2024
2101-2004
29.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
5, 29, 30, 35, 39
5 - Bylinkové čaje, liečivé bylinky.
29 - Mlieko, mliečne výrobky, smotana, sušená
smotana, šľahačka, jedlé oleje a tuky, sušené jedlé oleje a tuky, konzervované, sušené a varené
ovocie a zelenina.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy,
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje,
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové
nápoje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor,
cukríky, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie,
zmrzlina.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(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)

210905
10.8.2005
10.5.2014
10.5.2024
1573-2004
10.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
29, 30, 31, 32, 33, 34, 39
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina a výrobky
z nich obsiahnuté v triede 29, mäsové výťažky;
konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, konzervované výrobky z mäsa,
rýb, hydiny a zveriny, konzervované potraviny,
rôsoly, džemy, marmelády, ovocné a zeleninové
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(540) NEIT
(732) KON - RAD spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24,
830 06 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210906
10.8.2005
10.5.2014
10.5.2024
1574-2004
10.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
29, 30, 31, 32, 33, 34, 39
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina a výrobky
z nich obsiahnuté v triede 29, mäsové výťažky;
konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, konzervované výrobky z mäsa,
rýb, hydiny a zveriny, konzervované potraviny,
rôsoly, džemy, marmelády, ovocné a zeleninové
zaváraniny, ovocné a zeleninové pretlaky; ovocné a zeleninové pyré, nálevy na šaláty, vajcia,
mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé
oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky
z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo,
cukrovinky, cukríky, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do
potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové
prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, ľad,
kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30, koreniny, koreninová paprika, koreninové
zmesi, čokoládové, kakaové a kávové nápoje.
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31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny v nespracovanom stave; 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 s výnimkou piva, vína
všetkých druhov.
34 - Tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku
a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov,
zápalky.
39 - Distribúcia tovarov, balenie a skladovanie tovaru.

(540)

(591) zelená, modrá
(732) KON - RAD spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24,
830 06 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210914
15.8.2005
10.12.2013
10.12.2023
3610-2003
10.12.2003
3.1.2005
3.11.2005
30, 32, 33
30 - Čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové
nápoje, čaj, nápoje na báze čaju, zmrzlina, príchuti do nápojov, nie éterické oleje, kávovinové
náhradky, káva, kávové príchuti, prírodný alebo
umelý ľad.
32 - Nealkoholické nápoje, vody ako nápoje, minerálne vody, šumivé vody, stolové vody, mušty,
nekvasený hroznový mušt, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, nealkoholický aperitív, nealkoholický koktail, citronády, prípravky na výrobu likérov, prípravky
na výrobu minerálnych vôd, prípravky na výrobu
nápojov, prášky, pastilky alebo tablety na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, sóda, sýtená voda,
izotonické nápoje, pivo, šerberty ako nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, vínovica, brandy, digestíva, likéry, pálenky, liehoviny, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce
ovocie, alkoholické výťažky z ovocia, víno.

(540)

(732) Euro Cola, s. r. o., Rázusova 6, 917 01 Trnava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210964
8.9.2005
9.2.2014
9.2.2024
351-2004
9.2.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 12, 35, 36, 37, 39
9 - Nabíjacie agregáty pre elektrické batérie,
elektrické akumulátory pre vozidlá, zvukové poplašné zariadenia, antény, autorádiá, okuliare, puzdrá na okuliare, prístroje na zaznamenávanie času, diaľkové ovládače, magnetické, kompaktné
a optické nosiče dát nahrané aj nenahrané, hasiace prístroje, interkomy, ističe, poistky, štartovacie
káble, vreckové svietidlá, tlakomery, rýchlomery,
tachometre, ochranné prilby, ochranné odevy, ochranné rukavice, otáčkomery, ochranné plachty,
audio- a videoprijímače, radary, rádiá, reproduktory, spínače, teplomery, termostaty pre dopravné
prostriedky, výstražné trojuholníky pre vozidlá,
vysielačky, elektrické zámky, zapaľovače cigariet do automobilu, telefónne prístroje, najmä
mobilné.
12 - Motory do pozemných vozidiel automobilové reťaze, slnečné clony pre automobily, bezpečnostné pásy pre sedadlá vozidiel, automobilové
bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie a poťahy vozidiel, klaksóny automobilov, kryty na automobilové kolesá, batožinové nosiče na vozidlá,
nosiče bicyklov a lyží, obytné prívesy automobilové, opierky hlavy na sedadlá vozidiel, pneumatiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia pre vozidlá, ťažné zariadenia pre vozidlá, prívesy za
vozidlá, stierače skiel, tlmiče, perovania vozidiel,
volanty vozidiel, zariadenie na signalizáciu spätnej jazdy automobilu, spätné zrkadlá, karosérie
automobilov a ich doplnky, dopravné prostriedky, autodoplnky nachádzajúce sa v triede 12, slnečné clony pre automobily, kryty na automobilové kolesá, opierky hlavy na sedadlá vozidiel,
ťažné zariadenia pre vozidlá, disky pre kolesá
vozidiel, stierače, spätné zrkadlá.
35 - Autobazár, sprostredkovanie obchodu s novými aj ojazdenými vozidlami, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, marketing, reklama, služby
v oblasti telefonickej podpory, nachádzajúce sa
v triede 35, týkajúce sa poskytovania poradenstva a informácií cez telefón v rozsahu tejto triedy, predvádzanie tovaru, účtovníctvo, činnosť
účtovných poradcov.
36 - Sprostredkovanie lízingových zmlúv, najmä
na dopravné prostriedky, finančné služby vrátane
lízingu, zmenárenské služby, záložňa, sprostredkovateľská činnosť uvedených služieb, uzatváranie poistiek.
37 - Opravy, údržba, nastavovanie a umývanie
dopravných prostriedkov, montáž a demontáž motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, sprostredkovateľská činnosť uvedených služieb.
39 - Prenájom vozidiel, odťahovanie dopravných
prostriedkov pri poruchách, prenájom parkovacích plôch.
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(540) www.aaaauto.sk
(732) AAA AUTO a. s., Husovo námestie 14, 253 01
Hostivice, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210982
8.9.2005
2.4.2014
2.4.2024
1065-2004
2.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický
prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané
elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov;
obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných
papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing);
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo;
výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť;
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami
bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou
alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby;
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.

(540) flexipôžička
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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210983
8.9.2005
2.4.2014
2.4.2024
1066-2004
2.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický
prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané
elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov;
obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných
papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing);
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo;
výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť;
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami
bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou
alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované
elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby; komunikácia a posielanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez svetovú počítačovú sieť.

(540) flexiúčet
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

210984
8.9.2005
2.4.2014
2.4.2024
1067-2004
2.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
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8 (511) 35, 36, 38
(511) 35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie
v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie,
kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov
alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie
súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon
funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami
bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou
alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby;
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.
(540) flexikarta
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210993
8.9.2005
29.4.2014
29.4.2024
1404-2004
29.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
5, 29, 32
5 - Výrobky farmaceutické a parafarmaceutické, vitamíny a minerály a stopové prvky, diétne
a nutričné prípravky a liečivá, medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín a kombinované
prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, potravinové doplnky

obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami, vitamínové prípravky, vitamíny
a multivitamínové preparáty, minerály a multiminerálové preparáty, bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky,
alebo tobolky, alebo kapsle, alebo žuvačky s liečivými prísadami, dietetické látky upravené na
lekárske účely, minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely, diétne potraviny
upravené na lekárske účely, doplnky výživové na
lekárske účely, bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely, balzamy, krémy a masti
na lekárske účely, chemické prípravky na lekárske účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely,
tuky na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na
lekárske účely, bylinné výťažky alebo sirupy, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám, droždie na farmaceutické
účely; potravinové doplnky s liečebnými účinkami; výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa
skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru.
29 - Mlieko, mliečne nápoje, mliečne výrobky,
nápoje, v ktorých prevláda mlieko, potravinové
doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto
triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu;
proteín na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky
a prípravky na výživu, prípravky zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom, želatína, želatínové výrobky
a prípravky na výživu, extrakty z chalúh ako výživa; výživné prípravky na denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo samostatná zmes,
ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo
živočíšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež
s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo
stopových prvkov, alebo cukru, jogurty, konzervovaná, sušená, varená alebo nakladaná zelenina,
vývary.
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, nealkoholické aperitívy, pivá.
(540) RELAX
(732) IP - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100
Wadowice, PL;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211005
8.9.2005
24.5.2014
24.5.2024
1686-2004
24.5.2004
2.6.2005
1.12.2005
4, 16, 35, 41
4 - Palivá vrátane pohonných hmôt do vznetových a zážihových motorov, motorové oleje, mazadlá.
16 - Tlačoviny, časopisy, brožúry, bonus karty,
lósy, poukážky, kalendáre, pohľadnice.
35 - Reklama vo všetkých druhoch médií, podpora predaja (pre tretie osoby), vydávanie reklamných a informačných textov, návrhy a realizácia
reklamných kampaní, združovanie občanov s cieľom získania komerčných výhod.
41 - Organizovanie spotrebiteľských súťaží, organizovanie vedomostných súťaží, vzdelávanie,
vydávanie textov okrem reklamných a náborových.

(540) KLUB BONUS
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211006
8.9.2005
27.5.2014
27.5.2024
1741-2004
27.5.2004
2.6.2005
1.12.2005
35
35 - Spracovanie textov.

(540) Rizikový monitoring
(732) Slovakia Online, s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211014
8.9.2005
4.6.2014
4.6.2024
1862-2004
4.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
30
30 - Cestá na koláče, jemné pečivo, koláče s plnkou, maslové tukové cesto, mandľové cukrovinky, múčne potraviny, perníky, torty, zákusky, koláče, skalický trdelník s orechovou alebo kokosovou, alebo kakaovou, alebo vanilkovou, alebo
škoricovou posýpkou.

(540)

(591) žltá, červená
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(732) Németh Klaudius, KONZUM, SNP 2, 937 01 Želiezovce, SK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211029
8.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2128-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
16, 35, 41
16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny.
35 - Reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.

(540)

(591) čierna, žltá
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211030
8.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2129-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
16, 35, 41
16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny.
35 - Reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.

(540)

(591) čierna, žltá
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211031
8.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2130-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
16, 35, 41
16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny.
35 - Reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.
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(540)

(591) červená
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211056
9.9.2005
6.7.2014
6.7.2024
2169-2004
6.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
5, 35
5 - Dietetické potraviny upravené na lekárske
účely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s dietetickými
potravinami.

(540) IMBER
(732) IMBER, s. r. o., Plynárenská 4, 821 09 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211089
9.9.2005
20.7.2014
20.7.2024
2311-2004
20.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
6 - Strojové a konštrukčné časti energetických
zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení, ako sú napr. stožiare, oceľové konštrukcie,
kovové potrubia, kovový nábytok; drobné zámočnícke výrobky.
7 - Hydraulické turbíny.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; poplašné zariadenia;
elektrické a elektronické zariadenia na výpočet
a odovzdávanie štatistických údajov a informácií;
elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie;
elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky,
elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické
regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely,
skriňové rozvádzače, transformátory a trafostanice; meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia, elektrické monitorovacie prístroje; rozvody
verejného osvetlenia; softvér, nahrané operačné
programy.
11 - Tlakové zariadenia, parné a horúcovodné
potrubia, kotly, parné akumulátory, lampy verejného osvetlenia; bojlery, ohrievače vody, zaria-

denia na čistenie odpadových vôd, články pre
atómové reaktory, destilačné prístroje, dýzy, expanzné nádrže pre ústredné vykurovanie, acetylénové generátory, plynové generátory, horáky,
chladiarne, chladiace komory, chladiace nádoby,
chladiace stroje prístroje a zariadenia, zariadenia
na spracovanie jadrových palív a jadrové spomaľovače, jadrové reaktory, klimatizačné zariadenia.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, manuály počítačových programov (ako príručky), letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske
potreby s výnimkou nábytku, kancelárska technika, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej
techniky patriace do triedy 16.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tlakovými zariadeniami, parnými a horúcovodnými potrubiami, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými
vozidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, ako sú elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče,
elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia,
transportné zariadenia, náhradné diely prívesov,
paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo
k vodným elektrárňam, s kovovým nábytkom, so
strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných
hmôt; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, obchodné
prieskumy.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; montáž a oprava plynových
technických zariadení, kotlov, horákov, konštrukcií, tlakových nádob, meračov tepla; výstavba
energetických a teplárenských diel a zariadení
potrebných na ich prevádzku; oprava elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov
a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba
elektrických rozvodov; murárske a natieračské práce súvisiace s energetickými zariadeniami; oprava a údržba hydraulických strojov a motorových
vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení.
38 - Informačné kancelárie, telekomunikačné informácie; telefónna komunikácia, komunikácia
prostredníctvom optických káblov, počítačová
komunikácia, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom prístrojov na prenos informácií, prenos signálu pomocou satelitu, telefonické
služby, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi,
telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta.
39 - Distribúcia elektrickej energie a tepla; balenie tovarov a uskladňovanie tovarov; prenajímanie dopravných mechanizmov; autobusová do-
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prava, nákladná doprava, kamiónová doprava,
osobná doprava, preprava cenností, doprava pancierovými vozidlami.
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie, likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia
odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu
a spracovanie odpadu.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie strojárenských výrobkov a vzduchotechnických zariadení, projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní,
rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, inžinierska činnosť distribučného
systému vysokonapäťovej siete, dozor a technická inšpekcia, odborné a technické konzultácie,
elektrotechnická posudková činnosť; revízne skúšky materiálov prevádzkových kotlov, plynových
zariadení a elektrických zariadení, revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení; ciachovanie
elektromerov a meracích súprav; geologický výskum, grafický dizajn, priemyselný dizajn, kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz,
počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov, poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru.
43 - Poskytovanie, rezervácie a prevádzkovanie
ubytovania, prechodného ubytovania, turistického ubytovania a hotelového ubytovania, ubytovacie kancelárie, penzióny, reštaurácie, príprava
a dodávka jedál.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, osobní
strážcovia.
(540)

Business Club
ýchodoslovenská energetika

(732) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211090
9.9.2005
20.7.2014
20.7.2024
2312-2004
20.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
6 - Strojové a konštrukčné časti energetických
zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení, ako sú napr. stožiare, oceľové konštrukcie,
kovové potrubia, kovový nábytok; drobné zámočnícke výrobky.
7 - Hydraulické turbíny.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; poplašné zariadenia;
elektrické a elektronické zariadenia na výpočet
a odovzdávanie štatistických údajov a informácií;
elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov; elektrodynamic-
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ké zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie;
elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky,
elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory a trafostanice;
meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia,
elektrické monitorovacie prístroje; rozvody verejného osvetlenia; softvér, nahrané operačné programy.
11 - Tlakové zariadenia, parné a horúcovodné
potrubia, kotly, parné akumulátory, lampy verejného osvetlenia; bojlery, ohrievače vody, zariadenia na čistenie odpadových vôd, články pre
atómové reaktory, destilačné prístroje, dýzy, expanzné nádrže pre ústredné vykurovanie, acetylénové generátory, plynové generátory, horáky,
chladiarne, chladiace komory, chladiace nádoby,
chladiace stroje prístroje a zariadenia, zariadenia
na spracovanie jadrových palív a jadrové spomaľovače, jadrové reaktory, klimatizačné zariadenia.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, manuály počítačových programov (ako príručky), letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske
potreby s výnimkou nábytku, kancelárska technika, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej
techniky patriace do triedy 16.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tlakovými zariadeniami, parnými a horúcovodnými potrubiami, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými
vozidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, ako sú elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče,
elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia, transportné zariadenia, náhradné diely prívesov, paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo
k vodným elektrárňam, s kovovým nábytkom, so
strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných
hmôt; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, obchodné prieskumy.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; montáž a oprava plynových
technických zariadení, kotlov, horákov, konštrukcií, tlakových nádob, meračov tepla; výstavba energetických a teplárenských diel a zariadení potrebných na ich prevádzku; oprava
elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba elektrických rozvodov; murárske
a natieračské práce súvisiace s energetickými zariadeniami; oprava a údržba hydraulických stro-
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jov a motorových vozidiel; prenájom stavebných
strojov a zariadení.
38 - Informačné kancelárie, telekomunikačné informácie; telefónna komunikácia, komunikácia
prostredníctvom optických káblov, počítačová
komunikácia, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom prístrojov na prenos informácií, prenos signálu pomocou satelitu, telefonické
služby, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi,
telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta.
39 - Distribúcia elektrickej energie a tepla; balenie tovarov a uskladňovanie tovarov; prenajímanie dopravných mechanizmov; autobusová doprava, nákladná doprava, kamiónová doprava,
osobná doprava, preprava cenností, doprava pancierovými vozidlami.
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie, likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia
odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu
a spracovanie odpadu.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie strojárenských výrobkov a vzduchotechnických zariadení, projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní,
rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, inžinierska činnosť distribučného systému vysokonapäťovej siete, dozor a technická
inšpekcia, odborné a technické konzultácie, elektrotechnická posudková činnosť; revízne skúšky
materiálov prevádzkových kotlov, plynových zariadení a elektrických zariadení, revízne skúšky
spôsobilosti zdvíhacích zariadení; ciachovanie elektromerov a meracích súprav; geologický výskum,
grafický dizajn, priemyselný dizajn, kontrola
kvality; obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia
a zhotovovanie kópií počítačových programov;
návrh počítačových systémov, poradenské služby
v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru.
43 - Poskytovanie, rezervácie a prevádzkovanie
ubytovania, prechodného ubytovania, turistického ubytovania a hotelového ubytovania, ubytovacie kancelárie, penzióny, reštaurácie, príprava
a dodávka jedál.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, osobní
strážcovia.

(540) Business Club VSE
(732) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211098
9.9.2005
22.7.2014
22.7.2024
2339-2004
22.7.2004
2.6.2005
1.12.2005

8 (511) 3
(511) 3 - Pracie a bieliace prípravky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá,
parfumy, vonné oleje, prípravky na starostlivosť
o telo a krásu, vlasové vody, zubné pasty a iné
prípravky na čistenie zubov.
(540) VITENSON
(732) Trommsdorff GmbH & Co. KG, Trommsdorff-Strasse 2-6, 52477 Alsdorf, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211107
9.9.2005
28.7.2014
28.7.2024
2394-2004
28.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 41, 42
35 - Reklamné agentúry, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., lepenie
plagátov, reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, prenájom reklamných priestorov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných
textov, rozhlasová reklama, televízne reklamy,
televízna reklama, obchodný manažment v oblasti umenia.
41 - Akadémie (vzdelávanie), digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, organizovanie
a vedenie konferencií, nahrávanie videopások,
organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie živých vystúpení, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie a vedenie sympózií, zverejňovanie textov
okrem reklamných, organizovanie a plánovanie
večierkov, výroba divadelných alebo iných predstavení, živé predstavenie.
42 - Architektúra (architektonické služby), spravovanie autorských práv, grafický dizajn, hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach), interiérová výzdoba, priemyselný dizajn.

(540) IGRIC
(732) Slovenský filmový zväz, Grösslingova 32, 811 09
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211109
9.9.2005
29.7.2014
29.7.2024
2399-2004
29.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
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8 (511) 29
(511) 29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä kyslomliečne nápoje.
(540)

(591) biela, žltá, zelená, červená
(732) RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211122
9.9.2005
12.8.2014
12.8.2024
2516-2004
12.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
25
25 - Odevy, dresy, zvršky, pokrývky hlavy, pánske
a dámske športové oblečenie, pánska a dámska
obuv, klobúky, pletiarsky tovar a opasky.

(540)

(732) John Rich & Sons Investment Holding Company,
103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 19803, US;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211189
9.9.2005
19.4.2014
19.4.2024
1264-2004
19.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
32
32 - Prírodné minerálne vody, pramenité vody
a iné nealkoholické nápoje.

(540) Budiš Activa
(732) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové pri Turčianskych Tepliciach, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

211199
9.9.2005
26.4.2014
26.4.2024
1348-2004
26.4.2004
2.6.2005
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(450) 1.12.2005
8 (511) 18, 24, 25, 28, 35
(511) 18 - Batohy, vaky pre turistov, vaky pre horolezcov, vychádzkové palice, cestovné kufre, cestovné tašky, držiaky na kufre, horolezecké palice,
chlebníky, kožené chlopne, lodné kufre, cestovné
obaly na odevy, palice na podporu pri chôdzi,
vrecká a tašky na pripnutie k opasku, plážové
tašky, pokrývky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, poľovnícke torby, puzdrá a obaly z vulkanfíbru, puzdrá na navštívenky, remienky na korčule,
plecniaky, tašky na nosenie detí, vychádzkové
sedadlá, kožušiny, koža, imitácia kože, kožené
alebo kožou potiahnuté škatule, kožené šnúrky,
kožené povrázky, aktovky, kufre, kufríky, dáždniky, slnečníky, peňaženky, kabelky, kľúčenky
z kože, kožušinové pokrývky, kožené náramanné
pásy, kožené remene, remienky, vrecká z kože na
balenie, horolezecký výstroj patriaci do triedy 18
ako batohy a palice pre horolezcov.
24 - Spacie vaky nahrádzajúce prikrývky, sieťky
proti moskytom, bavlnené textílie, textílie, tkaniny na textilné využitie, látkové značky, posteľná
a stolová bielizeň a textílie, lôžkoviny, kúpeľňové textílie nie ako oblečenie, netkané textílie,
textilné obrúsky a vreckovky, obrusy nie papierové, pleteniny, textilné podšívky, zástavy a vlajky nie papierové.
25 - Odevy, bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, cyklistické oblečenie, športová obuv, futbalová obuv, gymnastické dresy,
kombinézy na vodné lyžovanie, kovové časti na
obuv, lyžiarske topánky, obuv a oblečenie pre
športovcov, obuv a oblečenie pre turistiku a horské športy, protišmykové pomôcky na obuv, pánske spodky, sprchovacie čiapky, čiapkové šilty,
športové tričká a dresy, celé topánky, uniformy,
konfekcia, obleky, vesty, vrchné ošatenie, pokrývky hlavy, bielizeň, bundy, čelenky, čiapky, chrániče uší ako pokrývka hlavy, kabáty, klobúky,
kapucne, goliere, tielka, tričká, kombinézy, košele, kožušiny ako oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, nohavice, opasky, pančuchy, plavky, pleteniny ako oblečenie, svetre, pulóvre, ponožky,
potníky, rukavice, šály, šatky, šerpy, vrecká na
odevy.
28 - Postroje pre horolezcov, horolezecký výstroj
patriaci do triedy 28 ako postroje a upínacie pásy
pre horolezcov, ochranné vypchávky ako časti
športových úborov, bejzbalové rukavice, boxerské rukavice, stacionárne bicykle na cvičenie,
chrániče na píšťaly, chrániče na lakte ako športové potreby, opasky pre vzpieračov, hry, hračky,
cvičebné náradie, bazény ako športový tovar, činky, stroje na fyzické cvičenie, golfové rukavice
a vaky, gymnastické zariadenia, lopty, žetóny,
kolieskové korčule, kolobežky, korčule, lyže, lyžiarske viazanie, sánky (športový tovar), skejtbordy.
35 - Maloobchodné služby v oblasti športových
potrieb, potrieb pre turistiku, odevov, textilu, textilných doplnkov, obuvi, kancelárie zaoberajúce
sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama, sprostredkovanie uvedených služieb,
sprostredkovanie obchodu s tovarom.
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(540)

(732) TREK SPORT TRADE, s. r. o., Pri Celulózke 84, 010 01 Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211207
9.9.2005
26.4.2014
26.4.2024
1357-2004
26.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
29, 30, 32, 33
29 - Zeleninové šťavy na varenie.
30 - Nálevy na ochutenie, ľad na osvieženie, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, nápoje na báze čaju, prísady do nápojov s výnimkou esencií,
príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, sirup melasový, šerbet, šťavy s výnimkou
dresingov.
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, šerbet,
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív).

(540)

(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211208
9.9.2005
30.4.2014
30.4.2024
1433-2004
30.4.2004
2.6.2005
1.12.2005
3, 7, 8, 9, 35, 40
3 - Brúsne plátno, brúsny papier, brúsivá ako prípravky, čistiace prípravky, prípravky na leštenie,
odmasťovanie a brúsenie, diamantové brúsivo,
mydlové alebo saponátové pracie prostriedky,
abrazíva na čistenie, odhrdzovacie prípravky.
7 - Obrábacie stroje, ručné nástroje a náradie na
motorický pohon, motory a hnacie stroje nie pre
pozemné vozidlá, brúsky ako stroje, brúsne stroje, čepele ako časti strojov, diamantové brúsne
nástroje, diamantové rezacie a vrtné nástroje,
elektrické nože, elektrické ručné vŕtačky, frézy
ako stroje, kefy ako časti strojov, kladivá ako
časti strojov, kĺby, spojky, spojenia, kovoobrábacie stroje, leštičky, lisovacie stroje, manipulátory,
zariadenia na nakladanie a vykladanie, maticore-

zy ako stroje, maticové závitníky ako stroje, mechanické navíjacie zariadenia, nástroje ako časti
strojov, nástrojové brúsky, ostričky ako stroje,
nože ako časti strojov, nože, čepele, rezačky na
slamu, objímky na mazanie ako časti strojov,
ohýbačky ako stroje, ochranné kryty strojov, okružné píly ako časti strojov, osievacie stroje, prevody strojov, prevody s výnimkou prevodov pre
pozemné vozidlá, pružiny ako časti strojov, reaktívne, propulzné mechanizmy s výnimkou mechanizmov pre pozemné vozidlá, regulátory ako
časti strojov, regulátory otáčok pre stroje, motory
a hnacie stroje, riadiace mechanizmy pre stroje,
motory a hnacie stroje, ručné nástroje a náradie
na iný než ručný pohon, stoly alebo upínacie
dosky na stroje, elektrické stroje a prístroje na
leštenie, upínacie zariadenia, upínacie vretená
ako časti strojov, vŕtacie hlavy ako časti strojov,
vŕtacie korunky ako časti strojov, vŕtacie stroje,
vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, zariadenia na obrábanie, závitorezy ako stroje, kosačky,
motorové píly, krovinorezy, ručné mechanické
nástroje a náradie, nástroje ako časti strojov, hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia, upínacie zariadenia, čerpadlá, čerpadlá ako časti
strojov a motorov a hnacích strojov, pumpy (stroje), kompresory, pneumatické kladivá, pneumatické transportéry, regulátory otáčok strojov a motorov a hnacích strojov, hydraulický a pneumatický riadiaci mechanizmus pre stroje a motory
a hnacie stroje, hydraulické a pneumatické uťahovacie stroje a náradie, hydraulické a pneumatické skrutkovače, elektrické alebo pneumatické
vŕtačky, píly, brúsky, skrutkovače, časti a súčasti
uvedených strojov, rezné kotúče, pílové listy
(ako časti strojov).
8 - Ručné nástroje a náradie na ručný pohon, nožiarsky tovar a príbory, brúsne kamene, brúsne
kotúče, brúsne kotúče ako ručné náradie, brúsne
nástroje, brúsny kameň, brúsy, čepele nožov, diamantové brúsne, rezacie a vŕtacie nástroje ako
ručné náradie, dierovače ako nástroje, frézovacie
tŕne, hroty, špice, ostrie ako časti ručných nástrojov a náradia, ihlové pilníky, jamkovače, kladivá
(ručné nástroje), kliešte, klieštiky, kľúče (ručné
nástroje), kovové prípravky na razenie, kovové
tvárniace nástroje, leštiace a glazovacie nástroje,
nástroje na rezanie rúr, nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), nástrojové brúsky,
ostričky ako nástroje, nebožiece (ručné nástroje),
nože, listy píly, radlice (ručné nástroje a náradie),
objímky výstružníkov, oblúkové píly, obojručné
nože, ostriace nástroje, pílky (ručné náradie), pilníky (nástroje), pílové listy (ako časti ručných
nástrojov), rašple, rezače závitov, rezačky, rezné
doštičky, rezné nože hoblíkov, rozpínačky, ručné
frézy, ručné vŕtačky, rúrkorezy ako ručné nástroje, sekáče, sekačky, rezačky, skrutkovače, stolárske vrtáky, uholníky (ručné nástroje), upchávačky (ručné nástroje), upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje), vratidlá na závitníky, vŕtačky na
ručný pohon, vrtáky (nebožiec), vrtáky (ručné
nástroje), výstružníky, výsuvné časti podpier pre
závitníky, vyťahovače, vyťahovače klincov (ručný nástroj), záhlbníky, závitnice (ručné nástroje),
závitníky, zveráky, žliabkovače (ručné nástroje).
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, fotografické, kinematografické, op-
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tické, signalizačné, kontrolné, záchranné, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje a nástroje na meranie
a váženie, elektrické akumulátory, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, azbestové odevy na ochranu proti ohňu, elektrické batérie, diaľkové ovládače, hasiace prístroje, elektrické hlásiče, ochranné štíty na tvár, diaľkomery, zariadenia
a prístroje na prenos a reprodukciu zvuku, obrazu
alebo dát, magnetické a optické nosiče údajov,
meracie prístroje, meradlá, metre, mierky, mikroprocesory, optické prístroje, počítače, počítačové súčasti a programy, poistky, elektrické meracie zariadenia, elektrické monitorovacie prístroje, manometre, meracie pomôcky, meračský stôl,
metronómy, mikrometre, stroje a zariadenia na skúšanie materiálu, posuvné meradlá, kaliber, škáromery, uhlomery, vodováhy, libely, zariadenia
na meranie tlaku, zariadenia na meranie vzdialenosti, telefóny, mobilné telefóny, telefónne drôty,
telefónne mikrofóny, telefónne záznamníky, telefotografické zariadenia.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, obchodné alebo
podnikateľské informácie, služby kancelárie zaoberajúcej sa dovozom a vývozom, poradenstvo
v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodný prieskum, riadenia priemyselných alebo obchodných podnikov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, maloobchodné služby v oblasti uvedených tovarov, maloobchod s náradím a nástrojmi, maloobchodné
služby obchodných domov, reklama, sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Úprava a spracovanie kovov, kovoobrábanie,
elektrolytické pokovovanie, galvanizácia, pozinkovanie, informácie o úprave a spracovaní materiálov, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, pílenie, delenie, strihanie, rezanie materiálu, spájkovanie, zváranie, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, kalenie a popúšťanie kovov,
obrusovanie, odlievanie kovov, prenájom generátorov, sprostredkovanie uvedených služieb.

19 - Mramorové podstavce.
40 - Gravírovanie.
(540) CHAMPION
(732) CHAMPION, s. r. o., Astorova 2, 821 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) TM - tools, s. r. o., Šoltésovej 1685/200, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211210
9.9.2005
3.5.2014
3.5.2024
1494-2004
3.5.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 14, 19, 40
6 - Umelecké výrobky z obyčajných kovov a ich
zliatin, a to najmä medaily, športové poháre, trofeje, plakety, figuríny (sošky), taniere, prívesky.
14 - Umelecké výrobky z drahých kovov a ich
zliatin, a to najmä medaily, športové poháre, trofeje, plakety, figuríny (sošky), taniere, prívesky.
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211214
9.9.2005
17.5.2014
17.5.2024
1637-2004
17.5.2004
2.6.2005
1.12.2005
29, 30, 32
29 - Zeleninové šťavy na varenie, paradajková
šťava na varenie, bujónové koncentráty, mliečne
nápoje (s vysokým obsahom mlieka).
30 - Ľadový čaj, šťavy (chuťové prísady), čokoládové nápoje, príchuti do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov, príchuti do nápojov
s výnimkou éterických olejov, mliečne kakaové
nápoje, čokoládové nápoje, kávové nápoje, mliečne čokoládové nápoje, kakaové nápoje, nápoje na
báze čajov, mliečne kávové nápoje, prísady do
nápojov, iné ako esencie, čaj.
32 - Arašidové mlieko (nápoje nealkoholické),
šerbety (nápoje), jablkový džús (nealkoholický),
šerbety (sladené ovocné nápoje), sarsaparilový
nápoj, ovocné šťavy, nápoje izotonické, sódová
voda, ovocné výťažky (nealkoholické), zeleninové šťavy, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na
výrobu malinoviek, sýtená voda, prípravky na
výrobu sýtenej vody, mandľové mlieko (nápoj),
lítna voda, srvátkové nápoje, prípravky na výrobu minerálnych vôd, paradajková šťava (nápoj),
stolové vody, prípravky na výrobu nápojov, pastilky na výrobu šumivých nápojov, prípravky na
výrobu likérov, sladina, nápoje z nealkoholických štiav, sóda, koktail nealkoholický, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, prášky na výrobu šumivých nápojov, nealkoholické výťažky
z ovocia, minerálne vody (nápoje), prášky na prípravu šumivých nápojov, ovocná šťava, selterská
voda, minerálka, sirupy na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, citronády, tablety na prípravu
šumivých nápojov, vody (nápoje).

(540)

(732) BL Eight, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211230
9.9.2005
11.6.2014
11.6.2024
1941-2004
11.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
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8 (511) 16, 35, 39, 43
(511) 16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, brožúry, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku uvedené
v triede 16.
35 - Maloobchodné služby v oblasti potravinárstva, poľnohospodárskych produktov, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, ovocia, zeleniny, oblasti papiera a papiernických výrobkov, kancelárskych potrieb, s potravinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu, so
zeleninou a inými záhradnými produktmi, určenými na spotrebu alebo konzervovanie, s plodinami neupravenými nijakým spôsobom na priamu spotrebu, s prípravkami na čistenie, s toaletnými prípravkami; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, obchodné franchisingové služby, obchodné poradenské služby, obchodné informácie,
poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, analýzy
nákladov; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, propagačné služby, predvádzanie tovaru, inzertné činnosti, distribúcia brožúr a prospektov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov;
organizovanie, vykonávanie a riadenie predajných
a propagačných motivačných akcií.
39 - Balenie tovarov, nákladná a kamiónová doprava (špedícia), automobilová preprava, kuriérske služby, skladovanie, osobná doprava, prepravné služby, doručovanie tovaru, sprostredkovanie prepravy, sprevádzanie turistov, expresná
doprava.
43 - Reštaurácie, reštauračné a gastronomické
služby, kaviarne, pivárne, vinárne, jedálne, závodné jedálne, samoobslužné reštaurácie, zariadenia
rýchleho občerstvenia, pohostinstvá, bary, bufety, bistrá, verejné stravovanie, hotelierske služby,
motelové služby, penzióny a ubytovacie služby
s možnosťami stravovania, zasielanie a dodávka
baleného alebo nebaleného jedla a potravinárskych
výrobkov, služby v oblasti zásobovania potravinárskymi výrobkami, príprava a donáška jedál
a nápojov na objednávku do domu a na spoločenské podujatia, na recepcie a oslavy; služby v oblasti poskytovania jedál objednaných prostredníctvom interaktívnych komunikačných sietí; informácie a poradenské služby týkajúce sa hotelierskych služieb, reštauračných služieb, gastronomických služieb a prechodného ubytovania.
(540)

(732) LE COLONIAL, s. r. o., Hlavná 8, 040 01 Košice,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211232
9.9.2005
7.6.2014
7.6.2024
1944-2004
7.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
20, 40
20 - Písacie stoly, kancelársky nábytok, nábytok,
komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, stoly,
pracovné stoly, dverové obloženie s výnimkou
kovového, drevené hrany a kostry na nábytok, lavice, pulty, paravány, zásteny, dvierka na nábytok, písacie stoly, toaletné stolíky.
40 - Spracovanie dreva - stolárstvo.

(540)

(591) biela, modrá, červená, zelená, stredne sivá, čierna
(732) Nova Interier spol. s r. o., Pestovateľská 10, 821 04
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211248
9.9.2005
25.6.2014
25.6.2024
2064-2004
25.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
19, 35, 36, 37
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové rúry
pre stavebníctvo, asfalt, smola a bitúmen, nekovové prenosné stavby a ostatné stavebné nekovové materiály patriace do tejto triedy.
35 - Činnosť reklamnej agentúry, služby spojené
s vykonávaním dražieb mimo výkonu rozhodnutia, vykonávaním dobrovoľných dražieb, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, vykonávania dražieb, sprostredkovania obchodu, služby organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie dobrovoľných dražieb.
36 - Činnosť realitnej kancelárie, kúpa, predaj
a správa nehnuteľností, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nehnuteľností.
37 - Vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonávanie stavebného dozoru, obstarávateľská činnosť v stavebníctve ako stavebná činnosť.

(540)

(732) TATRA REAL, a. s., Dunajská 29, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211249
9.9.2005
25.6.2014
25.6.2024
2066-2004
25.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
19, 35, 36, 37
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové rúry
pre stavebníctvo, asfalt, smola a bitúmen, nekovové prenosné stavby a ostatné stavebné nekovové materiály patriace do tejto triedy.
35 - Činnosť reklamnej agentúry, služby spojené
s vykonávaním dražieb mimo výkonu rozhodnutia, vykonávaním dobrovoľných dražieb, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, vykonávania dražieb, sprostredkovania obchodu, služby organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie dobrovoľných dražieb.
36 - Činnosť realitnej kancelárie, kúpa, predaj
a správa nehnuteľností, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nehnuteľností.
37 - Vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonávanie stavebného dozoru, obstarávateľská činnosť v stavebníctve ako stavebná činnosť.

(540)

(591) sivá, modrá, biela
(732) TATRA REAL, a. s., Dunajská 29, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) TATRA REAL
(732) TATRA REAL, a. s., Dunajská 29, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211250
9.9.2005
25.6.2014
25.6.2024
2067-2004
25.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
19, 35, 36, 37
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové rúry
pre stavebníctvo, asfalt, smola a bitúmen, nekovové prenosné stavby a ostatné stavebné nekovové materiály patriace do tejto triedy.
35 - Činnosť reklamnej agentúry, služby spojené
s vykonávaním dražieb mimo výkonu rozhodnutia, vykonávaním dobrovoľných dražieb, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, vykonávania dražieb, sprostredkovania obchodu, služby organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie dobrovoľných dražieb.
36 - Činnosť realitnej kancelárie, kúpa, predaj
a správa nehnuteľností, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nehnuteľností.
37 - Vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonávanie stavebného dozoru, obstarávateľská činnosť
v stavebníctve ako stavebná činnosť.
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211269
9.9.2005
12.7.2014
12.7.2024
2225-2004
12.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 37, 42
9 - Antény (satelitné a iné), tlačiarne k počítačom, karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), meniče diskov (do počítačov), počítače, pamäte počítačov, monitory (počítačový hardvér), procesory (základné jednotky samočinného
počítača), počítačový softvér, periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov, montáž,
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, montáž, údržba a opravy strojov.
42 - Inštalácia počítačových programov, servis
počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, počítačové programovanie, prenájom počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, návrh počítačových systémov, tvorba softvéru, prenájom
počítačov.

(540)

(591) farebná modrá, červená
(732) AB-COM, s.r.o., M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211270
9.9.2005
12.7.2014
12.7.2024
2226-2004
12.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 37, 42
9 - Antény (satelitné a iné), tlačiarne k počítačom, karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), meniče diskov (do počítačov), počítače, pamäte počítačov, monitory (počítačový hard-
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vér), procesory (základné jednotky samočinného
počítača), počítačový softvér, periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov, montáž,
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, montáž, údržba a opravy strojov.
42 - Inštalácia počítačových programov, servis
počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, počítačové programovanie, prenájom počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, návrh počítačových systémov, tvorba softvéru, prenájom
počítačov.

ka), rezance, studené rezance, škrobové vlasové
rezance, varená ryža v obedovej nádobe, ramen
(japonské jedlo z rezancov vo vývare), ravioly,
makaróny, vlasové rezance, obložený chlebíček,
špagety, ovsené vločky, kukuričné lupienky, tacos, cestoviny, pizza, párok v rožku, prášok do
pečiva, sušené droždie, kvasnice, šišky, čajové
pečivo, žuvačka nie na lekárske účely, bonbóny,
zmrzlina, čokolády, torty, sušienky, koláče, lievance, puding, hat cake (klobúkový koláč), čínsky rožok, strúhanka, sendvičový chlieb, piškótová buchta, chlieb na hamburger, pšenové želé,
cukor, ryžové torty, sójová omáčka, omáčka z kaše z čiernych fazúľ, chemická koreniaca zmes,
chemické korenie, majonéza, šalátový dresing,
omáčky, ocot, kečup, horčicový pretlak, prášok
z pastierskej kapsičky, cesnakový prášok, vanilka, zázvorový prášok, korenie do polievky, mleté
karí, karí kaša, mleté čierne korenie, okorenená
soľ, soľ na konzerváciu potravín, soľ na varenie,
zelený čaj, čaj z jačmeňa, čaj Ginseng, čierny čaj,
čokoládové nápoje na báze kávy, šťavy ako chuťové prísady, zmesi na smažené jedlo zo surovín
patriacich do tejto triedy, zmesi na horúce torty,
zmesi na čokoládové horúce torty, zmesi na šišky, fazuľová múka, horčicová omáčka, tatárska
omáčka, nátierka, omáčka na bravčovú kotletu,
omáčka na steak, worčestrová omáčka, paradajková omáčka, omáčka zmiešaná s cesnakom, cibuľou, omáčka zmiešaná s cayenským korením
a cibuľou, mäsová omáčka, omáčka zmiešaná s tuniakom, smotanou, kurkuma, klinček na varenie,
bobkový list na varenie, bazalka, tymian, oregano,
ovsená kaša, ovsená kaša v prášku, omáčka s čiernych fazúľ v prášku.

(540)

(591) farebná modrá, červená
(732) AB-COM, s.r.o., M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211277
9.9.2005
19.7.2014
19.7.2024
2290-2004
19.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
29, 30
29 - Fazule, búrske oriešky, hrášok, červené fazule, zemiaky, povojník jedlý, paprika, mrkva,
cesnak, reďkvička, kapusta, cibuľa, uhorka, paradajka, pažítka, dyňa, gaštan, hruška, jablko, ananás, hrozno spracované, konzervované alebo sušené, ančovky (sardely), mušle nie živé, hrozienka, kimchi (kórejské zeleninové jedlo), kompót,
zeleninový šalát, zeleninová polievka, džem, konzervované ovocie, konzervovaná zelenina, pretlaky, brusnicová omáčka, spracované búrske oriešky,
spracované borové orechy, zemiakové lupienky,
bažantie mäso, kuracie mäso, bravčové, hovädzie, kačacie mäso, bravčová kotleta, slanina, salámy, konzervované mäso, šunka, masa na hamburger, zakvasené mlieko, jogurt, mlieko, syr,
smotana, maslo, maslový krém, perilový olej, kukuričný olej, olivové oleje, sezamový olej, sójový
olej, olej z palmových jadier, slnečnicový olej,
pokrmový tuk, margaríny, makrela, ustrice, sajra,
malá chobotnica, garnát, losos, tuniak, marlin
(ryba), tangle (jedlá chaluha), hnedé chaluhy, chlorella (jedlá riasa), rybí rôsol, konzervované morské produkty, zavarené morské produkty, hamburský rezeň, mäsové guľôčky, grilované kura,
sladké a kyslé bravčové s mäsovými guľôčkami,
hovädzia polievka, krémová polievka, číra polievka na rezance, mrazená a sušená polievka,
hovädzia polievka z kravských kostí, polievka
z nakrájaného hovädzieho s rôznymi prísadami,
konzervovaná žltá broskyňa, papriková kaša, polievka v prášku, obilninová polievka.
30 - Ryža, škrob zo zemiakov, škrob z povojníka
jedlého, pšeničná múka, ryžová múka, múka z nelúpanej ryže, tapioková múka, fry flour (zápraž-

(540)

(732) OTTOGI CORPORATION, 160, PyongchonDong, Dongan-Gu, Anyang City, Kyonggi-Do, KR;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211278
9.9.2005
19.7.2014
19.7.2024
2291-2004
19.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
29, 30
29 - Fazule, hrášok, červené fazule, zemiaky, povojník jedlý, paprika, mrkva, cesnak, reďkvička,
kapusta, cibuľa, uhorka, paradajka, pažítka, dyňa,
gaštan, hruška, jablko, ananás, hrozno spracované, konzervované alebo sušené, ančovky (sardely), mušle nie živé, hrozienka, kimchi (kórejské
zeleninové jedlo), kompót, zeleninový šalát, zeleninová polievka, džem, konzervované ovocie,
konzervovaná zelenina, pretlaky, brusnicová omáčka, spracované búrske oriešky, spracované borové orechy, zemiakové lupienky, bažantie mäso,
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kuracie mäso, bravčové, hovädzie, kačacie mäso,
bravčová kotleta, slanina, salámy, konzervované
mäso, šunka, masa na hamburger, zakvasené
mlieko, jogurt, mlieko, syr, smotana, maslo, maslový krém, perilový olej, kukuričný olej, olivové
oleje, sezamový olej, sójový olej, olej z palmových
jadier, slnečnicový olej, pokrmový tuk, margaríny, makrela, ustrice, sajra, malá chobotnica, garnát, losos, tuniak, marlin (ryba), tangle (jedlá chaluha), hnedé chaluhy, chlorella (jedlá riasa), rybí
rôsol, konzervované morské produkty, zavarené
morské produkty, hamburský rezeň, mäsové guľôčky, grilované kura, sladké a kyslé bravčové
s mäsovými guľôčkami, hovädzia polievka, krémová polievka, číra polievka na rezance, mrazená a sušená polievka, hovädzia polievka z kravských kostí, polievka z nakrájaného hovädzieho
s rôznymi prísadami, konzervovaná žltá broskyňa, papriková kaša, polievka v prášku, obilninová
polievka.
30 - Ryža, škrob zo zemiakov, škrob z povojníka
jedlého, pšeničná múka, ryžová múka, múka z nelúpanej ryže, tapioková múka, fry flour (zápražka), rezance, studené rezance, škrobové vlasové
rezance, varená ryža v obedovej nádobe, ramen
(japonské jedlo z rezancov vo vývare), ravioly,
makaróny, vlasové rezance, obložený chlebíček,
špagety, ovsené vločky, kukuričné lupienky, tacos, cestoviny, pizza, párok v rožku, prášok do
pečiva, sušené droždie, kvasnice, šišky, čajové
pečivo, žuvačka nie na lekárske účely, bonbóny,
zmrzlina, čokolády, torty, sušienky, koláče, lievance, puding, hat cake (klobúkový koláč), čínsky rožok, strúhanka, sendvičový chlieb, piškótová buchta, chlieb na hamburger, pšenové želé,
cukor, ryžové torty, sójová omáčka, omáčka z kaše z čiernych fazúľ, chemická koreniaca zmes,
chemické korenie, majonéza, šalátový dresing,
omáčky, ocot, kečup, horčicový pretlak, prášok
z pastierskej kapsičky, cesnakový prášok, vanilka, zázvorový prášok, korenie do polievky, mleté
karí, karí kaša, mleté čierne korenie, okorenená
soľ, soľ na konzerváciu potravín, soľ na varenie,
zelený čaj, čaj z jačmeňa, čaj Ginseng, čierny čaj,
čokoládové nápoje na báze kávy, šťavy ako chuťové prísady, zmesi na smažené jedlo zo surovín
patriacich do tejto triedy, zmesi na horúce torty,
zmesi na čokoládové horúce torty, zmesi na šišky, fazuľová múka, horčicová omáčka, tatárska
omáčka, nátierka, omáčka na bravčovú kotletu,
omáčka na steak, worčestrová omáčka, paradajková omáčka, omáčka zmiešaná s cesnakom, cibuľou, omáčka zmiešaná s cayenským korením
a cibuľou, mäsová omáčka, omáčka zmiešaná s tuniakom, smotanou, kurkuma, klinček na varenie,
bobkový list na varenie, bazalka, tymian, oregano, ovsená kaša, ovsená kaša v prášku, omáčka
s čiernych fazúľ v prášku.
(540)
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(732) OTTOGI CORPORATION, 160, Pyongchon-Dong,
Dongan-Gu, Anyang City, Kyonggi-Do, KR;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211287
9.9.2005
26.7.2014
26.7.2024
2384-2004
26.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
16, 32, 33, 35
16 - Neperiodické tlačoviny.
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou pív.
35 - Sprostredkovateľské služby v rámci obchodu.

(540)

(732) VÍNO NITRA, spol. s r. o., Dolnozoborská 14,
949 01 Nitra, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211299
9.9.2005
29.7.2014
29.7.2024
2404-2004
29.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 35, 37, 41, 42
9 - Počítače, periférne zariadenia k počítačom,
tlačiarne k počítačom, počítačové hry, počítačové
klávesnice, počítačové pamäte, nahrané počítačové programy, počítačové programy stiahnuté
z telekomunikačnej siete, počítačový softvér, počítač - zápisník, podložky pod myš.
35 - Reklamné agentúry, obchodné alebo podnikateľské informácie, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov, komerčné informačné kancelárie, kopírovanie, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, personálne poradenstvo, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových
databázach, podpora predaja (pre tretie osoby),
odborné obchodné poradenstvo, hospodárske alebo ekonomické predpovede, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamné agentúry, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky),
rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov,
spracovanie textov, štatistické informácie, účtovníctvo, rozhlasová reklama, televízna reklama.
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37 - Montáž, opravy a údržba počítačov.
41 - Akadémie (vzdelávanie), informácie o možnostiach zábavy, fotografovanie, výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie a vedenie
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov,
organizovanie a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav, organizovanie športových
súťaží, pedagogické informácie, poskytovanie
elektronických publikácií on-line, požičiavanie filmov, prekladateľské služby, rezervácia vstupeniek,
zverejňovanie textov okrem reklamných, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, hosťovanie na počítačových stránkach, inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačového hardvéru, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok, (webových stránok) pre zákazníkov, zhotovovanie počítačových programov.

8 (511) 3
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie
a čistenie bielizne a šatstva, prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie, mydlá, čistiace prípravky a prísady na umývanie fliaš a kuchynského riadu.
(540) DIVO
(732) DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Schiphol Boulevard 209, Tower B, 8th Floor Luchthaven Schiphol 1118 BH, NL;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

211318
9.9.2005
9.8.2014
9.8.2024
2461-2004
9.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
7, 11, 37
7 - Čerpadlá všetkých druhov, súčasti k čerpadlám,
elektromotory, prevodovky, dopravníky, spojky
mechanických súčastí motorov, spojky pre hnacie
a hnané časti motorov, ventilátory pre motory
a hnacie stroje.
11 - Zariadenia na rozvod, čistenie a úpravu vody, filtre na vodu, kohúty a batérie, ventilátory.
37 - Inštalácie a opravy čerpacej techniky.

(540)

(732) M - SERVIS, s. r. o., Krivá 17, 027 55 Krivá, SK;
(740) Kubinec Martin, JUDr., Nižná, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211310
9.9.2005
6.8.2014
6.8.2024
2452-2004
6.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 20
6 - Hliníkové tuby, obalové nádoby z kovu.
20 - Laminátové tuby, obalové nádoby z plastických hmôt.

(540)

(732) TUBAPACK, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar
nad Hronom, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211315
9.9.2005
6.8.2014
6.8.2024
2458-2004
6.8.2004
2.6.2005
1.12.2005

(591) modrá, biela
(732) HCP - čerpacia technika, s. r. o., Szakkayho 1,
040 01 Košice, SK;
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211354
9.9.2005
18.8.2014
18.8.2024
2566-2004
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, čokoláda, kávové, kakaové
a čokoládové nápoje, zmrzlina, mrazené krémy.

(540)

(591) modrá, hnedá, červená, žltá, sivá, biela
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36 - Prenájom izieb, prenájom bytov, ubytovacie
kancelárie (byty).
39 - Rezervácia dopravy, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných
výletov, rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na cestovanie, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, turistické prehliadky, organizovanie výletov, rezervácia zájazdov.
41 - Služby v kempingoch so športovým programom, rezervácia vstupeniek.
43 - Ubytovacie služby v prázdninových táboroch,
prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempingov, rezervácia hotelov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovne,
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

(732) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC,
100 Deforest Avenue, 07936 East Hanover, New
Jersey, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211365
9.9.2005
23.8.2014
23.8.2024
2609-2004
23.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36, 39, 41, 43
35 - Reklama, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie
reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky), vydávanie reklamných alebo náborových
textov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
36 - Prenájom izieb, prenájom bytov, ubytovacie
kancelárie (byty).
39 - Rezervácia dopravy, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných
výletov, rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na cestovanie, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, turistické prehliadky, organizovanie výletov, rezervácia zájazdov.
41 - Služby v kempingoch so športovým programom, rezervácia vstupeniek.
43 - Ubytovacie služby v prázdninových táboroch, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempingov, rezervácia hotelov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

(540)

(591) čierna, žltá
(732) GLOBTOUR GROUP, a. s., Panská 12, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211366
9.9.2005
23.8.2014
23.8.2024
2610-2004
23.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36, 39, 41, 43
35 - Reklama, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie
reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky), vydávanie reklamných alebo náborových
textov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
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(540)

(591) žltá, čierna
(732) GLOBTOUR GROUP, a. s., Panská 12, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211367
9.9.2005
23.8.2014
23.8.2024
2611-2004
23.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36, 39, 41, 43
35 - Reklama, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie
reklamných oznamov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky), vydávanie reklamných alebo náborových
textov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
36 - Prenájom izieb, prenájom bytov, ubytovacie
kancelárie (byty).
39 - Rezervácia dopravy, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných
výletov, rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na cestovanie, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, turistické prehliadky, organizovanie výletov, rezervácia zájazdov.
41 - Služby v kempingoch so športovým programom, rezervácia vstupeniek.
43 - Ubytovacie služby v prázdninových táboroch, prevádzkovanie hotelového ubytovania,
prevádzkovanie kempingov, rezervácia hotelov,
rezervácia prechodného ubytovania, turistické
ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

(540) GLOBTOUR
(732) GLOBTOUR GROUP, a. s., Panská 12, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211381
9.9.2005
7.9.2014
7.9.2024
5009-2004
7.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
5
5 - Farmaceutické prípravky, najmä hormonálne
prípravky.

(540) MINERVA
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211453
10.10.2005
12.1.2014
12.1.2024
64-2004
12.1.2004
1.7.2005
5.1.2006
29, 30, 32
29 - Zeleninové šťavy na varenie, paradajková
šťava na varenie, bujónové koncentráty, mliečne
nápoje s vysokým obsahom mlieka.
30 - Ľadový čaj, šťavy (chuťové prísady), čokoládové nápoje, príchuti do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov, príchuti do nápojov
s výnimkou éterických olejov, mliečne kakaové
nápoje, kávové nápoje, mliečne čokoládové nápoje, nápoje na báze čajov, mliečne kávové nápoje, kakaové nápoje, prísady do nápojov iné ako
esencie, čaj.
32 - Šerbety (nápoje), šerbety (sladené ovocné
nápoje), sarsaparilový nápoj, nápoje izotonické,
sódová voda, jablkový džús (nealkoholický), nealkoholické ovocné výťažky, zeleninové šťavy,
príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu
malinoviek, sýtená voda, prípravky na výrobu sýtenej vody, lítna voda, srvátkové nápoje, prípravky na výrobu minerálnych vôd, paradajková šťava (nápoj), stolové vody, prípravky na výrobu
nápojov, pastilky na výrobu šumivých nápojov,
prípravky na výrobu likérov, sladina, ovocné
šťavy, nápoje z nealkoholických štiav, sóda, koktail nealkoholický, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, nealkoholické výťažky z ovocia, minerálne vody (nápoje), prášky na prípravu šumivých nápojov, selterská voda, minerálka, mandľové mlieko ako nápoj, sirupy na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, citronády, arašidové
mlieko (nápoje nealkoholické), tablety na prípravu šumivých nápojov, vody (nápoje).

(540)

(591) žltá, červená, modrá
(732) ZLATÁ STUDŇA, s.r.o., Široké 631, 082 37 Široké, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

211466
10.10.2005
17.6.2014
17.6.2024
1997-2004
17.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesnom hospodárení, pôdne hnojivá prírodné a umelé, surová
syntetická živica a plastické hmoty - disperzie,
plastické hmoty ako suroviny, protipožiarne prípravky, chemické látky na konzerváciu potravín,
priemyselné lepidlá, antibakteriálne prípravky
s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, protiplesňové prípravky, stabilizátory
pre polyméry, pôda a substráty pre kultiváciu
rastlín, hnojaca rašelina, tmel na štepenie, zrezávanie stromov, tmel na vyplňovanie dutín stromov a tmely na opravu rozbitých predmetov,
ochranné prostriedky proti plesniam, výrobky
s antibakteriálnym účinkom.
2 - Náterové hmoty všetkých druhov pre priemyselné a umelecké použitie, farby, laky, ochranné
prostriedky proti poškodeniu dreva, baktericídné
farby a nátery, konzervačné prostriedky na drevo,
kožu, moridlá, farbivá pre potraviny a nápoje,
farbivá na farbenie odevov, latexové emulzie,
emulzné náterové hmoty, disperzné farbivá, náterový tmel, chemické prípravky pre povrchovú
úpravu, farby práškové, nástrekové hmoty s obsahom farbív, antikorózne prípravky, tmel sklársky.
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na
pranie, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, brúsny a leštiaci papier, sklený
papier a plátno, pasty, vosk na leštenie, napr. na
drevené podlahy, na kožu, na obuv a pod., politúry, kozmetické výrobky všetkého druhu, mydlá,
šampóny a iné prípravky na ošetrenie vlasov,
zubné pasty a iné prípravky na ošetrenie zubov
a dutiny ústnej, kozmetické farby, kozmetické
prípravky pre zvieratá, šampóny pre domáce zvieratá.
4 - Palivá, grilové uhlie, palivové drevo, drevené
a rašelinové brikety, drevené uhlie, prostriedky
na svietenie, vosk na svietenie, sviečky, sviece,
osvetľovacie látky, mazadlá, mazacie oleje a tuky, olej na ochranu a konzerváciu patriaci do tejto triedy.
5 - Antibakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, dezinfekčné prípravky, dezinfekčné prípravky pre chemické WC, dezinfekčné
prípravky na hygienické účely, mucholapky a lepiace prípravky pre ne, prípravky na hubenie myší, prípravky na čistenie a osvieženie vzduchu.
6 - Kovy a ich zliatiny a výrobky z nich, kovové
stavebné materiály, prepraviteľné kovové materiály, kovové debny na náradie, kovová dlažba
a dlaždice, kovová strešná krytina, neelektrické
káble a drôty, zámky všetkého druhu a ostatné
zámočnícke výrobky, železiarske výrobky, klince, skrutky a iné kovové výrobky a drobné kovové výrobky, číslice a písmena z obyčajných kovov, zvony, neelektrické zvončeky a domové
zvončeky, kovové dopravné značky, kovové dver-
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né a okenné rámy a kovanie, drôtené pletivo, reťaze a retiazky, kovové chrániče pre stromy,
mriežky pre popínavé rastliny, mreže, kovové držiaky na hadice, kovové rúrky a rúry, nedobytné
pokladnice a bezpečnostné schránky, kovové telefónne búdky, kovové nádrže, bazény kovové
a ich súčasti, prefabrikované parenisko a skleníky s kovovou kostrou, kovové konštrukcie voliér,
parkovacie konštrukcie pre bicykle, rôzne kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných triedach, výrobky protislnečnej ochrany z kovu,
najmä žalúzie vonkajšie, vnútorné, zvislé, vodorovné, otáčavé, sklopné, zvinovacie a termoizolačné, vonkajšie kovové lamelové rolety, kovové
navíjacie, zvinovacie systémy pre žalúzie, bezpečnostné mreže, hliníkové fólie - alobal, baliace
kovové fólie.
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na
magnetických a optických nosičoch, nosiče dát
všetkého druhu patriacich do tejto triedy, elektronické siete, multimediálne aplikácie, multimediálne informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej
podobe, softvéry pre počítače, náhradný softvér
na CD a DVD diskoch a magnetických médiách,
zvukové a obrazové záznamy na optických, magnetických a magneto-optických nosičoch, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, a to prístroje namerania a analýzu, diagnostické prístroje, telefónne prístroje
a ústredne, zástrčkové a zásuvkové moduly a pod.,
prístroje a nástroje vedecké, geodetické, signalizačné a na účely kontrolné, meracia a regulačná
technika, istiace a spínacie prístroje, zariadenia
na rozvod elektrickej energie, slaboprúdové, nízkonapäťové a vysokonapäťové prístroje, prístroje
na spracovanie informácií a výrobky výpočtovej
techniky, elektromontážny a elektroinštalačný
materiál všetkého druhu, polovodičové výrobky,
telekomunikačná technika, najmä telefóny, faxy,
zariadenia na reprodukciu dát, fotografické, elektrostatické alebo termické fotokopírky, spotrebná
elektronika, elektronické oznamovacie a informačné tabule, svetelné alebo mechanické návestia, riadiace a kontrolné panely, elektronické informačné systémy, prístroje na audiovizuálnu komunikáciu, prístroje na záznam, prevod a reprodukciu zvuku alebo obrazu a ich súčasti, elektronické riadiace systémy, prístroje a ich súčasti,
elektrónky, optické a optickoelektrické prístroje,
prístroje na signalizáciu a kontrolu, píšťalky, elektrické a elektrodynamické zariadenia pre diaľkové ovládanie priemyslových procesov, železničných uzlov, na diaľkové riadenie signalizácie,
diaľkové zapaľovanie a pod.; dávkovače, dozimetre; elektrické indikátory, snímače teploty teplomery, ukazovatele výšky hladiny vody - vodoznaky, elektronická zabezpečovacia technika
a zabezpečovacie systémy, kódovacie a dekódovacie zariadenia, analógové a digitálne karty,
predajné automaty a zariadenia s prevádzkou na
mince, hasiace zariadenia, elektrické spotrebiče
pre domácnosť v rámci tejto triedy, skleníkové
termostaty, automatické vetráky parenísk, elektrické zariadenia na vábenie a hubenie hmyzu,
špeciálne puzdrá pre prístroje a nástroje, ochranné prilby a rukavice, osobné ochranné prostried-
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ky proti nehodám, plávacie kruhy a vesty, potápačské masky, odevy a prístroje, kalibrovacie výrobky zo skla patriace do tejto triedy, slnečné
okuliare, solárne články, virgule a prútiky pre
prútikárov, tienidlá pre terasy, obchodné a administratívne priestory.
10 - Prístroje pre zdravotné zariadenia.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výroby pary,
na varenie, prístroje chladiace, na sušenie, ventiláciu, distribúciu vody, klimatizácie, digestory,
prístroje na kúrenie a vetranie skleníkov, zariadenia na sušenie krmiva, solárne tepelné akumulátory - kolektory, lampové svietidlá a lampióny,
záhradné lampy a lampy pre rastliny, lampy germicídné - ničiace baktérie, vreckové svietidlá,
kozuby, pece a sporáky na tuhé, kvapalné a plynové palivá a na elektrický prúd a ich súčasti
a príslušenstvo patriace do tejto triedy, prístroje
na pečenie, opekanie, grilovanie a príslušenstvo,
záhradné grily, mikrovlnné zariadenia, stroje a zariadenia na úpravu vody, prístroje na vírenie vody, prístroje na chlórovanie bazénov, žiarivky, osvetlenie a svietidlá všetkého druhu, vaňové
a sprchové kabíny, vybavenie kúpeľní patriace
do tejto triedy, saunové zariadenia a vybavenia
sáun, solárií patriace do tejto triedy, zariadenia
na ohrievanie vody, najmä zásobníkov a prietokových ohrievačov vody.
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo postriebreného, alebo pozláteného
kovu nezahrnuté v iných triedach, hodinárske nástroje a nástroje pre časomieru, chronometrické
prístroje, slnečné hodiny.
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a neperiodické publikácie, knihy, učebnice a učebné
pomôcky a materiály pre náuku, časopisy, brožúry, fotografie, informačné produkty na papierových nosičoch, letáky, plagáty, dáta a databázy
na papierových nosičoch, tlačené manuály, reklamné, propagačné, úžitkové, umelecké alebo ozdobné predmety z papiera, výrobky z papiera,
napr. pohľadnice, listový papier, obálky, priania,
kalendáre, samolepky, obtlačky, vystrihovačky,
sošky z papierovej hmoty, baliaci papier, zošity,
skicáre, rolety z papiera, prestieranie, obrúsky
a obrusy papierové, vrecká z papiera alebo plastov ako obaly, na odpadky, do vysávačov, pre
mikrovlnné rúry, písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku, jednorazové detské plienky
z papiera alebo buničiny, zemské glóbusy, maliarske stojany, plátna a štetce, pastelky, perá,
materiály na modelovanie, nože na papier, blany
z plastov priľnavé naťahovacie pre paletizáciu,
pečate a pečatný vosk, poštové známky, pečiatky, ťažidlá, školské tabule, etiketovacie strojčeky, bytové teráriá, obalové materiály z plastu,
drobné kancelárske výrobky z plastických hmôt
v rámci tejto triedy.
17 - Polotovary z plastických hmôt patriace do
tejto triedy, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky
z týchto materiálov, plastické hmoty a polotovary
z plastických hmôt (PVC, polyuretán, polypropylén, polyester, polyamid a pod.), najmä v tvare
fólie, dosiek a tyčí, nite a vlákna z plastu hmoty
okrem vlákien na textilné účely, penové materiály na báze gumy a plastických hmôt, fólie z plastu na poľnohospodárske účely, materiály na tesnenie, upchávanie a izoláciu, napr. izolačné náte-
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ry, laky a omietky, izolačné oleje, plsť na izoláciu, izolačný papier, izolačné rukavice, izolačné
tkaniny, minerálna vlna na izoláciu, rôzne plastikové výrobky patriace do tejto triedy, gumové vrecia a vrecká; hadice, hadice na zalievanie,
s výnimkou kovových; plastové obaly všetkého
druhu na potraviny, na kozmetiku, na čistiace
prostriedky, na zvukové a obrazové nosiče a pod.
18 - Kože, imitácie kože, výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, kufre, tašky
a brašny všetkého druhu, školské tašky, tašky na
kolieskach, tašky na nosenie detí, kožené pásky,
peňaženky, kožušinové pokrývky, dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, sedlárske výrobky,
pokrývky a postroje pre zvieratá, cestovné obaly
na odevy, kožené vrecká a vrecia ako obaly.
19 - Nekovové potrubia, nekovové stavebné materiály - rezivo neopracované, drevo polospracované, napr. trámy, dosky, panely, latky, drevené
obloženie stien i podláh, dyhy z dreva, podlahy
a podlahové materiály pre interiéry, najmä drevené, palubové, lamelové, z korku alebo obsahujúce korkovú drvina, podlahové prvky s výnimkou kovových, parketové dielce, schodové profily s výnimkou kovových, parapetné dosky, plávajúce podlahy, dvere nekovové, dlažba, nekovové žalúzie, portály, vertikálne látkové žalúzie,
rolety a plisé, dverné a predokenné žalúzie nekovové všetkých druhov a typov, stavebné sklo,
napr. sklenené tašky, dlaždice, mozaikové sklo,
obkladačky, sklo drôtené, sklo izolačné, bazény
plavecké - nekovové, napr. z plastu, figúrky z kameňa, betónu a mramoru, fólie a dosky (tabule)
z plastov na značenie ciest, geotextílie, kremeň,
krištáľ, lepenka na stavebné účely, nekovové lešenia, nekovové mreže a mrežové okenice, nekovové ohrady a ploty, trstina na stavebné účely,
rámy pre skleníky nekovové, šamot, šindle, škvara, terakota, trhové stánky, elektroinštalačné potrubia a káblové žľaby v rámci tejto triedy, drevotrieskové, drevovláknité a podobné dosky, pomocné profily a dosky na obklady stien, stropov
a podláh, pohyblivé panely a interiérové priečky
s výnimkou kovových.
20 - Nábytok všetkého druhu z dreva, kovu, trstiny, kože alebo iných hmôt, bambus, bambusové
závesy, stavebnicový nábytok a modulový nábytok, variabilné nábytkové programy pre kancelárie, nábytok pre recepcie, sekretariáty a pojednávacie miestnosti, nábytok pre kuchyne, spálne,
nábytok školský a záhradný, detský nábytok, nábytok s využitím skla a zrkadiel, atypický nábytok a výrobky z dreva, čalúnený nábytok, sedacie
súpravy, kreslá a stoličky, stoly a stolíky, rámy,
stojany, výrobky z dreva, korku, trstiny, vŕbového prútia a pod., pokiaľ nie sú zahrnuté v iných
triedach, výrobky z náhrad týchto materiálov vrátane výrobkov z plastických hmôt, bytové a nábytkové doplnky, umelecké a ozdobné predmety,
debny z dreva alebo z plastov, nekovové prepravné kontajnery, palety na manipuláciu s tovarom, lišty k nábytku z plastov, nádoby z plastov
ako obaly, pripevnené dávkovače uterákov s výnimkou kovových, držiaky na záclony a závesy,
nie z textilných materiálov, konzoly na záclony
a závesy, kovanie na dvere nekovové, figúrky
z plastických hmôt, nádrže na tekuté palivá s výnimkou kovových a murovaných, nekovové ná-

sady a rukoväti, nekovové palety nakladacie
a prepravky, rebríky z dreva alebo z plastov,
schránky z plastov, nekovové vešiaky a háky, vešiaky na odevy, interiérové žalúzie, rebríky z plastov, zrkadlá, stojany na časopisy, držiaky na noviny, stojany na dáždniky, zápustné kolíky, nekovové násady na náradie, včelie úle, plásty
a voskové plásty do včelích úľov, výdrevy pre
včelie úle, prútený tovar, psie búdy, spacie vaky,
rukoväti na náradie - nekovové, umelecké diela sochy a sošky z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké truhlárske výrobky, debny a škatule z dreva alebo plastu, kontajnery z plastických
hmôt, textilné rolety.
21 - Dávkovače tekutých mydiel.
22 - Laná, povrazy, struny, sieťky, stany; plachty, plachtoviny patriace do tejto triedy; vrecia,
textilné materiály zo surových vlákien, povrazové rebríky, hojdacie siete, textilné obaly, umelohmotné vlákna na textilné účely, markízy, dverné
a predokenné markízy.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, stolné pokrývky, ručníky, osušky, obrúsky, utierky, textilné
plošné výrobky, bavlnené látky, potlačené látky,
látky na dáždniky a plášte do dažďa, bytový textil,
posteľná bielizeň, reklamné a propagačné predmety z textilu, prestieranie, obrusy, textilné vlajočky a štandardy, cestovné prikrývky, spacie
vaky nahrádzajúce prikrývky, textilné štítky, textilné tapety.
25 - Odevy všetkého druhu, dámske, pánske, detské vrátane športových, jeansových, tričká, obuv,
črievice, športová obuv, klobučnícke výrobky,
čapice, šiltovky, kravaty, šály, šatky, zažehlovacie obtlačky, nášivky na odevy, pláštenky, dreváky, rukavice.
26 - Čipky a výšivky, stuhy a šnúrky, gombíky,
odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov, umelé kvetiny, ovocie a vence,
ozdoby textilných výrobkov, napr. nažehlovacie
ozdoby, pracky a spony ako odevné doplnky.
27 - Podlahové krytiny z plastu, termostatových
laminátov, dreva, korku, dyhy a podlahových prvkov obsahujúcich dyhu, podlahové krytiny izolačné, koberce, koberčeky, koberčeky do automobilov, podložky pod koberce, rohožky a protipreklzové rohože, predložky, tapety a nástenné
koberce s výnimkou textilných, umelé trávniky.
28 - Hry, hry spoločenské, hry stolné, stavebnice,
hry automatické alebo elektronické s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú do chodu vhodením mince alebo tých, ktoré sa používajú výhradne s televíznym prijímačom, hračky, hračky plyšové,
hračky pohyblivé, maňušky, potreby pre gymnastiku a šport, posilňovacie stroje a prístroje na telesné cvičenia, trenažéry, športové hry, biliardové stoly, náradie a potreby pre zimné športy, rybárske potreby, lukostrelecké náčinie, bazény
plavecké vrátane detských, nafukovacích a pod.
v rámci tejto triedy, vianočné stromčeky umelé,
ozdoby pre vianočné stromčeky i reklamné účely, kanadské žartíky, zábavná pyrotechnika, karnevalové masky, kúzelnícke potreby, puzzle, pexesá, hracie karty, kartičky.
35 - On-line inzercia, marketing a obchod, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy, reklamná a propagačná činnosť, reklamné
služby s využitím direct mailingu, prieskum trhu
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a marketing, predvádzanie na reklamné účely
a podporu predaja, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov a vzoriek tovaru,
zbieranie údajov do počítačových databáz, usporiadanie a riadenie informácií zo vzdialených
zdrojov, všetko prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí, vyhľadávanie, indexovanie, spojovanie a usporiadanie dát pre internet,
elektronické komunikačné siete a elektronické
databázy, sprostredkovateľská činnosť v oblasti
usporiadania výstav na komerčné a reklamné
účely - všetko v rámci tejto triedy.
37 - Inštalácie, údržba, opravy a servis strojov
a zariadení, montáž bazénov, servis najmä záhradnej techniky.
38 - Služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačové siete, internet, satelit a pod., rozširovanie a zverejňovanie
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom
informačných a telekomunikačných prostriedkov
a prenos dát, informácií a správ prostredníctvom
informačných a telekomunikačných prostriedkov
a sietí, šírenie elektronických časopisov, elektronických periodík a kníh v elektronickej forme.
41 - Vydávanie elektronických časopisov, periodík a kníh.
42 - Tvorba softvéru, interaktívnych a grafických
programov, tvorba multimediálnych dokumentov, prezentácií, aplikácií, katalógov a pod., konštrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW
serverov, počítačovej animácie, programových
projektov, informačných databáz, redakčná činnosť elektronických časopisov, periodík, kníh.
(540)

(732) Drbohlav Ivan, Ing., V Závětří 36, 251 64 Mnichovice-Božkov, CZ;
(740) Trusina Anton, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

211467
10.10.2005
17.6.2014
17.6.2024
1998-2004
17.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesnom hospodárení, pôdne hnojivá prírodné a umelé, surová
syntetická živica a plastické hmoty - disperzie,
plastické hmoty ako suroviny, protipožiarne prípravky, chemické látky na konzerváciu potravín,
priemyselné lepidlá, antibakteriálne prípravky
s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, protiplesňové prípravky, stabilizátory
pre polyméry, pôda a substráty pre kultiváciu
rastlín, hnojaca rašelina, tmel na štepenie, zrezávanie stromov, tmel na vyplňovanie dutín stromov a tmely na opravu rozbitých predmetov,
ochranné prostriedky proti plesniam, výrobky
s antibakteriálnym účinkom.
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2 - Náterové hmoty všetkých druhov pre priemyselné a umelecké použitie, farby, laky, ochranné
prostriedky proti poškodeniu dreva, baktericídné
farby a nátery, konzervačné prostriedky na drevo,
kožu, moridlá, farbivá pre potraviny a nápoje,
farbivá na farbenie odevov, latexové emulzie,
emulzné náterové hmoty, disperzné farbivá, náterový tmel, chemické prípravky pre povrchovú
úpravu, farby práškové, nástrekové hmoty s obsahom farbív, antikorózne prípravky, tmel sklársky.
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na
pranie, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, brúsny a leštiaci papier, sklený
papier a plátno, pasty, vosk na leštenie, napr. na
drevené podlahy, na kožu, na obuv a pod., politúry, kozmetické výrobky všetkého druhu, mydlá,
šampóny a iné prípravky na ošetrenie vlasov,
zubné pasty a iné prípravky na ošetrenie zubov
a dutiny ústnej, kozmetické farby, kozmetické
prípravky pre zvieratá, šampóny pre domáce zvieratá.
4 - Palivá, grilové uhlie, palivové drevo, drevené
a rašelinové brikety, drevené uhlie, prostriedky
na svietenie, vosk na svietenie, sviečky, sviece,
osvetľovacie látky, mazadlá, mazacie oleje a tuky, olej na ochranu a konzerváciu patriaci do tejto triedy.
5 - Antibakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, dezinfekčné prípravky, dezinfekčné prípravky pre chemické WC, dezinfekčné
prípravky na hygienické účely, mucholapky a lepiace prípravky pre ne, prípravky na hubenie myší, prípravky na čistenie a osvieženie vzduchu.
6 - Kovy a ich zliatiny a výrobky z nich, kovové
stavebné materiály, prepraviteľné kovové materiály, kovové debny na náradie, kovová dlažba
a dlaždice, kovová strešná krytina, neelektrické
káble a drôty, zámky všetkého druhu a ostatné
zámočnícke výrobky, železiarske výrobky, klince, skrutky a iné kovové výrobky a drobné kovové výrobky, číslice a písmena z obyčajných kovov, zvony, neelektrické zvončeky a domové
zvončeky, kovové dopravné značky, kovové dverné a okenné rámy a kovanie, drôtené pletivo, reťaze a retiazky, kovové chrániče pre stromy, mriežky pre popínavé rastliny, mreže, kovové držiaky
na hadice, kovové rúrky a rúry, nedobytné pokladnice a bezpečnostné schránky, kovové telefónne búdky, kovové nádrže, bazény kovové
a ich súčasti, prefabrikované parenisko a skleníky s kovovou kostrou, kovové konštrukcie voliér,
parkovacie konštrukcie pre bicykle, rôzne kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných triedach, výrobky protislnečnej ochrany z kovu,
najmä žalúzie vonkajšie, vnútorné, zvislé, vodorovné, otáčavé, sklopné, zvinovacie a termoizolačné, vonkajšie kovové lamelové rolety, kovové
navíjacie, zvinovacie systémy pre žalúzie, bezpečnostné mreže, hliníkové fólie - alobal, baliace
kovové fólie.
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na
magnetických a optických nosičoch, nosiče dát
všetkého druhu patriacich do tejto triedy, elektronické siete, multimediálne aplikácie, multimediálne informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej
podobe, softvéry pre počítače, náhradný softvér
na CD a DVD diskoch a magnetických médiách,
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zvukové a obrazové záznamy na optických, magnetických a magneto-optických nosičoch, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, a to prístroje namerania a analýzu, diagnostické prístroje, telefónne prístroje
a ústredne, zástrčkové a zásuvkové moduly
a pod., prístroje a nástroje vedecké, geodetické,
signalizačné a na účely kontrolné, meracia a regulačná technika, istiace a spínacie prístroje, zariadenia na rozvod elektrickej energie, slaboprúdové, nízkonapäťové a vysokonapäťové prístroje,
prístroje na spracovanie informácií a výrobky
výpočtovej techniky, elektromontážny a elektroinštalačný materiál všetkého druhu, polovodičové výrobky, telekomunikačná technika, najmä telefóny, faxy, zariadenia na reprodukciu dát, fotografické, elektrostatické alebo termické fotokopírky, spotrebná elektronika, elektronické oznamovacie a informačné tabule, svetelné alebo mechanické návestia, riadiace a kontrolné panely,
elektronické informačné systémy, prístroje na
audiovizuálnu komunikáciu, prístroje na záznam,
prevod a reprodukciu zvuku alebo obrazu a ich
súčasti, elektronické riadiace systémy, prístroje
a ich súčasti, elektrónky, optické a optickoelektrické prístroje, prístroje na signalizáciu a kontrolu, píšťalky, elektrické a elektrodynamické zariadenia pre diaľkové ovládanie priemyslových procesov, železničných uzlov, na diaľkové riadenie
signalizácie, diaľkové zapaľovanie a pod.; dávkovače, dozimetre; elektrické indikátory, snímače teploty - teplomery, ukazovatele výšky hladiny vody - vodoznaky, elektronická zabezpečovacia technika a zabezpečovacie systémy, kódovacie a dekódovacie zariadenia, analógové a digitálne karty, predajné automaty a zariadenia s prevádzkou na mince, hasiace zariadenia, elektrické
spotrebiče pre domácnosť v rámci tejto triedy,
skleníkové termostaty, automatické vetráky parenísk, elektrické zariadenia na vábenie a hubenie hmyzu, špeciálne puzdrá pre prístroje a nástroje, ochranné prilby a rukavice, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, plávacie kruhy
a vesty, potápačské masky, odevy a prístroje, kalibrovacie výrobky zo skla patriace do tejto triedy, slnečné okuliare, solárne články, virgule
a prútiky pre prútikárov, tienidlá pre terasy, obchodné a administratívne priestory.
10 - Prístroje pre zdravotné zariadenia.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výroby pary,
na varenie, prístroje chladiace, na sušenie, ventiláciu, distribúciu vody, klimatizácie, digestory,
prístroje na kúrenie a vetranie skleníkov, zariadenia na sušenie krmiva, solárne tepelné akumulátory - kolektory, lampové svietidlá a lampióny,
záhradné lampy a lampy pre rastliny, lampy germicídne - ničiace baktérie, vreckové svietidlá,
kozuby, pece a sporáky na tuhé, kvapalné a plynové palivá a na elektrický prúd a ich súčasti
a príslušenstvo patriace do tejto triedy, prístroje
na pečenie, opekanie, grilovanie a príslušenstvo,
záhradné grily, mikrovlnné zariadenia, stroje a zariadenia na úpravu vody, prístroje na vírenie vody, prístroje na chlórovanie bazénov, žiarivky,
osvetlenie a svietidlá všetkého druhu, vaňové
a sprchové kabíny, vybavenie kúpeľní patriace
do tejto triedy, saunové zariadenia a vybavenia

sáun, solárií patriace do tejto triedy, zariadenia
na ohrievanie vody, najmä zásobníkov a prietokových ohrievačov vody.
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo postriebreného, alebo pozláteného
kovu nezahrnuté v iných triedach, hodinárske nástroje a nástroje pre časomieru, chronometrické
prístroje, slnečné hodiny.
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a neperiodické publikácie, knihy, učebnice a učebné
pomôcky a materiály pre náuku, časopisy, brožúry, fotografie, informačné produkty na papierových nosičoch, letáky, plagáty, dáta a databázy
na papierových nosičoch, tlačené manuály, reklamné, propagačné, úžitkové, umelecké alebo
ozdobné predmety z papiera, výrobky z papiera,
napr. pohľadnice, listový papier, obálky, priania,
kalendáre, samolepky, obtlačky, vystrihovačky,
sošky z papierovej hmoty, baliaci papier, zošity,
skicáre, rolety z papiera, prestieranie, obrúsky
a obrusy papierové, vrecká z papiera alebo plastov ako obaly, na odpadky, do vysávačov, pre
mikrovlnné rúry, písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku, jednorazové detské plienky
z papiera alebo buničiny, zemské glóbusy, maliarske stojany, plátna a štetce, pastelky, perá,
materiály na modelovanie, nože na papier, blany
z plastov priľnavé naťahovacie pre paletizáciu,
pečate a pečatný vosk, poštové známky, pečiatky, ťažidlá, školské tabule, etiketovacie strojčeky, bytové teráriá, obalové materiály z plastu,
drobné kancelárske výrobky z plastických hmôt
v rámci tejto triedy.
17 - Polotovary z plastických hmôt patriace do
tejto triedy, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky
z týchto materiálov, plastické hmoty a polotovary
z plastických hmôt (PVC, polyuretán, polypropylén, polyester, polyamid a pod.), najmä v tvare
fólie, dosiek a tyčí, nite a vlákna z plastu hmoty
okrem vlákien na textilné účely, penové materiály na báze gumy a plastických hmôt, fólie z plastu na poľnohospodárske účely, materiály na tesnenie, upchávanie a izoláciu, napr. izolačné nátery, laky a omietky, izolačné oleje, plsť na izoláciu, izolačný papier, izolačné rukavice, izolačné
tkaniny, minerálna vlna na izoláciu, rôzne plastikové výrobky patriace do tejto triedy, gumové vrecia a vrecká; hadice, hadice na zalievanie,
s výnimkou kovových; plastové obaly všetkého
druhu na potraviny, na kozmetiku, na čistiace
prostriedky, na zvukové a obrazové nosiče a pod.
18 - Kože, imitácie kože, výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, kufre, tašky
a brašny všetkého druhu, školské tašky, tašky na
kolieskach, tašky na nosenie detí, kožené pásky,
peňaženky, kožušinové pokrývky, dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, sedlárske výrobky,
pokrývky a postroje pre zvieratá, cestovné obaly
na odevy, kožené vrecká a vrecia ako obaly.
19 - Nekovové potrubia, nekovové stavebné materiály - rezivo neopracované, drevo polospracované, napr. trámy, dosky, panely, latky, drevené
obloženie stien i podláh, dyhy z dreva, podlahy
a podlahové materiály pre interiéry, najmä drevené, palubové, lamelové, z korku alebo obsahujúce korkovú drvinu, podlahové prvky s výnimkou kovových, parketové dielce, schodové profily s výnimkou kovových, parapetné dosky, plá-
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vajúce podlahy, dvere nekovové, dlažba, nekovové žalúzie, portály, vertikálne látkové žalúzie,
rolety a plisé, dverné a predokenné žalúzie nekovové všetkých druhov a typov, stavebné sklo,
napr. sklenené tašky, dlaždice, mozaikové sklo,
obkladačky, sklo drôtené, sklo izolačné, bazény
plavecké - nekovové, napr. z plastu, figúrky z kameňa, betónu a mramoru, fólie a dosky (tabule)
z plastov na značenie ciest, geotextílie, kremeň,
krištáľ, lepenka na stavebné účely, nekovové lešenia, nekovové mreže a mrežové okenice, nekovové ohrady a ploty, trstina na stavebné účely,
rámy pre skleníky nekovové, šamot, šindle, škvara, terakota, trhové stánky, elektroinštalačné potrubia a káblové žľaby v rámci tejto triedy, drevotrieskové, drevovláknité a podobné dosky,
pomocné profily a dosky na obklady stien, stropov a podláh, pohyblivé panely a interiérové
priečky s výnimkou kovových.
20 - Nábytok všetkého druhu z dreva, kovu, trstiny, kože alebo iných hmôt, bambus, bambusové
závesy, stavebnicový nábytok a modulový nábytok, variabilné nábytkové programy pre kancelárie, nábytok pre recepcie, sekretariáty a pojednávacie miestnosti, nábytok pre kuchyne, spálne,
nábytok školský a záhradný, detský nábytok, nábytok s využitím skla a zrkadiel, atypický nábytok a výrobky z dreva, čalúnený nábytok, sedacie
súpravy, kreslá a stoličky, stoly a stolíky, rámy,
stojany, výrobky z dreva, korku, trstiny, vŕbového prútia a pod., pokiaľ nie sú zahrnuté v iných
triedach, výrobky z náhrad týchto materiálov vrátane výrobkov z plastických hmôt, bytové a nábytkové doplnky, umelecké a ozdobné predmety,
debny z dreva alebo z plastov, nekovové prepravné kontajnery, palety na manipuláciu s tovarom, lišty k nábytku z plastov, nádoby z plastov
ako obaly, pripevnené dávkovače uterákov s výnimkou kovových, držiaky na záclony a závesy,
nie z textilných materiálov, konzoly na záclony
a závesy, kovanie na dvere nekovové, figúrky
z plastických hmôt, nádrže na tekuté palivá s výnimkou kovových a murovaných, nekovové násady a rukoväti, nekovové palety nakladacie
a prepravky, rebríky z dreva alebo z plastov,
schránky z plastov, nekovové vešiaky a háky, vešiaky na odevy, interiérové žalúzie, rebríky z plastov, zrkadlá, stojany na časopisy, držiaky na noviny, stojany na dáždniky, zápustné kolíky, nekovové násady na náradie, včelie úle, plásty
a voskové plásty do včelích úľov, výdrevy pre
včelie úle, prútený tovar, psie búdy, spacie vaky,
rukoväti na náradie - nekovové, umelecké diela sochy a sošky z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké truhlárske výrobky, debny a škatule z dreva alebo plastu, kontajnery z plastických
hmôt, textilné rolety.
21 - Dávkovače tekutých mydiel.
22 - Laná, povrazy, struny, sieťky, stany; plachty, plachtoviny patriace do tejto triedy; vrecia,
textilné materiály zo surových vlákien, povrazové rebríky, hojdacie siete, textilné obaly, umelohmotné vlákna na textilné účely, markízy, dverné a predokenné markízy.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, stolné pokrývky, ručníky, osušky, obrúsky, utierky, textilné
plošné výrobky, bavlnené látky, potlačené látky,
látky na dáždniky a plášte do dažďa, bytový tex-
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til, posteľná bielizeň, reklamné a propagačné
predmety z textilu, prestieranie, obrusy, textilné
vlajočky a štandardy, cestovné prikrývky, spacie
vaky nahrádzajúce prikrývky, textilné štítky, textilné tapety.
25 - Odevy všetkého druhu, dámske, pánske, detské vrátane športových, jeansových, tričká, obuv,
črievice, športová obuv, klobučnícke výrobky,
čapice, šiltovky, kravaty, šály, šatky, zažehľovacie obtlačky, nášivky na odevy, pláštenky, dreváky, rukavice.
26 - Čipky a výšivky, stuhy a šnúrky, gombíky,
odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov, umelé kvetiny, ovocie a vence, ozdoby textilných výrobkov, napr. nažehľovacie
ozdoby, pracky a spony ako odevné doplnky.
27 - Podlahové krytiny z plastu, termostatových
laminátov, dreva, korku, dyhy a podlahových
prvkov obsahujúcich dyhu, podlahové krytiny
izolačné, koberce, koberčeky, koberčeky do automobilov, podložky pod koberce, rohožky a protipreklzové rohože, predložky, tapety a nástenné
koberce s výnimkou textilných, umelé trávniky.
28 - Hry, hry spoločenské, hry stolné, stavebnice,
hry automatické alebo elektronické s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú do chodu vhodením mince alebo tých, ktoré sa používajú výhradne s televíznym prijímačom, hračky, hračky plyšové,
hračky pohyblivé, maňušky, potreby pre gymnastiku a šport, posilňovacie stroje a prístroje na telesné cvičenia, trenažéry, športové hry, biliardové stoly, náradie a potreby pre zimné športy, rybárske potreby, lukostrelecké náčinie, bazény
plavecké vrátane detských, nafukovacích a pod.
v rámci tejto triedy, vianočné stromčeky umelé,
ozdoby pre vianočné stromčeky i reklamné účely, kanadské žartíky, zábavná pyrotechnika, karnevalové masky, kúzelnícke potreby, puzzle, pexesá, hracie karty, kartičky.
35 - On-line inzercia, marketing a obchod, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy, reklamná a propagačná činnosť, reklamné
služby s využitím direct mailingu, prieskum trhu
a marketing, predvádzanie na reklamné účely
a podporu predaja, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov a vzoriek tovaru,
zbieranie údajov do počítačových databáz, usporiadanie a riadenie informácií zo vzdialených
zdrojov, všetko prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí, vyhľadávanie, indexovanie, spojovanie a usporiadanie dát pre internet,
elektronické komunikačné siete a elektronické
databázy, sprostredkovateľská činnosť v oblasti
usporiadania výstav na komerčné a reklamné
účely - všetko v rámci tejto triedy.
37 - Inštalácie, údržba, opravy a servis strojov
a zariadení, montáž bazénov, servis najmä záhradnej techniky.
38 - Služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačové siete, internet, satelit a pod., rozširovanie a zverejňovanie
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom
informačných a telekomunikačných prostriedkov
a prenos dát, informácií a správ prostredníctvom
informačných a telekomunikačných prostriedkov
a sietí, šírenie elektronických časopisov, elektronických periodík a kníh v elektronickej forme.
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41 - Vydávanie elektronických časopisov, periodík a kníh.
42 - Tvorba softvéru, interaktívnych a grafických
programov, tvorba multimediálnych dokumentov, prezentácií, aplikácií, katalógov a pod., konštrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW
serverov, počítačovej animácie, programových
projektov, informačných databáz, redakčná činnosť elektronických časopisov, periodík, kníh.

(540) MOUNTFIELD
(732) Drbohlav Ivan, Ing., V Závětří 36, 251 64 Mnichovice-Božkov, CZ;
(740) Trusina Anton, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211472
10.10.2005
2.7.2014
2.7.2024
2143-2004
2.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
12, 37
12 - Pneumatiky, najmä pneumatiky so zariadením signalizujúcim nízky tlak v pneumatike.
37 - Servisné služby spojené s pneumatikami.

(540)

(732) Continental Matador Rubber, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211483
10.10.2005
13.8.2014
13.8.2024
2521-2004
13.8.2004
343296
11.3.2004
CZ
1.7.2005
5.1.2006
29, 30
29 - Polievky, šošovica konzervovaná, fazuľa konzervovaná, arašidy spracované.
30 - Rezance, cestoviny, korenie, ryža.

(540)

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

211484
10.10.2005
13.8.2014
13.8.2024
2523-2004
13.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; ovocie, zelenina konzervovaná, sušená
a zavarená, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne
výrobky, oleje a tuky jedlé, polievky, polievkové
základy, bujóny a mäsové vývary všetkých druhov, potravinové polotovary pozostávajúce prevažne z produktov patriacich do tejto triedy, zápražky do omáčok a polievok, potravinové minútky pozostávajúce prevažne z produktov patriacich do tejto triedy, instantné potraviny patriace do tejto triedy.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky, múka a prípravky z obilnín,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, koreniace zmesi, múčniky, múčniky v prášku, prípravky na pečenie, ocot, nálevy
na (ochutenie), ľad na osvieženie, ryžové burizóny, vločkové kaše, dresingy, potravinové polotovary pozostávajúce prevažne z produktov patriacich do tejto triedy, instantné potraviny patriace
do tejto triedy, omáčky, omáčkové základy, omáčky v prášku, šťavy k mäsám a minútkam.
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné
šťavy; sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.

(540)

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211493
10.10.2005
19.8.2014
19.8.2024
2577-2004
19.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
35, 39, 41
35 - Reklamná činnosť, organizovanie a usporadúvanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, vydávanie reklamných textov.
39 - Rozširovanie tlačovín, periodickej tlače, neperiodickej tlače.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť okrem vydávania reklamných a náborových textov,
vydávanie tlačovín, periodickej tlače, neperiodickej tlače; tvorba počítačovej grafiky.
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(540)

(591) čierna, červená, oranžová, zelená, biela
(732) Zajác Peter, Ing. HACCP Consulting, Slivková 12,
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211501
10.10.2005
23.8.2014
23.8.2024
2629-2004
23.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
16, 38, 41, 42
16 - Periodické a neperiodické publikácie, noviny, časopisy vrátane ich rubrík, príloh a mimoriadnych vydaní.
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, telegrafická komunikácia.
41 - Poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania, vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme, vydávanie textov v elektronickej forme s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov.
42 - Poradenské, konzultačné a expertízne služby
v oblasti počítačových softvérov, poskytovanie
informácií v oblasti počítačových softvérov.

(554) trojrozmerná známka
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) VÍRUSOVÝ RADAR
(732) ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211520
10.10.2005
8.9.2014
8.9.2024
2796-2004
8.9.2004
346178
3.5.2004
CZ
1.7.2005
5.1.2006
29, 30, 32, 33
29 - Zeleninové šťavy na varenie.
30 - Nálevy na ochutenie, ľad na osvieženie, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, nápoje na báze čaju, prísady do nápojov s výnimkou esencií,
príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, sirup melasový, šerbet ako zmrzlina, šťavy
s výnimkou dresingov.
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, šerbet
ako nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu
nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív).

211521
10.10.2005
8.9.2014
8.9.2024
2797-2004
8.9.2004
346033
30.4.2004
CZ
1.7.2005
5.1.2006
29, 30, 32, 33
29 - Zeleninové šťavy na varenie.
30 - Nálevy na ochutenie, ľad na osvieženie, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, nápoje na báze čaju, prísady do nápojov s výnimkou esencií,
príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, sirup melasový, šerbet ako zmrzlina, šťavy
s výnimkou dresingov.
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, šerbet
ako nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu
nápojov, pivo.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív).

(540)

(554) trojrozmerná známka
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211555
10.10.2005
17.9.2014
17.9.2024
2869-2004
17.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina a divina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, kompóty, vajcia,
mlieko, syry, smotana, maslo, jogurty a mliečne
výrobky, jedlé oleje a tuky, mliečne dezerty.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, dezerty ako cukrovinky, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové
náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie, ľad.

(540)

PRIBINÁČEK,
JEDNODUCHO CHUTNÝ

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211572
10.10.2005
1.10.2014
1.10.2024
2959-2004
1.10.2004
76/591,868
12.5.2004
US
1.7.2005
5.1.2006
9
9 - Polovodičové zariadenia, mikroprocesory, mikroprocesorové moduly.

a/alebo výrobkov zo zemiakov, a/alebo húb pripravené na ľudskú spotrebu tiež s pridaním syra
a/alebo omáčok (s výnimkou šalátových dresingov), polievky, koncentráty polievok, mäsové
vývary, bujónové kocky, bujóny, instantné výrobky ako pomocné pri varení v sušenej forme
pozostávajúce prevažne z produktov patriacich
do triedy 29, ako potravinové médium.
30 - Hotové jedlá a ich polotovary, hotové ľahké
jedlá a ich polotovary, každé hlavne pozostávajúce z pekárenských výrobkov a/alebo z potravinárskych cestovín, a/alebo ryže, a/alebo cereálií
pripravené na ľudskú spotrebu tiež s pridaním syra a/alebo omáčok (s výnimkou šalátových dresingov), pizza, cestoviny, výrobky z ryže, knedle,
zmesi cestovín a hotového cesta, omáčky (vrátane šalátových dresingov), koncentráty omáčok
a prípravky na výrobu omáčok, kečup, koreniny,
najmä v tekutej forme, korenie, zmesi korenín,
prípravky z korenín, instantné výrobky ako pomocné pri varení v sušenej forme pozostávajúce
prevažne z produktov patriacich do triedy 30, ako
potravinové médium.
(540) Amore mio
(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)

(540) AMD SEMPRON
(732) ADVANCED MICRO DEVICES, INC. spoločnosť podľa zákonov št. Delaware, One AMD
Place, P. O. Box 3453, SUNNYVALE, California 94088, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211643
10.10.2005
31.3.2014
31.3.2024
1045-2004
31.3.2004
1.7.2005
5.1.2006
29, 30
29 - Hotové jedlá a ich polotovary, hotové ľahké
jedlá a ich polotovary, každé hlavne pozostávajúce z mäsa a/alebo z mäsových výrobkov,
a/alebo z hydiny, a/alebo hydinových výrobkov,
a/alebo z rýb, a/alebo výrobkov z rýb, a/alebo
z mäkkýšov, a/alebo výrobkov z mäkkýšov, a/alebo zeleniny, a/alebo ovocia, a/alebo zemiakov,

211656
10.10.2005
16.4.2014
16.4.2024
1243-2004
16.4.2004
1.7.2005
5.1.2006
17, 19, 20, 37, 42
17 - Rúrky z plastických hmôt (ohybné, neohybné) určené na vykurovanie a pre sanitárne systémy, lisované výrobky (ako polotovary) a polotovary z plastických hmôt, potrubia pre rozvody
vody, vykurovania, chladenia a klimatizácie z plastických hmôt.
19 - Profilované lišty z plastických hmôt.
20 - Ventily, klapky, fitingy, armatúry pre potrubné rozvody z plastických hmôt.
37 - Vykonávanie kúrenárskych a inštalatérskych
prác, montáže a opravy rozvodov vody, vykurovania, chladenia a klimatizácie.
42 - Projektová činnosť.

(540) NOXY
(732) UNIVENTA, s. r. o., Vyšný Kubín 2, 027 01 Vyšný Kubín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

211669
10.10.2005
26.5.2014
26.5.2024
1713-2004
26.5.2004
1.7.2005
5.1.2006
19, 35, 37
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(511) 19 - Potery s výnimkou kovových, nekovové stavebné podlahové hmoty, nekovové samonivelizačné podlahové hmoty, suché stavebné zmesi na
výrobu alebo prípravu podlahových vrstiev a poterov, omietky pre stavebníctvo, mozaiky (stavebníctvo), stavebná malta, cementové lepidlá,
stavebné lepidlá, stavebné lepidlá na báze cementu, obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, nekovové obklady, vonkajšie plášte
(stavebné konštrukcie), mramor, kameň, stavebný kameň, umelý kameň, stavebný materiál s výnimkou kovového, baraky, búdy (nekovové konštrukcie), betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, brány s výnimkou kovových, bridlica, bridlicová múčka, základné konštrukcie pre budovy
s výnimkou kovových, figuríny, busty, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru, cement, cementové potery, silikátové potery, stavebné penetračné
hmoty, debnenie s výnimkou kovového, nekovové dlážky a dlažby, dlaždice, obkladačky stavebné (nekovové), stavebné drevo, granit, hranoly,
náhrobný kameň, žiaruvzdorný kameň, kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukčné materiály s výnimkou kovových, kremeň, kremenný piesok, okná s výnimkou kovových, piesok s výnimkou lejárskeho, ploty s výnimkou
kovových, ozdobné lišty s výnimkou kovových,
stavebné krytiny s výnimkou kovových, štrk, terakota, vápenec, vápno, vonkajšie plášte budov
s výnimkou kovových, xyolit.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, obchodné
alebo podnikateľské informácie, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely, rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, príručky, katalógy, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, maloobchodné služby v oblasti stavebného materiálu, podlahových hmôt, poterov,
náterových hmôt.
37 - Nanášanie podlahových poterov, vyrovnávanie podlahových povrchov nivelizačnými podlahovými hmotami, izolovanie podláh, penetrovanie podlahových povrchov, omietanie, natieranie a penetrovanie stavebných povrchov, tepelné
izolovanie stavieb a budov, zatepľovanie stavieb
a budov, stavebníctvo, stavebné informácie, informácie o opravách, dozor nad stavbami, izolovanie stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, stierkovanie, murovanie, prenájom stavebných strojov
a zariadení, prenájom miešadiel a dopravníkov
na podlahové hmoty a potery, sprostredkovanie
uvedených služieb.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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211691
10.10.2005
4.6.2014
4.6.2024
1860-2004
4.6.2004
345 693
21.4.2004
CZ
1.7.2005
5.1.2006
25
25 - Oblečenie, odevy, obuv, klobučnícky tovar,
doplnky k oblečeniu - v rámci tejto triedy, najmä
opasky, šály, prikrývky hlavy, rukavice, šatky,
kravaty, ponožky, športové oblečenie, športová
obuv.

(540) Kofola Original
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211703
10.10.2005
17.6.2014
17.6.2024
2006-2004
17.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
1, 17, 19
1 - Chemické látky na prevzdušnenie betónu, konzervačné prípravky na konzervovanie betónu
s výnimkou farieb a olejov, spojivá do betónu;
zmáčadlá pre ľahčené umelohmotné granuly alebo umelohmotnú drvinu pre výrobu proti hlukového i tepelnoizolačného plniva do betónových
maltových a omietkových zmesí; plnidlá do betónu.
17 - Akustické dosky a panely, akustické zábrany; ochranné zvukovo- a tepelnoizolačné obklady; elektrický izolačný materiál; izolátory; hmoty
tesniace, upchávacie a izolačné, tepelnoizolačný
materiál; hmoty a obklady zamedzujúce vyparovanie z kotlov a bojlerov v rámci tejto triedy; umelohmotný granulát a umelohmotná drvina, najmä
polystyrénová a polyuretánová, vybavená povrchovou vrstvou organických tenzorov.
19 - Stavebné materiály nekovové - surové alebo
polorospracované a nekovové stavebné výrobky
a konštrukcie obsiahnuté v triede 19; polyetylén;
polypropylén; betón; ľahčené betónové, maltové
a omietkové zmesi s tepelnoizolačnými a protihlukovými vlastnosťami v suchom i mokrom stave; stavebné prefabrikáty a tvárnice.

(540)

(540) NIVELIT
(732) Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará
Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(732) EKOSTYREN s. r. o., U Řeky 804, 720 00
Ostrava - Hrabová, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211706
10.10.2005
18.6.2014
18.6.2024
2021-2004
18.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
29, 30
29 - Hotové jedlá a ich polotovary, hotové ľahké
jedlá a ich polotovary, každé hlavne pozostávajúce z mäsa a/alebo mäsových výrobkov, a/alebo
z hydiny, a/alebo hydinových výrobkov, a/alebo
z rýb, a/alebo výrobkov z rýb, a/alebo z mäkkýšov, a/alebo výrobkov z mäkkýšov, a/alebo zeleniny, a/alebo ovocia, a/alebo zemiakov, a/alebo
výrobkov zo zemiakov, a/alebo húb pripravené
na ľudskú spotrebu tiež s pridaním syra a/alebo
omáčok (s výnimkou šalátových dresingov), polievky, koncentráty polievok, mäsové vývary, bujónové kocky, bujóny, instantné výrobky ako
pomocné pri varení v sušenej forme, pozostávajúce prevažne z produktov patriacich do tejto
triedy, ako potravinové médium.
30 - Hotové jedlá a ich polotovary, hotové ľahké
jedlá a ich polotovary, každé hlavne pozostávajúce z pekárskych výrobkov, a/alebo z potravinárskych cestovín, a/alebo ryže, a/alebo cereálií
pripravené na ľudskú spotrebu tiež s pridaním syra a/alebo omáčok (s výnimkou šalátových dresingov); pizza; cestoviny; výrobky z ryže, knedle,
zmesi cestovín a hotového cesta, omáčky (vrátane šalátových dresingov), koncentráty omáčok
a prípravky na výrobu omáčok, kečup, koreniny,
najmä v tekutej forme, korenie, zmesi korenín,
prípravky z korenín, instantné výrobky ako pomocné pri varení v sušenej forme, pozostávajúce
prevažne z produktov patriacich do tejto triedy,
ako potravinové médium.

(540)

(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)

(540) Dobrý Hostinec
(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)

211716
10.10.2005
29.6.2014
29.6.2024
2100-2004
29.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
5, 29, 30, 35, 39
5 - Bylinkové čaje, liečivé bylinky.
29 - Mlieko, mliečne výrobky, smotana, sušená
smotana, šľahačka, jedlé oleje a tuky, sušené jedlé oleje a tuky, konzervované, sušené a varené
ovocie a zelenina.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy,
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje,
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové
nápoje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor, cukríky, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, zmrzlina.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

211717
10.10.2005
1.7.2014
1.7.2024
2120-2004
1.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
35, 36, 41, 42, 44
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
konzultačná a poradenská činnosť v obchode
a službách, prieskum verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích
a rozmnožovacích služieb, marketing a manažment, vedenie účtovníctva, výskum trhu a verejnej mienky, zoraďovanie údajov do počítačových
databáz.
36 - Lízing spojený s financovaním, faktoring
a forfajting.
41 - Vydávanie novín, časopisov a periodických
publikácií, okrem vydávania a aktualizovania reklamných a náborových textov, organizovanie
kurzov, seminárov a školení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, výpočtovej techniky.
42 - Poskytovanie softvéru - predaj hotových
programov na základe zmluvy s autorom, tvorba
www stránok, prekladateľské a tlmočnícke služby.
44 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore urológia.

(540)

(732) REAL MEN SLOVAKIA, spol. s r. o., Tomašíkova 2, 040 01 Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211718
10.10.2005
1.7.2014
1.7.2024
2121-2004
1.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
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8 (511) 35, 36, 41, 42, 44
(511) 35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
konzultačná a poradenská činnosť v obchode
a službách, prieskum verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích
a rozmnožovacích služieb, marketing a manažment, vedenie účtovníctva, výskum trhu a verejnej mienky, zoraďovanie údajov do počítačových
databáz.
36 - Lízing spojený s financovaním, faktoring
a forfajting.
41 - Vydávanie novín, časopisov a periodických
publikácií okrem vydávania a aktualizovania reklamných materiálov a náborových textov, organizovanie kurzov, seminárov a školení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych
a spoločenských podujatí, školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, výpočtovej techniky.
42 - Poskytovanie softvéru - predaj hotových
programov na základe zmluvy a autorom, tvorba
www stránok, prekladateľské a tlmočnícke služby.
44 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore urológia.
(540)

43 - Prenájom a prechodné ubytovanie; poskytovanie prechodného ubytovania, služby hotelov;
služby motelov; penzióny; reštaurácie; rýchle občerstvenie.
(540) W.A.G.
(732) W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(732) REAL MEN SLOVAKIA, spol. s r. o., Tomašíkova 2, 040 01 Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211726
10.10.2005
19.7.2014
19.7.2024
2292-2004
19.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
3, 4, 35, 37, 39, 43
3 - Autokozmetické prípravky; prípravky na čistenie, odmasťovanie, brúsenie a leštenie.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; vosky;
minerálne palivá; rastlinné palivá; palivá a pohonné hmoty pevné, kvapalné a plynné.
35 - Sprostredkovanie obchodu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodného alebo priemyselného podniku; obchodný franchizing; reklama;
prenájom reklamných plôch a materiálov; propagácia; inzercia.
37 - Údržba a opravy motorových a nemotorových vozidiel a dopravnej techniky vrátane sprostredkovania týchto služieb; pneuservis; údržba
a opravy duší a pneumatík; služby karosárske,
lakovnícke, opravárenské a elektrikárske; údržba
vrátane diagnostiky, umývanie a čistenie vozidiel;
služby čerpacích staníc a umývačiek vozidiel.
39 - Preprava osôb, tovaru a nákladov vrátane
prepravy kvapalín a plynov; služby skladov,
skladísk, prekladísk a deponií; služby parkovísk,
halových a podzemných garáží.
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211727
10.10.2005
19.7.2014
19.7.2024
2293-2004
19.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
3, 4, 35, 37, 39, 43
3 - Autokozmetické prípravky; prípravky na čistenie, odmasťovanie, brúsenie a leštenie.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; vosky;
minerálne palivá; rastlinné palivá; palivá a pohonné hmoty pevné, kvapalné a plynné.
35 - Sprostredkovanie obchodu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodného alebo priemyselného podniku; obchodný franchizing; reklama;
prenájom reklamných plôch a materiálov; propagácia; inzercia.
37 - Údržba a opravy motorových a nemotorových vozidiel a dopravnej techniky vrátane sprostredkovania týchto služieb; pneuservis; údržba
a opravy duší a pneumatík; služby karosárske,
lakovnícke, opravárenské a elektrikárske; údržba
vrátane diagnostiky, umývanie a čistenie vozidiel;
služby čerpacích staníc a umývačiek vozidiel.
39 - Preprava osôb, tovaru a nákladov vrátane
prepravy kvapalín a plynov; služby skladov, skladísk, prekladísk a deponií; služby parkovísk, halových a podzemných garáží.
43 - Prenájom a prechodné ubytovanie; poskytovanie prechodného ubytovania, služby hotelov;
služby motelov; penzióny; reštaurácie; rýchle občerstvenie.

(540)

(732) W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211754
10.10.2005
3.8.2014
3.8.2024
2437-2004
3.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 37, 42
9 - Čítacie zariadenia; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; elektrické zariadenia na riadenie a automatizáciu priemyselných procesov;
elektrické riadiace, regulačné a kontrolné prístro-
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je; elektrické ovládacie a riadiace zariadenia do
obrábacích, transportných a iných pracovných
strojov; elektrické ovládacie a riadiace zariadenia
do prístrojov pre domácnosť; elektrické meniče;
elektrické meracie zariadenia; elektrické tlačidlové klávesnice; laserové značkovače; meracie
prístroje; mikropočítačové systémy; napájacie zdroje; nivelačné prístroje; ochranné zariadenia proti
elektrickému prepätiu, operačné programy; počítačový softvér; prevodníky; rádiotelefóne zariadenia; riadiace panely; elektrické rozvádzače;
rozvodné skrinky; spínacie skrinky; spojovacie
skrinky; spínače; prístroje a nástroje na váženie;
vysielače a prijímače elektrických signálov; zariadenia na meranie vzdialeností; zvukové signálne zariadenia.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov.
42 - Počítačové programovanie (pre cudzích);
tvorba softvéru (ako služba pre cudzích).

(540)

(540)

(591) svetlomodrá, biela
(732) ELING, s. r. o., Trenčianska 863/66, 018 51 Nová Dubnica, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(591) tmavomodrá, biela
(732) R M C, s. r. o., Trenčianska 863/66, 018 51 Nová
Dubnica, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211755
10.10.2005
3.8.2014
3.8.2024
2438-2004
3.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 37, 42
9 - Čítacie zariadenia; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; elektrické zariadenia na riadenie a automatizáciu priemyselných procesov;
elektrické riadiace, regulačné a kontrolné prístroje; elektrické ovládacie a riadiace zariadenia do
obrábacích, transportných a iných pracovných
strojov; elektrické ovládacie a riadiace zariadenia
do prístrojov pre domácnosť; elektrické meniče;
elektrické meracie zariadenia; elektrické tlačidlové klávesnice; laserové značkovače; meracie
prístroje; mikropočítačové systémy; napájacie zdroje; nivelačné prístroje; ochranné zariadenia proti
elektrickému prepätiu, operačné programy; počítačový softvér; prevodníky; rádiotelefóne zariadenia; riadiace panely; elektrické rozvádzače; rozvodné skrinky; spínacie skrinky; spojovacie skrinky; spínače; prístroje a nástroje na váženie; vysielače a prijímače elektrických signálov; zariadenia na meranie vzdialeností; zvukové signálne
zariadenia.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov.
42 - Počítačové programovanie (pre cudzích); tvorba softvéru (ako služba pre cudzích).

211763
10.10.2005
25.8.2014
25.8.2024
2644-2004
25.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
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, 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 (poskytovanie
prechodného ubytovania, prevádzkovanie hotelového ubytovania).

(540)

(591) hnedastá
(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)

211815
19.10.2005
21.6.2014
21.6.2024
2032-2004
21.6.2004
2.6.2005
5.1.2006
16, 28, 29, 30, 32, 41
16 - Maľovanky, noviny, časopisy, knihy, učebnice, tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie, písacie potreby, papierové vlajky, prospekty.
28 - Hry a hračky, spoločenské hry, žartovné
predmety ako hračky, hracie zariadenia s výnimkou zariadení fungujúcich po pripojení na tele-
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vízne prijímače, hry a hracie súpravy pre deti na
fyzikálnych princípoch, najmä mechanické, elektrické, audiovizuálne, elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, telocvične a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia,
mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové
náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ,
horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie, ľad.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
41 - Organizovanie súťaží vedomostných alebo
zábavných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, zábava, pobavenie, organizovanie živých vystúpení, organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, poradenstvo
v oblasti vzdelávania a voľby povolania, cirkusy,
detské jasle a škôlky, divadelné predstavenia,
elektronická edičná činnosť v malom - DTP služby, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, informácie o výchove a vzdelávaní,
internátne školy, výchovno-zábavné klubové služby, skúšanie, pedagogická činnosť - preskúšavanie,
vydávanie kníh, vyučovanie, vzdelávanie, výroba
divadelných alebo iných predstavení, výroba rozhlasových a televíznych programov, tvorba a výroba videofilmov, zábava, pobavenie.
(540) ADAMKO
(732) Burdová Katarína, Dubnička 17, 957 03 Horné
Ozorovce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

211876
9.11.2005
15.7.2014
15.7.2024
2268-2004
15.7.2004
4.8.2005
2.2.2006
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Ochranné prilby (športové potreby); ochranné
masky na tvár (športové potreby); ochranné štíty
na tvár (športové potreby).
16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní;
noviny; časopisy; knihy; plagáty; kalendáre; fotografie; reklamné tlačoviny.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; športové odevy; športová obuv.
28 - Telocvičné a športové potreby obsiahnuté
v tejto triede; hokejky; korčule; kolieskové korčule; topánky na korčuľovanie s pripevnenými
korčuľami; hokejové rukavice; chrániče lakťov
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(športové potreby); nákolenníky (športové potreby); chrániče píšťal (športové potreby); ochranné
vypchávky (časti športových úborov); puky; športové náradie obsiahnuté v tejto triede.
35 - Sprostredkovateľské služby v obchodnej činnosti; maloobchodné služby so športovými odevmi, so športovou obuvou, so športovým náradím
a so športovými pomôckami; reklamná a propagačná činnosť; organizovanie spoločenských akcií a súťaží na reklamné a komerčné účely; vydávanie reklamných textov.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie; televízne
vysielanie programov; televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, športových, diskusných a informačných programov;
šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií, šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej
podobe; televízne vysielanie prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti masovokomunikačných prostriedkov; televízne spravodajstvo.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; televízna zábava; tvorba videofilmov; zábava; nahrávanie zvukových a obrazových nosičov; poskytovanie informácií v oblasti športu,
kultúry, vzdelávania a zábavy; služby v oblasti
vzdelávania, zábavy, športu a kultúry; prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; prevádzkovanie vzdelávacích zariadení; organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; prenájom športového náradia a športového výstroja; prenájom športových
zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
a rekondíciu; poradenská činnosť v oblasti športu.
(540) HC SLOVAN
(732) SLOVAN MARKETING, s. r. o., Odbojárov 9,
831 04 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211908
9.11.2005
30.8.2014
30.8.2024
2717-2004
30.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
5
5 - Analgetické a protizápalové farmaceutické prípravky.

(540) ACTIVON
(732) MEDA Manufacturing GmbH, Neurather Ring 1,
D-51063 Köln, DE;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

211919
9.11.2005
2.9.2014
2.9.2024
2740-2004
2.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
33
33 - Destilované nápoje.

(591) zelená, čierna, červená, zlatá, žltá
(732) GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211984
9.11.2005
8.11.2014
8.11.2024
3191-2004
8.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
9, 37, 41
9 - Výherné hracie prístroje, hracie a hudobné
automaty, elektronické hracie a tipovacie zariadenia, počítače a elektronické terminály patriace
do tejto triedy.
37 - Inštalačné, opravárenské a servisné služby
pre poplašné systémy a alarmy proti vlámaniu,
výherných hracích prístrojov, elektrických strojov a zariadení, telekomunikačných zariadení.
41 - Prevádzkovanie lotérií, stávkových hier, tipovacích súťaží a hier, prevádzkovanie herní a kasín.

8 (511) 9, 37, 41
(511) 9 - Výherné hracie prístroje, hracie a hudobné
automaty, elektronické hracie a tipovacie zariadenia, počítače a elektronické terminály patriace
do tejto triedy.
37 - Inštalačné, opravárenské a servisné služby
pre poplašné systémy a alarmy proti vlámaniu,
výherných hracích prístrojov, elektrických strojov a zariadení, telekomunikačných zariadení.
41 - Prevádzkovanie lotérií, stávkových hier, tipovacích súťaží a hier, prevádzkovanie herní
a kasín.
(540)

(591) biela, čierna, modrá, fialová, žltá, oranžová, hnedá, ružová, zelená
(732) Synot W, a. s., Vinohradská 907, 686 05 Uherské
Hradiště - Mařatice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

211986
9.11.2005
8.11.2014
8.11.2024
3193-2004
8.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
9, 37, 41
9 - Výherné hracie prístroje, hracie a hudobné
automaty, elektronické hracie a tipovacie zariadenia, počítače a elektronické terminály patriace
do tejto triedy.
37 - Inštalačné, opravárenské a servisné služby
pre poplašné systémy a alarmy proti vlámaniu,
výherných hracích prístrojov, elektrických strojov a zariadení, telekomunikačných zariadení.
41 - Prevádzkovanie lotérií, stávkových hier, tipovacích súťaží a hier, prevádzkovanie herní
a kasín.

(540)

(591) biela, čierna, modrá, červená, žltá, oranžová
(732) Synot W, a. s., Vinohradská 907, 686 05 Uherské
Hradiště - Mařatice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211985
9.11.2005
8.11.2014
8.11.2024
3192-2004
8.11.2004
4.8.2005
2.2.2006

(591) biela, čierna, modrá, červená, žltá, oranžová
(732) Synot W, a. s., Vinohradská 907, 686 05 Uherské
Hradiště - Mařatice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

212037
10.11.2005
21.7.2014
21.7.2024
2317-2004
21.7.2004
4.8.2005
2.2.2006
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8 (511) 9, 16, 36, 37, 38, 41, 42
(511) 9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie, signálne, kontrolné a učebné prístroje a nástroje; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; magnetické alebo optické nosiče dát; predajné automaty, mechanizmy a prístroje ovládané mincou alebo známkou; vybavenie na spracovanie dát a počítače.
16 - Tlačoviny; učebné a výučbové materiály
(s výnimkou prístrojov); kancelárske potreby (s výnimkou nábytku).
36 - Finančné služby; služby v oblasti nehnuteľností.
37 - Montážne služby; inštalácia, údržba a oprava
zariadení na telekomunikácie.
38 - Telekomunikačné služby; prenájom zariadení v oblasti telekomunikácií.
41 - Výučbové a zábavné služby; organizácia športových a kultúrnych akcií; vydávanie tlačovín
s výnimkou reklamných a publikačná činnosť.
42 - Obnovovanie a aktualizovanie počítačových
databáz, prenájom času na prístup do počítačových databáz; prenájom zariadení na spracovanie
dát a prenájom počítačov; projektovanie a plánovanie telekomunikačných zariadení.
(540) Deutsche Telekom
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212104
10.11.2005
8.11.2014
8.11.2024
3195-2004
8.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
9, 37, 41
9 - Výherné hracie prístroje, hracie a hudobné
automaty, elektronické hracie a tipovacie zariadenia, počítače a elektronické terminály patriace
do tejto triedy.
37 - Inštalačné, opravárenské a servisné služby
pre poplašné systémy a alarmy proti vlámaniu,
výherných hracích prístrojov, elektrických strojov a zariadení, telekomunikačných zariadení.
41 - Prevádzkovanie lotérií, stávkových hier, tipovacích súťaží a hier, prevádzkovanie herní
a kasín.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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212130
10.11.2005
30.11.2014
30.11.2024
3418-2004
30.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
30
30 - Pufovaná (expandovaná) ryža (neochutená,
ochutená, aromatizovaná, prifarbená); fortifikovaná expandovaná ryža; pufované obilie.

(540) ARIZONKY
(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská cesta 807/10, 926 00 Sereď, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212131
10.11.2005
30.11.2014
30.11.2024
3419-2004
30.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
30
30 - Náhradky kávy; kávové a kávovinové zmesi;
zmesi kávovinových náhradiek, ochutené aj neochutené vrátane instantných.

(540) KAVYT
(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská cesta 807/10, 926 00 Sereď, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

212156
10.11.2005
20.10.2014
20.10.2024
5162-2004
20.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
29
29 - Syry.

(540)

(732) BRYNDZIAREŇ A SYRÁREŇ, s. r. o., SNP 5,
962 01 Zvolenská Slatina, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(591) biela, čierna, modrá, červená, žltá, oranžová
(732) Synot W, a. s., Vinohradská 907, 686 05 Uherské
Hradiště - Mařatice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

212251
13.12.2005
24.3.2014
24.3.2024
943-2004
24.3.2004
8.9.2005
2.3.2006
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8 (511) 41, 43
(511) 41 - Organizovanie kultúrnych podujatí, organizovanie hudobných festivalov, koncertov, diskoték, organizovanie pivných festivalov, organizovanie športových súťaží, organizovanie futbalových turnajov, adrenalínových atrakcií a ďalších
športových súťaží rôznych druhov, organizovanie
zábavných súťaží, miss mokré tričko, maľovanie
na telo, súťaže o najdivokejší účes a ďalšie zábavné súťaže rôznych druhov, pivné súťaže, zábava.
43 - Služby zabezpečujúce stravovanie a nápoje,
najmä bary (služby), bufety (rýchle občerstvenie),
kaviarne, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie.
(540) Bažant na Mlynoch
(732) Heineken Slovensko, a. s., Novozámocká 2, 947 12
Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212267
13.12.2005
21.7.2014
21.7.2024
2328-2004
21.7.2004
8.9.2005
2.3.2006
2, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 40, 41
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva, farbivá, moridlá,
prírodné živice v surovom stave, kovy vo forme
fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
šperky, bižutéria, drahokamy, hodinárske výrobky a iné chronometre.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie,
papiernický tovar, lepidlá na papier a na použitie
v domácnosti, potreby pre umelcov, maliarske
štetce, písacie stroje a kancelárske potreby, okrem nábytku, vzdelávacie a učebné potreby, okrem prístrojov, obalové materiály z plastických
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, výrobky
nezaradené do inej triedy z dreva, korku, trstiny,
prútia, rohoviny, kosti, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo
náhradiek z plastov.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúry, gombíky,
háčiky, očká, špendlíky a ihly, umelé kvety.
28 - Hry a hračky, telocvičné a športové potreby,
ktoré potreby nie sú zahrnuté v iných triedach,
ozdoby na vianočný stromček s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med,
melasový sirup, soľ, horčica, ocot, omáčky ako
chuťové prísady, korenie, ľad.

32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment/riadenie, obchodná správa, administratívne práce.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcviku kurzov
a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť.
(540)

(591) modrá, čiernobiela
(732) Bödök Ladislav, M. Corvina 1581/1, 932 01 Veľký Meder, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212306
13.12.2005
21.10.2014
21.10.2024
3062-2004
21.10.2004
8.9.2005
2.3.2006
9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky; kalkulačky, notebooky, počítače, periférne zariadenia počítačov, kopírovacie zariadenia, počítačové tlačiarne, počítače na prenos dát, nahrané počítačové programy, počítačový softvér a hardvér, zariadenia na čítanie a záznam dát, telekomunikačné zariadenia na prenos dát, karty pamäťové
a mikroprocesorové pre počítače, magnetické
páskové jednotky pre počítače, optické disky;
elektronické infoportály, elektronické zoznamy
a adresáre, nahraté CD nosiče a DVD nosiče,
programové vybavenie pre počítače, softvér, na
počítačové hry, nahrané operačné programy;
elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ a informácií; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, noviny, obchodné
a odborné publikácie; prístroje a nástroje vedecké, elektrické, fotografické, optické, signalizačné
kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie;
poplašné zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických
údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové
riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble,
elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče,
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory a trafostanice; rozvody verejného osvetlenia;
meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia,
elektrické monitorovacie prístroje.
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16 - Firemné listiny, papiernický tovar, tlačoviny
a polygrafické výrobky, knihárske výrobky, periodická a neperiodická tlač, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačoviny, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné diely
a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené
v triede 16.
35 - Reklama, činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, sekretárske
služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh,
marketingové štúdie; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií, komerčné informačné kancelárie, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodné prieskumy, analýzy nákladov, revízie účtov, vedenie účtovných kníh, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach; maloobchodná činnosť v strojárskej oblasti, hutníckej
oblasti, potravinárskej oblasti, textilnej oblasti,
obuvníckej oblasti, automobilovej oblasti, stavebnej oblasti, drevárskej oblasti, s tlakovými zariadeniami, parnými a horúcovodnými potrubiami, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými
strojmi, motorovými vozidlami, s elektrickými
a elektronickými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, ako sú elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody,
elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory,
elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory,
rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo
mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia, transportné zariadenia, náhradné diely prívesov, paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo k vodným elektrárňam, s kovovým nábytkom, so strojmi a zariadeniami na
spracovanie nerastných hmôt.
36 - Finančné analýzy, burzové maklérstvo, klíring, daňové odhady, dôchodkové fondy, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie, finančné poradenstvo, informácie o poistení, finančné riadenie, garancie, záruky, kaucie, kapitálové investície, finančné konzultačné služby, finančný lízing, lízing hnuteľného majetku, úschova cenností, prevádzkovanie záložní, záručné pôžičky, financovanie pôžičiek, prenájom bytov,
prenájom kancelárskych priestorov, prenájom fariem, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
nehnuteľností, správa nehnuteľností, inkasovanie
nájomného, financovanie pôžičiek, realitné kancelárie.
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie,
telekomunikačné informácie, prenos správ a ob-
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razových informácií pomocou počítača, počítačová komunikácia prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet), komunikácia a prenos pomocou počítačových terminálov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenájom infoportálov, elektronická pošta,
elektronické zobrazovanie, komunikácia a posielanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu,
spravodajské služby, elektronická edičná činnosť
(DTP služby).
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, automobilová doprava, nákladná doprava, kamiónová doprava, autobusová doprava, osobná doprava, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služby, prepravné služby, preprava cenností, doprava
pancierovými vozidlami, prenájom automobilov,
prenájom vozidiel, prenájom chladiacich boxov
a zariadení, doručovanie tovaru, nakladanie, vykladanie a prekladanie tovarov.
40 - Tlač, tlačenie, tlačenie vzorov, ofsetová tlač,
fototlač, kreslenie, laminovanie, sieťotlač, serigrafia.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vzdelávanie, zábava,
zábavné parky, informácie o možnosti zábavy,
služby športovísk, prevádzkovanie športových
zariadení, výroba audiovizuálnych programov,
organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; 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; fotografovanie, fotografické reportáže.
42 - Obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh
počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru; grafika, grafický dizajn, umelecký
dizajn, poradenstvo v oblasti autorských práv;
projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie strojárenských výrobkov
a vzduchotechnických zariadení, projektovanie
elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní,
priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, inžinierska činnosť distribučného systému
vysokonapäťovej siete, dozor a technická inšpekcia, odborné a technické konzultácie, elektrotechnická posudková činnosť; grafický dizajn,
priemyselný dizajn, kontrola kvality.
(540) VSE IT služby
(732) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212307
13.12.2005
21.10.2014
21.10.2024
3063-2004
21.10.2004
8.9.2005
2.3.2006
9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky; kalkulačky, notebooky, počítače, periférne zariadenia počítačov, kopírovacie zariadenia, počítačové tlačiarne, počítače na prenos dát, nahrané počítačové programy, počítačový softvér a hardvér, zariadenia na čítanie a záznam dát, telekomunikačné zariadenia na prenos dát, karty pamäťové
a mikroprocesorové pre počítače, magnetické
páskové jednotky pre počítače, optické disky;
elektronické infoportály, elektronické zoznamy
a adresáre, nahraté CD nosiče a DVD nosiče, programové vybavenie pre počítače, softvér, na počítačové hry, nahrané operačné programy; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ a informácií; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, noviny, obchodné a odborné publikácie; prístroje a nástroje vedecké,
elektrické, fotografické, optické, signalizačné kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; poplašné zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických
údajov a informácií; elektrické zariadenia na
diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové
riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble,
elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče,
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory a trafostanice; rozvody verejného osvetlenia;
meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia,
elektrické monitorovacie prístroje.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, tlačoviny
a polygrafické výrobky, knihárske výrobky, periodická a neperiodická tlač, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačoviny, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné diely
a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené
v triede 16.
35 - Reklama, činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, marketingové štúdie; on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné po-

radenstvo, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, komerčné informačné
kancelárie, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodné prieskumy, analýzy nákladov, revízie účtov, vedenie účtovných kníh, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach; maloobchodná
činnosť v strojárskej oblasti, hutníckej oblasti,
potravinárskej oblasti, textilnej oblasti, obuvníckej oblasti, automobilovej oblasti, stavebnej oblasti, drevárskej oblasti, s tlakovými zariadeniami, parnými a horúcovodnými potrubiami, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými strojmi, motorovými vozidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi, prístrojmi a zariadeniami,
s elektrickými materiálmi, ako sú elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky,
elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky,
prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia, transportné zariadenia, náhradné
diely prívesov, paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo k vodným elektrárňam, s kovovým nábytkom, so strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných hmôt.
36 - Finančné analýzy, burzové maklérstvo, klíring, daňové odhady, dôchodkové fondy, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie, finančné poradenstvo, informácie o poistení, finančné riadenie, garancie, záruky, kaucie, kapitálové investície, finančné konzultačné služby, finančný lízing, lízing hnuteľného majetku, úschova cenností, prevádzkovanie záložní, záručné pôžičky, financovanie pôžičiek, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom fariem,
prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, správa nehnuteľností, inkasovanie nájomného, financovanie pôžičiek, realitné kancelárie.
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie,
telekomunikačné informácie, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, počítačová komunikácia prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet), komunikácia a prenos pomocou počítačových terminálov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenájom infoportálov, elektronická pošta,
elektronické zobrazovanie, komunikácia a posielanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu,
spravodajské služby, elektronická edičná činnosť
(DTP služby).
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, automobilová doprava, nákladná doprava, kamiónová doprava, autobusová doprava, osobná doprava, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služby, prepravné služby, preprava cenností, doprava
pancierovými vozidlami, prenájom automobilov,
prenájom vozidiel, prenájom chladiacich boxov
a zariadení, doručovanie tovaru, nakladanie, vykladanie a prekladanie tovarov.
40 - Tlač, tlačenie, tlačenie vzorov, ofsetová tlač,
fototlač, kreslenie, laminovanie, sieťotlač, serigrafia.
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41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vzdelávanie, zábava,
zábavné parky, informácie o možnosti zábavy,
služby športovísk, prevádzkovanie športových
zariadení, výroba audiovizuálnych programov,
organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; 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; fotografovanie,
fotografické reportáže.
42 - Obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh
počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru; grafika, grafický dizajn, umelecký
dizajn, poradenstvo v oblasti autorských práv;
projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie strojárenských výrobkov
a vzduchotechnických zariadení, projektovanie
elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní,
priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, inžinierska činnosť distribučného systému
vysokonapäťovej siete, dozor a technická inšpekcia, odborné a technické konzultácie, elektrotechnická posudková činnosť; grafický dizajn,
priemyselný dizajn, kontrola kvality.
(540)

(732) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212374
13.12.2005
28.10.2014
28.10.2024
3125-2004
28.10.2004
8.9.2005
2.3.2006
9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky; kalkulačky, notebooky, počítače, periférne zariadenia počítačov, kopírovacie zariadenia, počítačové tlačiarne, počítače na prenos dát, nahrané počítačové programy, počítačový softvér a hardvér, zariadenia pre čítanie a záznam dát, telekomuni-
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kačné zariadenia na prenos dát, karty pamäťové
a mikroprocesorové pre počítače, magnetické
páskové jednotky pre počítače, optické disky;
elektronické infoportály, elektronické zoznamy
a adresáre, nahraté CD nosiče a DVD nosiče,
programové vybavenie pre počítače, softvér, na
počítačové hry, nahrané operačné programy;
elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ a informácií; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, noviny, obchodné
a odborné publikácie; prístroje a nástroje vedecké, elektrické, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie;
poplašné zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických
údajov a informácií; elektrické zariadenia na
diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové
riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble,
elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické
hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné
skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory a trafostanice; rozvody verejného osvetlenia; meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia, elektrické monitorovacie prístroje.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, tlačoviny
a polygrafické výrobky, knihárske výrobky, periodická a neperiodická tlač, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačoviny, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné diely
a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené
v triede 16.
35 - Reklama, činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné
služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, marketingové štúdie; on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, komerčné informačné
kancelárie, prieskum trhu, prieskum verejnej
mienky, obchodné prieskumy, analýzy nákladov,
revízie účtov, vedenie účtovných kníh, zbieranie
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie
údajov v počítačových databázach; maloobchodná činnosť v strojárskej oblasti, hutníckej oblasti,
potravinárskej oblasti, textilnej oblasti, obuvníckej oblasti, automobilovej oblasti, stavebnej oblasti, drevárskej oblasti, s tlakovými zariadeniami, parnými a horúcovodnými potrubiami, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými vozidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, ako sú elektrické vedenie, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické
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spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky,
elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače,
elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie
skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné
panely, skriňové rozvádzače, transformátory, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia, transportné zariadenia, náhradné diely prívesov, paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo
k vodným elektrárňam, s kovovým nábytkom, so
stroje a zariadenia na spracovanie nerastných
hmôt.
36 - Finančné analýzy, burzové maklérstvo, klíring, daňové odhady, dôchodkové fondy, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie, finančné poradenstvo, informácie o poistení, finančné riadenie, garancie, záruky, kaucie, kapitálové investície, finančné konzultačné služby, finančný lízing, lízing hnuteľného majetku, úschova cenností, prevádzkovanie záložní, záručné pôžičky, financovanie pôžičiek; prenájom bytov,
prenájom kancelárskych priestorov, prenájom fariem, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
nehnuteľností, správa nehnuteľností, inkasovanie
nájomného, financovanie pôžičiek, realitné kancelárie.
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie,
telekomunikačné informácie, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, počítačová komunikácia prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet), komunikácia a prenos pomocou počítačových terminálov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenájom infoportálov, elektronická pošta,
elektronické zobrazovanie, komunikácia a posielanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu,
spravodajské služby, elektronická edičná činnosť
(DTP služby).
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, automobilová doprava, nákladná doprava, kamiónová doprava, autobusová doprava, osobná doprava, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služby, prepravné služby, preprava cenností, doprava
pancierovými vozidlami, prenájom automobilov,
prenájom vozidiel, prenájom chladiacich boxov
a zariadení, doručovanie tovaru; nakladanie, vykladanie a prekladanie tovarov.
40 - Tlač, tlačenie, tlačenie vzorov, ofsetová tlač,
fototlače, kreslenie, laminovanie, sieťotlač, serigrafia.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vzdelávanie, zábava,
zábavné parky, informácie o možnosti zábavy,
služby športovísk, prevádzkovanie športových
zariadení, výroba audiovizuálnych programov,
organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; 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, fotografovanie, fotografické reportáže.
42 - Obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh
počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru; grafika, grafický dizajn, umelecký
dizajn, poradenstvo v oblasti autorských práv;
projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie strojárenských výrobkov
a vzduchotechnických zariadení, projektovanie
elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní,
priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, inžinierska činnosť distribučného systému
vysokonapäťovej siete, dozor a technická inšpekcia; odborné a technické konzultácie, elektrotechnická posudková činnosť; grafický dizajn,
priemyselný dizajn, kontrola kvality.
(540)

(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212453
13.12.2005
2.12.2014
2.12.2024
5296-2004
2.12.2004
358417
12.8.2004
CZ
8.9.2005
2.3.2006
30
30 - Korenie a koreniace prípravky.

(540) EMARKO
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)

212455
13.12.2005
2.12.2014
2.12.2024
5300-2004
2.12.2004
358458
13.8.2004
CZ
8.9.2005
2.3.2006
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8 (511) 30
(511) 30 - Korenie a koreniace prípravky.
(540)

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

212511
13.1.2006
8.4.2014
8.4.2024
1174-2004
8.4.2004
6.10.2005
6.4.2006
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesnom hospodárení, pôdne hnojivá prírodné a umelé, surová
syntetická živica a plastické hmoty - disperzie,
plastické hmoty ako suroviny, protipožiarne prípravky, chemické látky na konzerváciu potravín,
priemyselné lepidlá, antibakteriálne prípravky
s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, stabilizátory pre polyméry, pôda a substráty pre kultiváciu rastlín, hnojaca rašelina,
tmel na štepenie a zarezávanie stromov, tmel na
vyplňovanie dutín stromov a tmel na opravu rozbitých predmetov.
2 - Náterové hmoty všetkých druhov pre priemyselné a umelecké použitie, farby, laky, baktericídne farby a nátery, konzervačné prípravky na
drevo, moridlá, farbivá na potraviny a nápoje, farbivá na farbenie odevov, latexové emulzné náterové hmoty, disperzné farbivá, náterové tmely, chemické prípravky pre povrchovú úpravu, farby
práškové, nástrekové hmoty s obsahom farbív,
antikorózne prípravky, tmel sklenársky, ochranné
prostriedky proti poškodeniu dreva.
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na
pranie, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, brúsny a leštiaci papier, sklený
papier a plátno, pasty, vosk na leštenie, napr. na
drevené podlahy, na kožu, na obuv a pod., politúry, kozmetické výrobky všetkého druhu, mydlá,
šampóny a iné prípravky na ošetrenie vlasov,
zubné pasty a iné prípravky na ošetrenie zubov
a dutiny ústnej, výrobky s antibakteriálnym účinkom patriace do tejto triedy, kozmetické farby,
kozmetické prípravky pre zvieratá, šampóny pre
domáce zvieratá.
4 - Palivá, grilové uhlie, palivové drevo, drevené
a rašelinové brikety, drevené uhlie, prostriedky
na svietenie, vosk na svietenie, sviečky, sviece,
osvetľovacie látky, mazadlá, mazacie oleje a tuky, olej na ochranu a konzerváciu patriaci do tejto triedy.
5 - Antibakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, dezinfekčné prípravky pre
chemické WC, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, mucholapky a lepiace prípravky pre
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ne, prípravky na hubenie myší, prípravky na čistenie a osvieženie vzduchu, protiplesňové prípravky, ochranné prípravky proti plesniam.
6 - Kovy a ich zliatiny a výrobky z nich, kovové
stavebné materiály, prepraviteľné kovové materiály, kovové debny na náradie, kovová dlažba
a dlaždice, kovová strešná krytina, neelektrické
káble a drôty, zámky všetkého druhu a ostatné
zámočnícke výrobky, železiarske výrobky, klince, skrutky a iné kovové výrobky a drobné kovové výrobky, číslice a písmená z obyčajných kovov, zvony, zvončeky a domové zvončeky s výnimkou elektrických, kovové dopravné značky,
kovové dverné a okenné rámy a kovanie, drôtené
pletivo, reťaze a retiazky, kovové chrániče pre
stromy, mriežky pre popínavé rastliny, mreže,
kovové držiaky na hadice, kovové rúry, nedobytné pokladnice a bezpečnostné schránky, kovové
telefónne búdky, kovové nádrže, bazény kovové
a ich súčasti, prefabrikované parenisko a skleníky s kovovou kostrou, kovové konštrukcie voliér,
parkovacie konštrukcie pre bicykle, rôzne kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných triedach, výrobky protislnečnej ochrany z kovu,
najmä žalúzie vonkajšie, vnútorné, zvislé, vodorovné, otáčavé, sklopné, zvinovacie a termoizolačné, kovové vonkajšie lamelové rolety, kovové
navíjacie zvinovacie systémy pre žalúzie, bezpečnostné mreže, hliníkové fólie - alobal, baliace
kovové fólie.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom, nože,
vidličky, lyžice, nástroje na rezanie, brúsenie
a strihanie, záhradnícke nožnice, sečné zbrane,
britvy, ostatné nožiarske výrobky, upínacie dosky a upínacie prístroje, ručné česáky na ovocie,
plecie motyčky, hrable všetkého druhu, rýle, lopaty, sekery, sekáčiky, krbové náčinie, ručná záhradná technika patriaca do tejto triedy, ručná
dielenská technika, vrtáky, rezné nástroje, frézky,
hoblíky, kladivá, kliešte, klieštiky, maticové kľúče, kosy a brúsky na kosy, brúsne nástroje na
ručné brúsenie, napr. ručné brúsy a brúsky, brúsne kamene a kotúče, ručné stavebné náradie, ručné píly, skrutkovače, ručné nástroje, prístroje
a pomôcky pre vybavenie domácich dielní, ručné
nitovačky a nitovacie nástroje, ručné tvarovacie
prístroje, ostatné ručné náradie a ručne ovládané
nástroje a náčinie poľnohospodárske a záhradnícke pre voľné chvíle v rámci tejto triedy.
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na
magnetických a optických nosičoch, nosiče dát
všetkého druhu patriacich do tejto triedy, elektronické siete, multimediálne aplikácie, multimediálne informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej
podobe, softvér pre počítače, náhradný softvér na
CD a DVD diskoch a magnetických médiách,
zvukové a obrazové záznamy na optických, magnetických a magneto-optických nosičoch, elektrické prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje na merania
a analýzu, diagnostické prístroje, telefónne prístroje a ústredne, zástrčkové a zásuvkové moduly
a pod., prístroje a nástroje vedecké, geodetické,
signalizačné a na účely kontrolné, meracia a regulačná technika, istiace a spínacie prístroje, zariadenia na rozvod elektrickej energie, slaboprú-
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dové, nízkonapäťové a vysokonapäťové prístroje,
prístroje na spracovanie informácií a výrobky
výpočtovej techniky, elektromontážny a elektroinštalačný materiál všetkého druhu, polovodičové výrobky, telekomunikačná technika, najmä telefóny, faxy, zariadenia na reprodukciu dát, fotokopírky (fotografické, elektrostatické alebo termické), spotrebná elektronika, elektronické oznamovacie a informačné tabule, svetelné alebo mechanické návestia, riadiace a kontrolné panely,
elektronické informačné systémy, prístroje na
audiovizuálnu komunikáciu, prístroje na záznam,
prevod a reprodukciu zvuku alebo obrazu a ich
súčasti, elektronické riadiace systémy, prístroje
a ich súčasti, elektrónky, optické a optickoelektrické prístroje, prístroje na signalizáciu a kontrolu, píšťalky, elektrické a elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov, železničných uzlov, na diaľkové riadenie
signalizácie, diaľkové zapaľovanie a pod., dávkovače, dozimetre, elektrické indikátory, snímače teploty - teplomery, ukazovatele výšky hladiny vody - vodoznaky, elektronická zabezpečovacia technika a zabezpečovacie systémy, kódovacie a dekódovacie zariadenia, analógové a digitálne karty, predajné automaty a zariadenia s prevádzkou na mince, hasiace zariadenia, elektrické
spotrebiče pre domácnosť v rámci tejto triedy,
skleníkové termostaty, automatické vetráky parenísk, elektrické zariadenia na vábenie a hubenie hmyzu, špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ochranné prilby a rukavice, osobné ochranné
prostriedky proti nehodám, plávacie kruhy a vesty, potápačské masky, odevy a prístroje, kalibrovacie výrobky zo skla patriace do tejto triedy, slnečné okuliare, solárne články, virgule a prútiky
pre prútkarov, tienidlá pre terasy, obchodné a administratívne priestory.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary,
na varenie, prístroje chladiace, na sušenie, ventiláciu, distribúciu vody, klimatizácie, digestory,
prístroje na kúrenie a vetranie skleníkov, zariadenia na sušenie krmiva, solárne tepelné akumulátory - kolektory, lampové svietidlá a lampióny,
záhradné lampy a lampy pre rastliny, lampy germicídne - ničiace baktérie, vreckové svietidlá,
krby, pece a sporáky na tuhé, kvapalné a plynové
palivá a na elektrický prúd a ich súčasti a príslušenstvo patriace do tejto triedy, prístroje na pečenie, opekanie, grilovanie a príslušenstvo, záhradné grily, mikrovlnné zariadenia, stroje a zariadenia na úpravu vody, prístroje na vírenie vody,
prístroje na chlórovanie bazénov, žiarivky, osvetlenie a svietidlá všetkého druhu, vaňové a sprchové kabíny, vybavenie kúpeľní patriace do tejto triedy, saunové zariadenia a vybavenia sáun
patriace do tejto triedy, solárií, zariadenia na
ohrievanie vody, najmä zásobníkov a prietokových ohrievačov vody, umývadlá.
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo postriebreného alebo pozláteného
kovu nezahrnuté v iných triedach, hodinárske nástroje a nástroje pre časomieru, chronometrické
prístroje, slnečné hodiny.
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a neperiodické publikácie, knihy, učebnice a učebné
pomôcky a materiály na výučbu, časopisy, brožúry, fotografie, informačné produkty na papiero-

vých nosičoch, letáky, plagáty, dáta a databázy
na papierových nosičoch, tlačené manuály, reklamné, propagačné, úžitkové, umelecké alebo
ozdobné predmety z papiera, výrobky z papiera,
napr. pohľadnice, listový papier, obálky, priania,
kalendáre, samolepky, odtlačky, vystrihovačky,
sošky z papierovej hmoty, baliaci papier, zošity,
skicáre, rolety z papiera, prestieranie, obrúsky
a obrusy papierové, vrecká z papiera alebo plastov ako obaly, na odpadky, pre mikrovlnné rúry,
písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku), jednorazové detské plienky z papiera alebo buničiny, zemské glóbusy, maliarske stojany,
plátna a štetce, pastelky, perá, materiály na modelovanie, nože na papier, blany z plastov priľnavé naťahovacie na paletizáciu, pečate a pečatný vosk, poštové známky, pečiatky, ťažidlá, školské tabule, etiketovacie strojčeky, bytové teráriá,
kopírovacie zariadenia, obalové materiály z plastu, plastové obaly všetkého druhu na potraviny,
na kozmetiku, na čistiace prostriedky, na zvukové a obrazové nosiče a pod., drobné kancelárske
výrobky z plastických hmôt v rámci tejto triedy.
17 - Polotovary z plastických hmôt, kaučuk, gutaperča, latex (kaučuk), guma a výrobky z týchto
materiálov, plastické hmoty a polotovary z plastických hmôt (PVC, polyuretán, polypropylén,
polyester, polyamid a pod.) najmä v tvare fólie,
dosiek a tyčí, nite a vlákna z plastu, okrem vlákien na textilné účely, penové materiály na báze
gumy a plastických hmôt, fólie z plastu na poľnohospodárske účely, materiály na tesnenie,
upchávanie a izoláciu, napr. izolačné nátery, laky
a omietky, izolačné oleje, plsť na izoláciu, izolačný papier, izolačné papier, izolačné rukavice,
izolačné tkaniny, minerálna vlna na izoláciu, rôzne plastikové výrobky patriace do tejto triedy,
gumové vrecia a vrecká, hadice s výnimkou kovových, hadice na zalievanie.
18 - Kože, imitácie kože, výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, kufre, tašky
a brašny všetkého druhu, školské tašky, tašky na
kolieskach, tašky na nosenie detí, kožené pásky,
peňaženky, kožušinové prikrývky, dáždniky,
obaly na dáždniky, slnečníky, sedlárske výrobky,
pokrývky a postroje pre zvieratá, cestovné obaly
na odevy, kožené vrecká a vrecia ako obaly.
19 - Nekovové potrubia, nekovové stavebné materiály - rezivo neopracované, drevo polospracované, napr. trámy, dosky, panely, latky, drevené
obloženie stien i podláh, dyhy z dreva, podlahy
a podlahové materiály pre interiéry, najmä drevené, palubové, lamelové, z korku alebo obsahujúce korkovú drvinu, podlahové prvky s výnimkou kovových, parketové dielce, schodové profily s výnimkou kovových, parapetné dosky, plávajúce podlahy, dvere nekovové, dlažba s výnimkou kovovej, žalúzie nekovové, portály, vertikálne látkové žalúzie, rolety a plisé, žalúzie nekovové všetkých druhov a typov, stavebné sklo,
napr. sklenené tašky, dlaždice, mozaikové sklo,
obkladačky, sklo drôtené, sklo izolačné, bazény
plavecké - nekovové, napr. z plastu, figúrky z kameňa, betónu a mramoru, fólie a dosky (tabule)
z plastov na značenie ciest, geotextílie, kremeň,
krištáľ, lepenka na stavebné účely, nekovové lešenia, nekovové mreže a mrežové okenice, ohrady a ploty s výnimkou kovových, tŕstie na sta-
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vebné účely, rámy na skleníky nekovové, šamot,
šindle, škvara, terakota, trhové stánky, elektroinštalačné potrubia a káblové žľaby v rámci tejto
triedy, drevotrieskové, drevovláknité a podobné
dosky, pomocné profily a dosky na obklad stien,
stropov a podláh, pohyblivé panely a interiérové
priečky s výnimkou kovových.
20 - Nábytok všetkého druhu s výnimkou špeciálneho laboratórneho nábytku a nábytku vyrobeného špeciálne na lekárske účely z dreva, kovu, tŕstia, kože alebo iných hmôt, bambus, bambusové závesy, stavebnicový nábytok a modulový nábytok, variabilné nábytkové programy pre
kancelárie, recepcie, sekretariáty, pojednávacie
miestnosti, nábytok pre kuchyne, spálne, nábytok
školský a záhradný, detský nábytok, nábytok
s využitím skla a zrkadiel, atypický nábytok a výrobky z dreva, čalúnený nábytok, sedacie súpravy, kreslá a stoličky, stoly a stolíky, rámy, stojany, výrobky z dreva, korku, trstiny, vŕbového
prútia a pod. nezahrnuté v iných triedach, výrobky z náhrad týchto materiálov vrátane výrobkov
z plastických hmôt, bytové a nábytkové doplnky,
umelecké a ozdobné predmety patriace do tejto
triedy, debny z dreva alebo z plastov, nekovové
prepravné kontajnery, palety na manipuláciu s tovarom, lišty k nábytku z plastov, nádoby z plastov ako obaly, dávkovače uterákov pripevnené
s výnimkou kovových, držiaky na záclony a závesy, konzoly na záclony a závesy nie z textilných materiálov, kovanie na dvere nekovové, figúrky z plastických hmôt, nádrže na tekuté palivá
(okrem kovových a murovaných), násady a rukoväti (nekovové), palety nakladacie a prepravky
(nekovové), rebríky z dreva alebo z plastov, schránky z plastov, vešiaky (háky nekovové), vešiaky
na odevy, žalúzie interiérové, rebríky z plastov,
zrkadlá, stojany na časopisy, držiaky na noviny,
stojany na dáždniky, zápustky, nekovové násady
na náradie, včelie úle, plásty a voskové plásty do
včelích úľov, výdrevy pre včelie úle, prútený tovar, psie búdy, spacie vaky, rukoväti na náradie nekovové, umelecké diela - sochy a sošky z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké truhlárske výrobky, debny a škatule z dreva alebo plastu, kontajnery z plastických hmôt, textilné rolety.
21 - Ručné kuchynské prístroje, náradie, nástroje
a prípravky, náradie a nádoby pre domácnosť
alebo kuchyňu, nádoby a riady z plastických
hmôt pre domácnosť, súpravy kuchárskeho riadu,
tlakové hrnce, schránky na pečivo, cestovné fľaše, dresy na pranie, formy na ľad, zubné kefky,
kefky, hrebene, vedierka, koše na smeti, kvetináče, kanvice, kolíčky na bielizeň, kontajnery na
použitie v domácnosti, vaničky detské prenosné,
výrobky zo skla i porcelánu, výrobky z krištáľového skla, poháre sklenené, poháre, popolníky,
poháre keramické, holby keramické, keramické
porcelánové tácky, stojany na jedálne lístky, porcelánové a sklenené džbány, demižóny, drobné
reklamné a upomienkové predmety zo skla a porcelánu, bytové teráriá, najmä na pestovanie rastlín, lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou
elektrických, kuchynské šrotovníky s výnimkou
elektrických, ručné čistiace nástroje, dávkovače
mydla, uterákov a toaletného papiera, klietky pre
domáce zvieratá, kuchynské formy na koláče, na
ľad, na pečenie, formičky na pečivo, grily, rošty
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ako potreby na opekanie, fritézy s výnimkou
elektrických, hrnce, hrnčiarsky tovar, rozprašovače ku hadiciam a kanviciam na polievanie, ihlice a kovové špajdle na grilovanie, kotlíky, tepelnoizolačné nádoby, termosky pre potraviny,
kŕmidlá pre hospodárske zvieratá, lapače hmyzu,
striekačky na zalievanie kvetín a rastlín, zavlažovače, ručné postrekovače, napr. insekticídne, proti hmyzu a pod., dávkovače tekutých mydiel (nekovové), ručné mechanické lisy na ovocie a zeleninu.
22 - Laná, povrazy, struny, sieťky, stany, plachty
a plachtoviny patriace do tejto triedy, vrecia, textilné materiály zo surových vlákien, povrazové
rebríky, hojdacie siete, textilné obaly, umelohmotné vlákna na textilné účely, dverné a pred
okenné markízy.
24 - Tkaniny a textilné výrobky patriace do tejto
triedy, stolné pokrývky, ručníky, osušky, obrúsky, utierky, textilné plošné výrobky, bavlnené
látky, potlačené látky, látky na dáždniky a plášte
do dažďa, bytový textil, posteľná bielizeň, reklamné a propagačné predmety z textilu, prestieranie, obrusy, textilné vlajočky a štandardy, cestovné prikrývky, spacie vaky nahrádzajúce prikrývky, ručníky, markízy, textilné štítky, textilné
tapety.
25 - Odevy všetkého druhu, dámske, pánske, detské, vrátane športových, džínsových, tričká, obuv,
črievice, športová obuv, klobučnícke výrobky,
čapice, šiltovky, kravaty, šály, šatky, pláštenky, dreváky, rukavice.
26 - Čipky a výšivky, stuhy a šnúrky, gombíky,
odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov, umelé kvetiny, ovocie a vence,
ozdoby textilných výrobkov, napr. nažehľovacie
ozdoby, pracky a spony ako odevné doplnky, nažehľovacie obtlačky, nášivky na odevy.
27 - Podlahové krytiny všetko z plastu, termostatových laminátov, dreva, korku, dyhy, a podlahových prvkov obsahujúcich dyhu, podlahové
krytiny izolačné, koberce, koberčeky, koberčeky
do automobilov, podložky pod koberce, rohožky
a protipreklzové rohože, predložky, tapety a nástenné koberce s výnimkou textilných, umelé trávniky.
28 - Hry, hry spoločenské, hry stolné, stavebnice,
hry automatické alebo elektronické s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú do chodu vhodením mince alebo tých, ktoré sa používajú výhradne s televíznym prijímačom, hračky, hračky plyšové,
hračky pohyblivé, maňušky, gymnastické zariadenia, posilňovacie stroje a prístroje na telesné
cvičenia, trenažéry, športové hry, biliardové stoly, náradie a potreby pre zimné športy nezahrnuté
v iných triedach, rybárske potreby, lukostrelecké
náčinie, bazény plavecké včítane detských, nafukovacích a pod. v rámci tejto triedy, vianočné
stromčeky umelé, ozdoby na vianočné stromčeky
i na reklamné účely s výnimkou osvetľovacích
telies a cukroviniek, kanadské žartíky ako hračky, zábavná pyrotechnika, karnevalové masky,
kúzelnícke potreby, puzzle, pexesá, hracie karty,
kartičky.
35 - On-line inzercia, on-line sprostredkovanie
obchodu s tovarom, sprostredkovateľská činnosť
v oblasti obchodu a reklamy, reklamná a propagačná činnosť, reklamné služby s využitím direct
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mailingu, prieskum trhu a marketing, predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov a vzoriek tovaru, zbieranie údajov do počítačových databáz, usporiadanie a riadenie informácií zo vzdialených zdrojov, všetko prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, vyhľadávanie, indexovanie, spojovanie a usporiadanie dát pre internet, elektronické komunikačné
siete a elektronické databázy, sprostredkovateľská činnosť v oblasti usporiadania výstav na komerčné a reklamné účely - všetko v rámci tejto
triedy, spracovanie textov elektronických časopisov, periodík, kníh.
37 - Inštalácie, údržba, opravy a servis strojov
a zariadení, montáž bazénov, servis najmä záhradnej techniky.
38 - Služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačové siete, internet, satelit a pod., rozširovanie a zverejňovanie
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom
informačných a telekomunikačných prostriedkov
a prenos dát, informácií a správ prostredníctvom
informačných a telekomunikačných prostriedkov
a sietí, šírenie elektronických časopisov, elektronických periodík a kníh v elektronickej forme.
41 - Vydávanie elektronických časopisov, periodík a kníh, tvorba počítačovej animácie, on-line
vydávanie kníh, periodík a časopisov v elektronickej forme.
42 - Tvorba softvéru, interaktívnych a grafických
programov, tvorba multimediálnych dokumentov, prezentácií, aplikácií, katalógov a pod., konštrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW serverov, programových projektov, informačných databáz.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) NAVIGATOR
(732) DF Partner s. r. o., č.p. 165, 763 15 Neubuz, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) Drbohlav Ivan, Ing., V závětří 36, 251 64 Mnichovice - Božkov, CZ;
(740) Trustina Anton, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212519
13.1.2006
7.6.2014
7.6.2024
1885-2004
7.6.2004
6.10.2005
6.4.2006
16
16 - Tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, vzdelávacie
a učebné potreby, okrem prístrojov.

(540) Panta Rhei - knihy, ktoré čítate
(732) Bödök Ladislav, M. Corvina 1581/1, 932 01 Veľký Meder, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

212530
13.1.2006
5.8.2014
5.8.2024
2447-2004
5.8.2004
6.10.2005
6.4.2006
1, 2
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, najmä chladiace a brzdové kvapaliny a nemrznúce
zmesi do chladiacich sústav dopravných prostriedkov.
2 - Ochranné prostriedky proti korózii.

212596
13.1.2006
16.12.2014
16.12.2024
3572-2004
16.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
9, 37, 42
9 - Laboratórne prístroje a zariadenia; vedecké
prístroje; prístroje na spracovanie informácií; počítače; softvér; elektronické počítačové informačné a riadiace systémy; prístroje na záznam, prevod a reprodukciu zvuku/obrazu; audiovizuálna
technika a jej súčasti; prístroje na meranie a reguláciu, váženie, kontrolu a signalizáciu; telekomunikačné prístroje; batérie; akumulátory; elektrosúčiastky všetkých typov; elektroinštalačné materiály; elektrické vodiče; prístroje filmové, optické,
fotografické, skúšobné (s výnimkou lekárskych); nosiče údajov v elektronickej podobe a zvukovoobrazové záznamy magnetické alebo v elektronickej podobe; prístroje na vedenie, výrobu, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo
riadenie elektrického prúdu; súčasti uvedených
prístrojov a zariadení.
37 - Servis, montáž, opravy v oblasti elektrických
a elektronických prístrojov a zariadení; laboratórnej vedeckej techniky; výpočtovej techniky;
audio -, videotechniky; meracej a regulačnej techniky; skúšobnej techniky; opravy a montáž meradiel.
42 - Tvorba počítačového softvéru - programovanie počítačov; zhotovovanie softvéru na zákazku;
výskum, vývoj a projektovanie softvéru; počítačové analýzy; správa počítačových dát; prenájom
softvéru; poradenstvo a konzultácie v oblasti hardvéru a softvéru; poradenstvo v oblasti merania,
robenia meraní; uskutočňovanie skúšobných testov materiálov, výrobkov a prístrojov.

(540)

(732) LABORTECH, s. r. o., Rolnická 130a, 747 05
Opava, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212597
13.1.2006
16.12.2014
16.12.2024
3573-2004
16.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
9, 37, 42
9 - Laboratórne prístroje a zariadenia; vedecké
prístroje; prístroje na spracovanie informácií; počítače; softvér; elektronické počítačové informačné a riadiace systémy; prístroje na záznam,
prevod a reprodukciu zvuku/obrazu; audiovizuálna technika a jej súčasti; prístroje na meranie
a reguláciu, váženie, kontrolu a signalizáciu; telekomunikačné prístroje; batérie; akumulátory;
elektrosúčiastky všetkých typov; elektroinštalačné materiály; elektrické vodiče; prístroje filmové,
optické, fotografické, skúšobné (s výnimkou lekárskych); nosiče údajov v elektronickej podobe
a zvukovo-obrazové záznamy magnetické alebo
v elektronickej podobe; prístroje na vedenie, výrobu, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu
alebo riadenie elektrického prúdu; súčasti uvedených prístrojov a zariadení.
37 - Servis, montáž, opravy v oblasti elektrických
a elektronických prístrojov a zariadení; laboratórnej vedeckej techniky; výpočtovej techniky;
audio-, videotechniky; meracej a regulačnej techniky; skúšobnej techniky; opravy a montáž meradiel.
42 - Tvorba počítačového softvéru - programovanie počítačov; zhotovovanie softvéru na zákazku; výskum, vývoj a projektovanie softvéru;
počítačové analýzy; správa počítačových dát; prenájom softvéru; poradenstvo a konzultácie v oblasti hardvéru a softvéru; poradenstvo v oblasti
merania, robenia meraní; uskutočňovanie skúšobných testov materiálov, výrobkov a prístrojov.

(540)

elektrosúčiastky všetkých typov; elektroinštalačné materiály; elektrické vodiče; prístroje filmové,
optické, fotografické, skúšobné (s výnimkou lekárskych); nosiče údajov v elektronickej podobe
a zvukovo-obrazové záznamy magnetické alebo
v elektronickej podobe; prístroje na vedenie, výrobu, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu; súčasti
uvedených prístrojov a zariadení.
37 - Servis, montáž, opravy v oblasti elektrických
a elektronických prístrojov a zariadení; laboratórnej vedeckej techniky; výpočtovej techniky; audio-, videotechniky; meracej a regulačnej techniky;
skúšobnej techniky; opravy a montáž meradiel.
42 - Tvorba počítačového softvéru - programovanie počítačov; zhotovovanie softvéru na zákazku; výskum, vývoj a projektovanie softvéru;
počítačové analýzy; správa počítačových dát;
prenájom softvéru; poradenstvo a konzultácie
v oblasti hardvéru a softvéru; poradenstvo v oblasti merania, robenia meraní; uskutočňovanie skúšobných testov materiálov, výrobkov a prístrojov.
(540)

(732) LABORTECH, s. r. o., Rolnická 130a, 747 05
Opava, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(732) Střílka Dušan, Hlubočec 178, 747 69 Hlubočec,
CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212598
13.1.2006
16.12.2014
16.12.2024
3574-2004
16.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
9, 37, 42
9 - Laboratórne prístroje a zariadenia; vedecké
prístroje; prístroje na spracovanie informácií; počítače; softvér; elektronické počítačové informačné a riadiace systémy; prístroje na záznam,
prevod a reprodukciu zvuku/obrazu; audiovizuálna technika a jej súčasti; prístroje na meranie
a reguláciu, váženie, kontrolu a signalizáciu; telekomunikačné prístroje; batérie; akumulátory;
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212658
13.1.2006
23.12.2014
23.12.2024
3635-2004
23.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
29, 30, 32, 33
29 - Paradajkový pretlak, ovocie naložené v alkohole.
30 - Ocot, horčica, kečup, chuťové prísady, nápoje na báze čajov, ľadový čaj, paradajková omáčka, omáčky do šalátov, šalátové dresingy, šalátové zálievky.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, citronády, hroznový mušt nekvasený, paradajková šťava, minerálne vody, sirupy na výrobu nápojov,
sóda, stolové vody, sýtená voda, zeleninové šťavy.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, liehoviny, alkoholické jablčné mušty, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, víno.

(540)

(732) GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212659
13.1.2006
23.12.2014
23.12.2024
3636-2004
23.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) Goralský grog
(732) GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212676
13.1.2006
2.12.2014
2.12.2024
5294-2004
2.12.2004
356467
23.7.2004
CZ
6.10.2005
6.4.2006
29, 30
29 - Polievky vo vrecúškach, tekuté polievky.
30 - Tekuté omáčky.

(540)

(591) červená, modrá, biela, žltá, fialová
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212677
13.1.2006
2.12.2014
2.12.2024
5297-2004
2.12.2004
359672
24.9.2004
CZ
6.10.2005
6.4.2006
29, 30, 31, 32, 35
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie a zelenina konzervované, sušené
a zavárané, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne
výrobky, jedlé oleje a tuky, spracované strukoviny.
30 - Káva vrátane kávových náhradiek a prísad,
čaje všetkých druhov, cukor, ryža všetkých druhov, cestoviny všetkých druhov, tapioka, ságo,
múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždie,
prášky do cesta, soľ, horčica, ocot, nálevy na

ochutenie, korenia, ľad na osvieženie, kukuričná
múka, múka z fazule, sójová múka, kukuričné
vločky.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradkárske,
lesné a obilniny neuvedené v iných triedach, živé
zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a prírodné kvety, krmivo pre zvieratá, slad,
čerstvé strukoviny.
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce.
(540)

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212678
13.1.2006
2.12.2014
2.12.2024
5298-2004
2.12.2004
359673
24.9.2004
CZ
6.10.2005
6.4.2006
29, 30, 31, 32, 35
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, ovocie a zelenina konzervované, sušené a zavárané, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, upravené mandle, arašidy a orechy, spracované strukoviny.
30 - Káva vrátane kávových náhradiek a prísad,
čaje všetkých druhov, cukor, ryža všetkých druhov, cestoviny všetkých druhov, tapioka, ságo,
múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždie,
prášky do cesta, soľ, horčica, ocot, nálevy na ochutenie, korenia, ľad na osvieženie, kukuričná múka, múka z fazule, sójová múka, kukuričné vločky.
31 - Čerstvé mandle, arašidy, orechy, semená, čerstvé strukoviny.
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce, dovoz a vývoz súvisiaci so
zahraničnou obchodnou činnosťou.

(540) BASK
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212770
24.1.2006
7.5.2014
7.5.2024
1568-2004
7.5.2004
5.5.2005
6.4.2006
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 - Pudingy; zmrzliny a mrazené krémy, najmä
mliečne a smotanové.

(540) KOMI
(732) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s., Júrska cesta 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212773
30.1.2006
25.11.2014
25.11.2024
3333-2004
25.11.2004
6.10.2005
6.4.2006
35, 37
35 - Sprostredkovanie veľkoobchodných služieb
v oblasti náhradných dielcov na ťahače, návesy
a nápravy, maloobchodné služby v oblasti náhradných dielcov na ťahače, návesy a nápravy.
37 - Servis náhradných dielcov na ťahače, návesy
a nápravy.

(540)

(591) červená, čierna
(732) Winkler - Sampet spol. s r.o., Rybničná 36, 831 06
Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

212831
9.2.2006
29.11.2014
29.11.2024
5269-2004
29.11.2004
3.11.2005
4.5.2006
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8 (511) 29, 30
(511) 29 - Mäso, ryby - nie živé, hydina - nie živá, divina - nie živá, mäsové výťažky, konzervované, sušené a zavárané ovocie a zelenina, rôsoly, džemy,
kompóty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé
oleje a tuky, syr, mliečne dezerty.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové náhradky, múka a obilninové prípravky, chlieb, pečivo a cukrovinky, prášok na výrobu zmrzliny, med, melasový sirup,
droždie, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky (chuťové prísady), koreniny, zmrzlina.
(540) TRIOSSO
(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212910
9.2.2006
26.5.2014
26.5.2024
1717-2004
26.5.2004
3.11.2005
4.5.2006
35
35 - Reklama, sprostredkovanie obchodu s tovarom, podnikateľské poradenstvo v oblasti predaja
iným prevádzkovateľom činností a konečným
spotrebiteľom.

(540)

(732) PRIMAVERA ANDORRANA SK, s. r. o., Karpatská 22, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Trusina Anton, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212929
9.2.2006
13.12.2014
13.12.2024
3525-2004
13.12.2004
3.11.2005
4.5.2006
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, 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 (poskytovanie
prechodného ubytovania, prevádzkovanie hotelového ubytovania).
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(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(591) modrá
(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)

213058
6.3.2006
30.4.2014
30.4.2024
1463-2004
30.4.2004
1.12.2005
1.6.2006
32
32 - Osviežujúce nealkoholické nápoje s výnimkou piva a nie na lekárske účely, ktoré pomáhajú
znižovať obsah alkoholu v organizme (zabíjať alkohol v organizme) a chrániť pečeň, napomáhajú
odstraňovať zažívacie problémy, zvyšovať imunitu, detoxikovať organizmus a priaznivo ovplyvňujú srdcovocievny systém.

(540) KILLER
(732) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213092
6.3.2006
22.11.2014
22.11.2024
3295-2004
22.11.2004
1.12.2005
1.6.2006
29, 30
29 - Syry; mäso, ryby, hydina a divina; mäsové
výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly; džemy, kompóty;
vajcia, mlieko a mliečne produkty; jedlé oleje
a tuky.
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávovinové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; med; melasový sirup; kvasnice;
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky ako
chuťové prísady; korenie; ľad.

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

213309
13.3.2006
10.9.2014
10.9.2024
2815-2004
10.9.2004
4.8.2005
1.6.2006
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, 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 (poskytovanie
prechodného ubytovania, prevádzkovanie hotelového ubytovania).

(540)

(591) zelená, fialová
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)

213328
24.3.2006
25.10.2014
25.10.2024
3093-2004
25.10.2004
345845
26.4.2004
CZ
8.9.2005
1.6.2006
1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
(511) 1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu, fotografiu; chemikálie určené pre poľnohospodárstvo
a záhradníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny
a parazitov; chemikálie určené pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; umelé živice v surovom stave; plastické hmoty v surovom stave;
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov;
prostriedky na kalenie a letovanie kovov; chemické látky určené na konzervovanie potravín
s výnimkou soli na konzervovanie potravín; trieslovinové materiály; lepidlá pre priemysel.
2 - Farby, nátery, laky; ochranné výrobky proti
korózii a proti deteriorizácii dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy lístkové a práškové pre maliarov, dekoratérov a umelcov.
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6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály, kovové stavebné materiály prenosné; kovové materiály pre železnice; kovové káble
a drôty neelektrické; kovové potreby zámočnícke
a klampiarske; kovové rúry; sejfy; kovové výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach, rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory s výnimkou
motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevodové zariadenia (okrem tých, ktoré sú pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske nástroje, okrem nástrojov na ručný pohon; liahne na vajíčka.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; nože,
vidličky a lyžičky; bodné zbrane; britvy.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje vzdelávacie; prístroje
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického
prúdu; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče zvukových záznamov, gramofónové dosky; automatické distribútory a mechanizmy pre prístroje na
mince; registračné pokladnice; počítacie stroje,
prístroje na spracovanie informácií a počítače;
hasiace prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, zubárske
a zverolekárske, umelé končatiny, oči a zuby; ortopedické potreby; materiál na zašívanie rán.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
výrobu pary, na varenie, prístroje chladiace, na
sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky pozemné,
vzdušné alebo vodné.
13 - Strelné zbrane; strelivo (munícia) a strely;
výbušniny; pyrotechnika.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto
kovov alebo postriebreného alebo pozláteného
kovu, ktoré nie sú uvedené v iných triedach;
šperky, bižutéria, drahokamy; hodinárske potreby
a chronometrické prístroje.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačiarenské výrobky; potreby na knižné väzby; fotografie; papiernický tovar; lepidlá na papier alebo domácnosť; materiál pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (s výnimkou
nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov; plastické obaly (nezaradené
do iných tried); tlačiarenské typy; štočky.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; polotovary z plastických hmôt;
materiály tesniace, upchávkové a izolačné; ohybné rúry nekovové.
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kože zo zvierat; kufre a cestovné tašky; dáždniky,
slnečníky a palice; biče a sedlárske výrobky.
19 - Stavebné materiály nekovové; neohybné rúry nekovové pre stavebníctvo; asfalt; smola; prenosné konštrukcie nekovové; nekovové pomníky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky nezahrnuté
do iných tried z dreva, korku, trstiny, vŕbového
prútia, z rohoviny, kostí, slonoviny, z kostíc, ko-
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rytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, náhradky všetkých týchto materiálov alebo náhradky
z plastických hmôt.
21 - Náradie a nádoby pre domácnosť a kuchyňu
(nie z drahých kovov, ani postriebrených alebo
pozlátených kovov); hrebene a špongie na umývanie; kefy (s výnimkou štetcov); materiály na
výrobu kief; čistiace potreby; drôtenky na čistenie parkiet, sklo surové alebo opracované (s výnimkou stavebného skla); sklo, porcelán a kamenina, neobsiahnuté v iných triedach.
22 - Laná, povrazy, siete, stany, plachty, plachtoviny, vaky (neobsiahnuté v iných triedach); materiál na vypchávky (s výnimkou kaučuku alebo
plastických hmôt); textilné materiály zo surových
vlákien.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach; posteľné prikrývky a obrusy.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky,
háčiky a očká, pútka - galantéria, špendlíky a ihly; umelé kvety.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety na steny, okrem textilných.
28 - Hry, hračky; potreby pre gymnastiku a šport,
ktoré nie sú uvedené v iných triedach; vianočné
ozdoby.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; ovocie a zelenina konzervovaná, sušená
a zaváraná; želé, džemy; vajcia, mlieko a mliečne
výrobky; oleje a jedlé tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a prípravky z obilia,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, nálevy na ochutenie; korenie; ľad na
osvieženie.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, neuvedené v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a prírodné kvety; krmivo pre zvieratá, slad.
32 - Pivá; minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky.
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti
nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby.
38 - Spoje (komunikácia).
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
40 - Spracovanie materiálov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové
a kultúrne aktivity.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi
spojený výskum a návrhy; priemyselné analýzy
a výskum; návrh a vývoj počítačového softvéru
a hardvéru; právne služby.
43 - Služby zaisťujúce stravovanie a nápoje; prechodné ubytovanie.
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44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí a zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.
45 - Osobné a spoločenské služby poskytované
tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov; bezpečnostné služby na ochranu majetku
a osôb.

(540)

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)

213329
24.3.2006
25.10.2014
25.10.2024
3094-2004
25.10.2004
345846
26.4.2004
CZ
8.9.2005
1.6.2006
1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
(511) 1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu, fotografiu; chemikálie určené pre poľnohospodárstvo
a záhradníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny
a parazitov; chemikálie určené pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; umelé živice v surovom stave; plastické hmoty v surovom stave;
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov;
prostriedky na kalenie a letovanie kovov; chemické látky určené na konzervovanie potravín
s výnimkou soli na konzervovanie potravín; trieslovinové materiály; lepidlá pre priemysel.
2 - Farby, nátery, laky; ochranné výrobky proti
korózii a proti deteriorizácii dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy lístkové a práškové pre maliarov, dekoratérov a umelcov.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály, kovové stavebné materiály prenosné; kovové materiály pre železnice; kovové káble
a drôty neelektrické; kovové potreby zámočnícke
a klampiarske; kovové rúry; sejfy; kovové výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach, rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory s výnimkou
motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevodové zariadenia (okrem tých, ktoré sú pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske nástroje, okrem nástrojov na ručný pohon; liahne na vajíčka.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; nože,
vidličky a lyžičky; bodné zbrane; britvy.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje vzdelávacie; prístroje
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, aku-

muláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče zvukových
záznamov, gramofónové dosky; automatické distribútory a mechanizmy pre prístroje na mince;
registračné pokladnice; počítacie stroje, prístroje
na spracovanie informácií a počítače; hasiace prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, zubárske a zverolekárske, umelé končatiny, oči a zuby; ortopedické potreby; materiál na zašívanie rán.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
výrobu pary, na varenie, prístroje chladiace, na
sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky pozemné,
vzdušné alebo vodné.
13 - Strelné zbrane; strelivo (munícia) a strely;
výbušniny; pyrotechnika.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto
kovov alebo postriebreného alebo pozláteného
kovu, ktoré nie sú uvedené v iných triedach;
šperky, bižutéria, drahokamy; hodinárske potreby
a chronometrické prístroje.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačiarenské výrobky; potreby na knižné väzby; fotografie; papiernický tovar; lepidlá na papier alebo domácnosť; materiál pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (s výnimkou
nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov; plastické obaly (nezaradené
do iných tried); tlačiarenské typy; štočky.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; polotovary z plastických hmôt;
materiály tesniace, upchávkové a izolačné; ohybné rúry nekovové.
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kože zo zvierat; kufre a cestovné tašky; dáždniky,
slnečníky a palice; biče a sedlárske výrobky.
19 - Stavebné materiály nekovové; neohybné rúry nekovové pre stavebníctvo; asfalt; smola; prenosné konštrukcie nekovové; nekovové pomníky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky nezahrnuté
do iných tried z dreva, korku, trstiny, vŕbového
prútia, z rohoviny, kostí, slonoviny, z kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, náhradky všetkých týchto materiálov alebo náhradky
z plastických hmôt.
21 - Náradie a nádoby pre domácnosť a kuchyňu
(nie z drahých kovov, ani postriebrených alebo
pozlátených kovov); hrebene a špongie na umývanie; kefy (s výnimkou štetcov); materiály na
výrobu kief; čistiace potreby; drôtenky na čistenie parkiet, sklo surové alebo opracované (s výnimkou stavebného skla); sklo, porcelán a kamenina, neobsiahnuté v iných triedach.
22 - Laná, povrazy, siete, stany, plachty, plachtoviny, vaky (neobsiahnuté v iných triedach); materiál na vypchávky (s výnimkou kaučuku alebo
plastických hmôt); textilné materiály zo surových
vlákien.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach; posteľné prikrývky a obrusy.
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25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky,
háčiky a očká, pútka - galantéria, špendlíky a ihly; umelé kvety.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné
podlahové krytiny; tapety na steny, okrem textilných.
28 - Hry, hračky; potreby pre gymnastiku a šport,
ktoré nie sú uvedené v iných triedach; vianočné
ozdoby.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; ovocie a zelenina konzervovaná, sušená
a zaváraná; želé, džemy; vajcia, mlieko a mliečne
výrobky; oleje a jedlé tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a prípravky z obilia,
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, nálevy na ochutenie; korenie; ľad na
osvieženie.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty a obilniny, neuvedené v iných triedach;
živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená,
rastliny a prírodné kvety; krmivo pre zvieratá,
slad.
32 - Pivá; minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky.
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti
nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby.
38 - Spoje (komunikácia).
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
40 - Spracovanie materiálov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi
spojený výskum a návrhy; priemyselné analýzy
a výskum; návrh a vývoj počítačového softvéru
a hardvéru; právne služby.
43 - Služby zaisťujúce stravovanie a nápoje; prechodné ubytovanie.
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí a zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.
45 - Osobné a spoločenské služby poskytované
tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov; bezpečnostné služby na ochranu majetku
a osôb.
(540) VITANA
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

213379
10.4.2006
22.12.2014
22.12.2024
5357-2004

(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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22.12.2004
5.1.2006
7.7.2006
35, 38, 41
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, marketing, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov
reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, maloobchodný predaj internetových médií prostredníctvom internetu, poskytovanie obchodných informácií, on-line
inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, merchandising, obchodný franchising, pomoc pri využívaní
a riadení obchodného podniku, automatizované
spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného
alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam, dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov.
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie
programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných
a informačných programov; digitálne vysielanie;
telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo
získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej
alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov
a pod., televízne vysielanie prostredníctvom internetu, informácie o televíznom vysielaní, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť
v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná
kancelária, poskytovanie telekomunikačných a televíznych informačných služieb prostredníctvom
počítačov, televízne spravodajstvo.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových
textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov, tvorba programov, tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, informácie o programe
TV, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná
činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo výchovy, alebo vzdelávania.
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tu, poskytovanie obchodných informácií, on-line
inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, merchandising, obchodný franchising, pomoc pri využívaní
a riadení obchodného podniku, automatizované
spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného
alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam, dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov.
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; digitálne vysielanie; telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo
získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo
audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov
a pod., televízne vysielanie prostredníctvom internetu, informácie o televíznom vysielaní, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť
v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná
kancelária, poskytovanie telekomunikačných a televíznych informačných služieb prostredníctvom
počítačov, televízne spravodajstvo.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových
textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov, tvorba programov, tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, informácie o programe
TV, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná
činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo výchovy, alebo vzdelávania.

(540) NOVA news
(732) CET 21, spol. s r. o., Kříženeckého náměstí 322,
152 52 Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213381
10.4.2006
22.12.2014
22.12.2024
5359-2004
22.12.2004
5.1.2006
7.7.2006
9, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo
zvukovo-obrazových záznamov, automatické distribútory a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice, kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých
súčastí a náhradných dielov patriacich do tejto
triedy, batérie, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hlavolamy elektrické alebo elektronické, hracie skrine uvádzané
do činností vhodením mince, reklamné prístroje
na striedavé obrazy, reklama svetelná, reklamné
svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, audiovizuálne
programy, audioprogramy, audiovizuálne diela,
audiovizuálne diela v digitálnej podobe, filmy,
hudobné diela, CD disky, programové vybavenie
pre počítače, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy v elektronickej podobe,
informácie, dáta, databázy a informačné produkty na nosičoch alebo aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých druhov, súvisiaci softvér
a hardvér, elektronické alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých v tejto triede, multimediálne
aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie
reklamných materiálov, marketing, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov
reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, maloobchodný predaj internetových médií prostredníctvom interne-

(540) NOVA sport
(732) CET 21, spol. s r. o., Kříženeckého náměstí 322,
152 52 Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

213530
10.4.2006
28.6.2014
28.6.2024
2087-2004
28.6.2004
5.1.2006
7.7.2006
1, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 44
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(511) 1 - Chemické prípravky na konzervovanie potravín; potravinárske kyseliny a soli.
5 - Dietetické potraviny vrátane homogenizovaných diétnych potravín a koncentrátov upravené
na lekárske účely; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely, vitamínové nápoje.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina vrátane zemiakov; rôsoly, džemy, marmelády; ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; spracované arašidy; rastlinné vlákniny ako
požívatina; želatína jedlá; pražená čakanka; pražené obilie; pražená cukrová repa; pražená sója,
pražená podzemnica olejná; všetko vrátane koncentrátov, pokiaľ to povaha tovarov umožňuje.
30 - Káva (pražená, nepražená), kávové náhradky, kávové nápoje, kávové prípravky všetkých
druhov; prípravky a pomocné látky na výrobu
kávových a kávovinových výrobkov; kávové príchuti a arómy; kávové prísady, výťažky a esencie;
chuťové prísady, extrakty a farbivá z kávových
a kávovinových náhradiek, instantné extrakty z
kávovinových náhradiek; cigória; kakao a kakaové výrobky s výnimkou polevy a pudingov; čokoláda a čokoládové výrobky s výnimkou polevy
a pudingov; kávovinové náhradky; kávové a kávovinové zmesi vrátane instantných, sladené aj
nesladené, prípadne s obsahom sušeného mlieka,
smotany, kakaa, inulínu; zmesi rastlinných kávovinových náhradiek s ovocím; čaj; koreniny; keksy, sušienky, pečivo, rezy; inulín; pukance, predvarená ryža, pufovaná (expandovaná) ryža a obilie, neochutené, ochutené, aromatizované, prifarbené aj fortifikované; obilniny upravené na ľudskú výživu, prípravky, koreniny a bylinky na nakladanie zeleniny; slad na ľudskú spotrebu, pražený slad, sladové výťažky, sladová káva, sladové výrobky, výrobky zo sladovej kávy, sladové
potraviny - všetko na ľudskú výživu; všetko vrátane koncentrátov, pokiaľ to povaha tovarov
umožňuje.
31 - Slad na výrobu piva a liehovín, arašidy nespracované.
32 - Tekuté nealkoholické nápoje (perlivé, šumivé, nešumivé, džúsového typu); sirupy na výrobu
nápojov; všetko vrátane koncentrátov, pokiaľ to
povaha tovarov umožňuje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
39 - Preprava; distribúcia a zasielanie tovarov;
sprostredkovanie prepravy.
40 - Sušenie a praženie jadrovín, obilnín a ovocia, koreňov čakanky a cukrovej repy; spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov; všetko vrátane
sprostredkovateľstva; prenájom výrobných a technologických strojov a zariadení na spracovanie
poľnohospodárskych produktov.
44 - Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení.
(540) BM KÁVOVINY
(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská cesta 807/10, 926 00 Sereď, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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213531
10.4.2006
28.6.2014
28.6.2024
2088-2004
28.6.2004
5.1.2006
7.7.2006
1, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 44
1 - Chemické prípravky na konzervovanie potravín; potravinárske kyseliny a soli.
5 - Dietetické potraviny vrátane homogenizovaných diétnych potravín a koncentrátov upravené
na lekárske účely; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely, vitamínové nápoje.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina vrátane zemiakov; rôsoly, džemy, marmelády; ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; spracované arašidy; rastlinné vlákniny ako
požívatina; želatína jedlá; pražená čakanka; pražené obilie; pražená cukrová repa; pražená sója,
pražená podzemnica olejná; všetko vrátane koncentrátov, pokiaľ to povaha tovarov umožňuje.
30 - Káva (pražená, nepražená), kávové náhradky,
kávové nápoje, kávové prípravky všetkých druhov; prípravky a pomocné látky na výrobu kávových a kávovinových výrobkov; kávové príchuti
a arómy; kávové prísady, výťažky a esencie; chuťové prísady, extrakty a farbivá z kávových a kávovinových náhradiek, instantné extrakty z kávovinových náhradiek; cigória; kakao a kakaové
výrobky s výnimkou polevy a pudingov; čokoláda a čokoládové výrobky s výnimkou polevy a pudingov; kávovinové náhradky; kávové a kávovinové zmesi vrátane instantných, sladené aj nesladené, prípadne s obsahom sušeného mlieka, smotany, kakaa, inulínu; zmesi rastlinných kávovinových náhradiek s ovocím; čaj; koreniny; keksy, sušienky, pečivo, rezy; inulín; pukance, predvarená ryža, pufovaná (expandovaná) ryža a obilie, neochutené, ochutené, aromatizované, prifarbené aj fortifikované; obilniny upravené na ľudskú výživu, prípravky, koreniny a bylinky na nakladanie zeleniny; slad na ľudskú spotrebu, pražený slad, sladové výťažky, sladová káva, sladové výrobky, výrobky zo sladovej kávy, sladové
potraviny - všetko na ľudskú výživu; všetko vrátane koncentrátov, pokiaľ to povaha tovarov umožňuje.
31 - Slad na výrobu piva a liehovín, arašidy nespracované.
32 - Tekuté nealkoholické nápoje (perlivé, šumivé, nešumivé, džúsového typu); sirupy na výrobu
nápojov; všetko vrátane koncentrátov, pokiaľ to
povaha tovarov umožňuje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
39 - Preprava; distribúcia a zasielanie tovarov;
sprostredkovanie prepravy.
40 - Sušenie a praženie jadrovín, obilnín a ovocia, koreňov čakanky a cukrovej repy; spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov; všetko vrátane
sprostredkovateľstva; prenájom výrobných a technologických strojov a zariadení na spracovanie
poľnohospodárskych produktov.
44 - Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení.
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35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie obchodných, komerčných a ekonomických informácií.
41 - Vydavateľsko-nakladateľská činnosť, sprostredkovanie v oblasti vydávania tlačovín.

(540)

(540)
(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská cesta 807/10, 926 00 Sereď, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214061
2.6.2006
13.4.2014
13.4.2024
1192-2004
13.4.2004
4.3.2005
3.8.2006
30, 32, 33
30 - Kávové nápoje, čaj, nápoje na báze čaju, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, zmrzlina, príchuti do nápojov, nie éterické oleje, kávovinové
náhradky, káva, kávové príchuti, prírodný alebo
umelý ľad.
32 - Nealkoholické nápoje, vody ako nápoje, minerálne vody, šumivé vody, stolové vody, mušty,
nekvasený hroznový mušt, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, nealkoholický aperitív, nealkoholický koktail, citronády, prípravky na výrobu likérov, prípravky
na výrobu minerálnych vôd, prípravky na výrobu
nápojov, prášky, pastilky alebo tablety na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, sóda, sýtená voda,
izotonické nápoje, pivo, šerbety ako nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, vínovica, brandy, digestívy, likéry, pálenky, liehoviny,
medovina, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, alkoholické výťažky z ovocia, víno.

(540)

(732) Euro Cola, s. r. o., Rázusova 6, 917 01 Trnava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214586
14.7.2006
30.12.2014
30.12.2024
5379-2004
30.12.2004
6.4.2006
7.9.2006
9, 16, 35, 41
9 - Nosiče a informačné produkty na nosičoch
v elektronických, dátových informačných a telekomunikačných sieťach patriace do tejto triedy,
periodiká v elektronickej forme, časopis v elektronickej forme na internete.
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny všetkých druhov, periodické i neperiodické tlačoviny, časopisy, časopis v papierovej forme o internete.

(591) modrá, žltá, biela
(732) Sára Ladislav, Ing., Klabálka 475, 760 01 Zlín Mladcová, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214587
14.7.2006
30.12.2014
30.12.2024
5380-2004
30.12.2004
6.4.2006
7.9.2006
9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43
9 - Nosiče a informačné produkty na nosičoch
v elektronických, dátových informačných a telekomunikačných sieťach patriace do tejto triedy,
periodiká v elektronickej forme, časopis v elektronickej forme na internete.
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny všetkých druhov, periodické i neperiodické tlačoviny, časopisy, časopis v papierovej forme o internete.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť,
sprostredkovanie obchodných, komerčných a ekonomických informácií, poskytovanie pomoci pri
výkone hospodárskej činnosti patriace do tejto
triedy, resp. poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej činnosti, informácie a informačné služby
obchodného a podnikateľského charakteru, sprostredkovanie informácií medzi právnickými a fyzickými osobami na obchodné účely, sprostredkovanie informácií o firmách, výrobkoch a službách, sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s tovarom, distribúcia tovaru na reklamné
účely, rozmnožovanie dokumentov, správa cudzích
obchodných záujmov (kontrola, vedenie, ochrana),
poradenstvo v otázkach personalistiky.
36 - Poisťovníctvo a peňažníctvo, sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami, sprostredkovanie úverov, zmenárenstvo, činnosť realitnej kancelárie.
38 - Služby zabezpečujúce audiovizuálne komunikácie prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet, satelitu a pod., rozširovanie, zverejňovanie
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom
informačných a telekomunikačných prostriedkov
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom
informačných a telekomunikačných prostriedkov
a sietí, šírenie elektronických časopisov, elektro-
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nických periodík a kníh v elektronickej podobe
prostredníctvom počítačovej siete, pomocou satelitov.
39 - Doprava, preprava a skladovanie, sprostredkovanie cestovných služieb, sprostredkovanie dopravy, sprostredkovanie v oblasti distribúcie tlačovín, služby cestovnej agentúry.
41 - Sprostredkovanie informácií o kultúrnych,
spoločenských a športových akciách, vzdelávacia
a zábavná činnosť, organizovanie konferencií,
vydavateľsko-nakladateľská činnosť, sprostredkovanie v oblasti vydávania tlačovín, predpredaj
vstupeniek na kultúrne a športové akcie.
43 - Služby cestovnej kancelárie, najmä obstarávanie poukážok (voucherov) na služby zaradené
v triede 43, obstarávanie poukážok na stravovanie, zabezpečovanie ubytovania a stravovania,
poskytovanie hotelových služieb, poskytovanie
prechodného ubytovania, rezervácie ubytovania
v hoteloch, penziónoch a v iných ubytovacích zariadeniach v ČR i v zahraničí, obstarávanie ostatných služieb v oblasti ubytovania a stravovania
súvisiacich s cestovaním, zabezpečovanie rekreačných pobytov v ČR a v zahraničí v oblasti ubytovania a stravovania turistov.
(540)

(591) modrá, žltá, biela
(732) Sára Ladislav, Ing., Klabálka 475, 760 01 Zlín Mladcová, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215251
29.9.2006
14.6.2014
14.6.2024
1957-2004
14.6.2004
5.5.2005
3.11.2006
30
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a mäkké pečivo, jemné pečivo, koláče, sušienky, keksy, biskvity, perníky, zákusky, piškóty, kokteilové pečivo, tyčinky, všetky tieto výrobky samotné a/alebo s polevou,
a/alebo plnené, a/alebo ochutené, sladké alebo
slané, cukrovinky čokoládové a nečokoládové,
sucháre, oplátky, cereálne výrobky, obilné a kukuričné výrobky patriace do tejto triedy a ich
zmesi.

(540) MAJA
(732) MAJA, s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01
Medzilaborce, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

347

215526
12.10.2006
1.9.2014
1.9.2024
159-2006
1.9.2004
7.7.2006
7.12.2006
1, 7, 16
1 - Filtračné materiály.
7 - Filtre pre motorové vozidlá, motorové stroje
a zariadenia.
16 - Filtračný papier.

(540) FILTRON
(732) WIX-FILTRON Sp. z o.o., ul. Wroclawska 145,
63-800 Gostyń, PL;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215695
10.11.2006
29.4.2014
29.4.2024
1412-2004
29.4.2004
1.4.2005
4.1.2007
16, 38, 41, 42
16 - Blahoprajné pohľadnice, brožúry, etikety
s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, knihy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, plagáty, prospekty.
38 - Elektronická pošta a poskytovanie a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom
verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete
vrátane internetu, prevádzkovanie elektronických
násteniek, diskusných skupín a fór.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, organizovanie audiovizuálnych
predstavení na účely kultúrne a zábavné, činnosť
umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti
zábavy a kultúry a športu, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení
na účely kultúrne a zábavné, vyučovanie, vzdelávanie, poskytovanie elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej
siete vrátane internetu (bez možnosti kopírovania), informačné služby na internete v oblasti
pos-kytovania elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom
verejnej a neverejnej telekomunikačnej dátovej
siete vrátane internetu.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný dizajn, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb v tr. 42, umelecký dizajn, výskum
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), navrhovanie obalov, návrhy, štrukturovanie a pro-
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gramovanie 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) 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.

tranetových 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) 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.
(540)

(540) ADELALINGUA
(732) ARIANA jazykové centrum, s. r. o., Pluhová 2,
831 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215696
10.11.2006
29.4.2014
29.4.2024
1413-2004
29.4.2004
1.4.2005
4.1.2007
16, 38, 41, 42
16 - Blahoprajné pohľadnice, brožúry, etikety
s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, knihy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy,
plagáty, prospekty.
38 - Elektronická pošta a poskytovanie a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom
verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete
vrátane internetu, prevádzkovanie elektronických
násteniek, diskusných skupín a fór.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, organizovanie audiovizuálnych
predstavení na účely kultúrne a zábavné, činnosť
umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti
zábavy a kultúry a športu, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení
na účely kultúrne a zábavné, vyučovanie, vzdelávanie, poskytovanie elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej a neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu (bez možnosti kopírovania),
informačné služby na internete v oblasti poskytovania elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej
a neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný dizajn, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb v tr. 42, umelecký dizajn, výskum
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), navrhovanie obalov, návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či in-

(732) ARIANA jazykové centrum, s. r. o., Pluhová 2,
831 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215842
10.11.2006
13.7.2014
13.7.2024
157-2006
13.7.2004
3.8.2006
4.1.2007
25
25 - Oblečenie.

(540) Pionier
(732) Ahlers AG, Elverdisser Strasse 313, D-32052 Herford, DE;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Praha, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

216616
15.1.2007
19.7.2014
19.7.2024
2294-2004
19.7.2004
1.7.2005
1.3.2007
3, 4, 35, 37, 39, 43
3 - Autokozmetické prípravky; prípravky na čistenie, odmasťovanie, brúsenie a leštenie.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; vosky; minerálne palivá; rastlinné palivá; palivá a pohonné
hmoty pevné, kvapalné a plynné.
35 - Sprostredkovanie obchodu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodného alebo priemyselného podniku; obchodný franchizing; reklama;
prenájom reklamných plôch a materiálov; propagácia; inzercia.
37 - Údržba a opravy motorových a nemotorových vozidiel a dopravnej techniky vrátane sprostredkovania týchto služieb; pneuservis; údržba
a opravy duší a pneumatík; služby karosárske,
lakovnícke, opravárenské a elektrikárske; údržba
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vrátane diagnostiky, umývanie a čistenie vozidiel;
služby čerpacích staníc a umývačiek vozidiel.
39 - Preprava osôb, tovaru a nákladov vrátane
prepravy kvapalín a plynov; služby skladov, skladísk, prekladísk a deponií; služby parkovísk, halových a podzemných garáží.
43 - Prenájom a prechodné ubytovanie; poskytovanie prechodného ubytovania, služby hotelov;
služby motelov; penzióny; reštaurácie; rýchle občerstvenie.

vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, maloobchodné služby v oblasti stavebného materiálu, omietok, náterových hmôt.
37 - Omietanie, omietanie stavebných povrchov,
natieranie a penetrovanie stavebných povrchov,
tepelné izolovanie stavieb a budov, zatepľovanie
stavieb a budov predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systémami, stavebníctvo,
stavebné informácie, informácie o opravách, dozor nad stavbami, izolovanie stavieb, interiérové
a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie,
sadrovanie, stierkovanie, murovanie, prenájom stavebných strojov a zariadení, prenájom miešadiel
a dopravníkov na omietky a malty, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(732) W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

218786
9.8.2007
30.4.2014
30.4.2024
1432-2004
30.4.2004
2.6.2005
4.10.2007
1, 19, 35, 37
1 - Cementové lepidlá, stavebné lepidlá, stavebné
lepidlá na báze cementu.
19 - Omietky pre stavebníctvo, tenkovrstvové
omietky, dekoratívne omietky, omietky z farebných zŕn, mozaiky (stavebníctvo), stavebná malta, potery s výnimkou kovových, obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, nekovové obklady, nekovové vonkajšie plášte (stavebné
konštrukcie), mramor, kameň, stavebný kameň,
umelý kameň, stavebný materiál s výnimkou kovového, baraky, búdy (nekovové konštrukcie),
betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, brány s výnimkou kovových, bridlica, bridlicová múčka, základné konštrukcie pre budovy s výnimkou
kovových, figuríny, busty, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru, cement, cementové potery, debnenie s výnimkou kovového, nekovové dlážky
a dlažby, dlaždice, obkladačky stavebné (nekovové), stavebné drevo, granit, hranoly, náhrobný
kameň, žiaruvzdorný kameň, kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukčné materiály s výnimkou kovových, kremeň, kremenný
piesok, okná s výnimkou kovových, piesok s výnimkou lejárskeho, ploty s výnimkou kovových,
ozdobné lišty s výnimkou kovových, stavebné
krytiny s výnimkou kovových, štrk, terakota, vápenec, vápno, vonkajšie plášte budov s výnimkou
kovových, xylolit.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, obchodné
alebo podnikateľské informácie, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely, rozširovanie reklamných materiálov (letáky,
prospekty, tlačivá, príručky, katalógy, vzorky),
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(540) MARMOLIT
(732) Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará
Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

220194
11.1.2008
30.4.2014
30.4.2024
628-2007
30.4.2004
4.10.2007
5.3.2008
9, 36, 38, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, záznamové disky;
počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov
a počítače; počítačový hardvér; počítačový softvér; počítačový finančný softvér; počítačový softvér na využitie v spojení s kapitálovými investičnými službami, maklérskymi službami pri obchodovaní s cennými papiermi a realizovaním finančných nástrojov a obchodovaním s finančnými nástrojmi; počítačový softvér na uskutočňovanie finančných obchodov, konfirmačných, klíringových a platobných služieb; počítačový softvér na využitie v spojení s výmenou povolení na
znečisťovanie životného prostredia; počítačový
softvér používaný pri sprostredkovaní šírky telekomunikačného prenosového pásma a služieb;
počítačový softvér na prístup k elektronickému
trhu na obchodovanie s finančnými nástrojmi;
počítačový softvér na prístup k finančným informáciám vrátane informácií z oblasti termínových
obchodov, komodít, cenných papierov, mien, finančných nástrojov, sprostredkovania (maklérstva),
obchodovania, investícií, spoločností, finančných
trhov a oceňovania akcií a indexov; stiahnuteľné
elektronické publikácie povahy elektronických
spravodajcov v oblasti podnikania, financií a investícií; časti, prídavné časti, súčasti a príslušenstvo pre všetky uvedené tovary.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľností; bankové služby; finančné služby; finančné analýzy, manažment
a konzultačné služby; služby v oblasti kapitálových investícií; finančné maklérstvo; realizovanie finančných nástrojov a obchodovanie s finančnými nástrojmi; zabezpečenie elektronického trhu pre obchodovanie s finančnými nástroj-
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mi; poskytovanie finančných informácií vrátane
informácií z oblasti termínových obchodov, komodít, cenných papierov, mien, finančných nástrojov, sprostredkovania (maklérstva), obchodovania, investícií, spoločností, finančných trhov,
oceňovania akcií a akciových indexov; finančné
služby, služby burzy s cennými papiermi a služby komoditnej burzy; uskutočňovanie finančných
obchodov, konfirmačných, klíringových a platobných služieb; poskytovanie sprostredkovateľských služieb v oblasti povolení na znečisťovanie
životného prostredia; sprostredkovanie šírky telekomunikačného prenosového pásma a služieb;
poskytovanie informácií o výmene šírky telekomunikačného prenosového pásma a o službách;
poskytovanie týchto služieb prostredníctvom online globálnej počítačovej siete.
38 - Telekomunikačné služby; prenájom prístupového času k počítačovým databázam vrátane
databáz obsahujúcich informácie z oblasti finančných nástrojov, sprostredkovania (maklérstva),
obchodných investícií, spoločností, komodít a finančných trhov.
42 - Tvorba počítačového softvéru, vývoj, inštalácia a podporné služby.

(540) BGC
(732) BGC Partners, L. P., 135 East 57th Street, New
York, New York 10022, US;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

222271
25.7.2008
8.6.2014
8.6.2024
1905-2004
8.6.2004
5.5.2005
5.9.2008
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; 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)

(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)

224487
30.3.2009
3.6.2014
3.6.2024
1843-2004
3.6.2004
5.5.2005
7.5.2009
30, 35, 39
30 - Káva, kávové náhradky, instantná káva.
35 - Maloobchodná činnosť s kávou.
39 - Balenie kávy a kávových náhradiek.

(540)

(591) červená, hnedá, žltá, oranžová, strieborná, krémová
(732) Ing. Marek Giláň - CORA, Priemyselná 31, 965 01
Žiar nad Hronom, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

230730
13.10.2011
24.6.2014
24.6.2024
226-2011
24.6.2004
6.7.2011
5.12.2011
9
9 - Slnečné okuliare, okuliare, rámy a puzdrá na
okuliare, retiazky a šnúrky na okuliare.

(540)

(732) PIQUADRO S.p.A., Localitá Sassuriano, 246,
I-40041 Silla di Gaggio Montano (BO), IT;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

232896
14.8.2012
19.7.2014
19.7.2024
186-2012
19.7.2004
3.5.2012
2.10.2012
31
31 - Krmivo pre zvieratá.

(540) ZOLUX
(732) Zolux, S.A.S., 141, cours Paul Doumer, 17100 Saintes, FR;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 161767
(210) 47271
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois
60064, US;
(770) Abbott Laboratories, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Illinois, Abbott Park, Illinois, US;
(580) 18.7.2014

(111) 167072
(210) 55451
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01
Tišnov, CZ;
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
(580) 18.7.2014
(111) 167072
(210) 55451
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy,
CZ;
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(580) 18.7.2014

(111) 167203
(210) 55621
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois
60064, US;
(770) Abbott Laboratories, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Illinois, Abbott Park, Illinois, 60064,
US;
(580) 18.7.2014
(111) 167403
(210) 56134
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois
60064, US;
(770) Abbott Laboratories, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Illinois, Abbott Park, Illinois, US;
(580) 18.7.2014
(111) 169866
(210) 59638
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24,
00180 Helsinki, FI;
(770) Finlandia Vodka Worldwide Ltd, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI;
(580) 15.7.2014

(111) 183473
(210) 306-96
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois
60064, US;
(770) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park,
Illinois, IL 60064-3500, US;
(580) 18.7.2014

(111) 189142
(210) 3694-97
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01
Tišnov, CZ;
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
(580) 18.7.2014

(111) 189142
(210) 3694-97
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy,
CZ;
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(580) 18.7.2014
(111) 193399
(210) 1370-99
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois
60064, US;
(770) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park,
Illinois, IL 60064-3500, US;
(580) 18.7.2014

(111) 194499
(210) 3693-97
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
(580) 18.7.2014

(111) 194499
(210) 3693-97
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy,
CZ;
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(580) 18.7.2014
(111) 196742
(210) 1128-2000
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
(580) 18.7.2014

(111) 196742
(210) 1128-2000
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy,
CZ;
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(580) 18.7.2014
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(111) 196743
(210) 1129-2000
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
(580) 18.7.2014

(111) 196743
(210) 1129-2000
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy,
CZ;
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(580) 18.7.2014
(111) 196744
(210) 1130-2000
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
(580) 18.7.2014
(111) 196744
(210) 1130-2000
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy,
CZ;
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(580) 18.7.2014
(111) 197060
(210) 1140-2000
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
(580) 18.7.2014
(111) 197060
(210) 1140-2000
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy,
CZ;
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(580) 18.7.2014
(111) 198052
(210) 2449-2000
(732) SOREMARTEC S. A., Findel Business Center,
Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, LU;
(770) SOREMARTEC S. A., Rue Joseph Netzer 5, 6700
Arlon, BE;
(580) 18.7.2014
(111) 210993
(210) 1404-2004
(732) IP - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100
Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark
156, 34-650 Tymbark, PL;
(580) 23.7.2014

(111) 217364
(210) 5571-2006
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois
60064, US;
(770) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illinois 60064, US;
(580) 18.7.2014

(111) 218079
(210) 144-2006
(732) Materassificio Montalese S.p.a., Via Prato, 16,
51031 Agliana (PT), IT;
(770) PerDormire s.r.o., Továrenská 4201/50, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(580) 15.7.2014
(111) 219418
(210) 1938-2006
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
(580) 18.7.2014

(111) 219418
(210) 1938-2006
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy,
CZ;
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, CZ;
(580) 18.7.2014
(111) 219783
(210) 5311-2007
(732) Keplinger Jörg Georg, Feldstrasse 17, 4813 Altmuenster, AT;
(770) Williams & Partner CEE s.r.o., Lazaretská 23,
811 09 Bratislava, SK;
(580) 25.7.2014
(111) 221126
(210) 1572-2007
(732) SOREMARTEC S. A., Findel Business Center,
Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, LU;
(770) SOREMARTEC S. A., Dreve de l‘Arc-en-Ciel
102, 6700 Schoppach-Arlon, BE;
(580) 18.7.2014

(111) 223665
(210) 1195-2008
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24,
00180 Helsinki, FI;
(770) Finlandia Vodka Worldwide Ltd. a Finland corporation, Porkkalankatu 24, 001 80 Helsinki, FI;
(580) 15.7.2014
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(111) 223982
(210) 1178-2008
(732) AstraZeneca AB, Vastra Malarehamnen 9, SE151 85 Södertälje, SE;
(770) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York, New York
10154, US;
(580) 18.7.2014

(111) 226451
(210) 760-2009
(732) DOCTISSIMO, 149 Rue Anatole France, 92300
LEVALLOIS PERRET, FR;
(770) KanKan.sk, s.r.o., Plzeňská 115, 040 11 Košice,
SK;
(580) 14.7.2014
(111) 226538
(210) 722-2009
(732) AstraZeneca AB, Vastra Malarehamnen 9, SE151 85 Södertälje, SE;
(770) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York, New York
10154, US;
(580) 18.7.2014

(111) 229985
(210) 1789-2010
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24,
00180 Helsinki, FI;
(770) Finlandia Vodka Worldwide Ltd. a Finland corporation, Porkkalankatu 24, 001 80 Helsinki, FI;
(580) 15.7.2014

(111) 230229
(210) 5809-2010
(732) AstraZeneca AB, Vastra Malarehamnen 9, SE151 85 Södertälje, SE;
(770) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York, New
York 10154, US;
(580) 18.7.2014
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(111) 231154
(210) 5247-2011
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24,
00180 Helsinki, FI;
(770) Finlandia Vodka Worldwide Ltd. a Finland corporation, Porkkalankatu 24, 001 80 Helsinki, FI;
(580) 16.7.2014

(111) 231760
(210) 5481-2011
(732) SOREMARTEC S. A., Findel Business Center,
Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, LU;
(770) SOREMARTEC S. A., Rue Joseph Netzer 5, 6700
Arlon, BE;
(580) 18.7.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

232411
1850-2011
Nimcro d.o.o., Metalceva 5, 10000 Zagreb, HR;
Levitan AG, Harfenbergstr. 28, 9000 St. Gallen,
CH;
(580) 21.7.2014

(111) 234905
(210) 1733-2012
(732) Realtex Group Inc., 6538 Collins Avenue, 286,
Miami Beach, Florida 33141, US;
(770) REALTEX s.r.o., Dukelských hrdinov 5, 960 01
Zvolen, SK;
(580) 14.7.2014
(111) 237116
(210) 2062-2013
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24,
00180 Helsinki, FI;
(770) Finlandia Vodka Worldwide Ltd, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI;
(580) 15.7.2014
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 90037
(210) 1621
(732) Siemens Rail Automation Holdings Limited, Faraday House Sir William Siemens Square, Frimley, Camberley, Surrey GU16 8QD, GB;
(580) 23.7.2014

(111) 169866
(210) 59638
(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI;
(580) 15.7.2014

(111) 93424
(210) 1523
(732) Guaber S. r. l., Via Isonzo 67, 40033 Casalecchio
di Reno (BO), IT;
(580) 25.7.2014

(111) 171622
(210) 59824
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky
Hill, Connecticut 06067, US;
(580) 24.7.2014

(111) 154860
(210) 23140
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky
Hill, Connecticut 06067, US;
(580) 24.7.2014

(111) 173061
(210) 57138
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky
Hill, Connecticut 06067, US;
(580) 24.7.2014

(111) 157731
(210) 40857
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky
Hill, Connecticut 06067, US;
(580) 24.7.2014

(111) 178772
(210) 1839-94
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600
North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US;
(580) 14.7.2014

(111) 157732
(210) 40856
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky
Hill, Connecticut 06067, US;
(580) 24.7.2014

(111) 178773
(210) 1840-94
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600
North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US;
(580) 14.7.2014

(111) 162484
(210) 48246
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky
Hill, Connecticut 06067, US;
(580) 24.7.2014

(111) 184467
(210) 1081-96
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky
Hill, Connecticut 06067, US;
(580) 24.7.2014

(111) 162818
(210) 47882
(732) GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, Thorofare, New Jersey 08086, US;
(580) 25.7.2014

(111) 185345
(210) 1489-94
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600
North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US;
(580) 14.7.2014

(111) 162819
(210) 47883
(732) GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, Thorofare, New Jersey 08086, US;
(580) 25.7.2014

(111) 187857
(210) 1513-97
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky
Hill, Connecticut 06067, US;
(580) 24.7.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 188982
(210) 2775-97
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky
Hill, Connecticut 06067, US;
(580) 24.7.2014

167072
55451
KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
18.7.2014
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(111)
(210)
(732)
(580)

189142
3694-97
KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
18.7.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

194499
3693-97
KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
18.7.2014

(111) 205965
(210) 3444-2003
(732) Križan Kamil, Povraznícka 16, 811 05 Bratislava, SK;
(580) 18.7.2014

(111) 207355
(210) 1347-2004
(732) HORNEX, a. s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava,
SK;
(580) 24.7.2014
(111) 208675
(210) 2866-2003
(732) I. E. S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o., Textilná 7, 040 12 Košice, SK;
(580) 25.7.2014

(111) 209773
(210) 900-2004
(732) OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01
Krupina, SK;
(580) 16.7.2014
(111) 209774
(210) 901-2004
(732) OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01
Krupina, SK;
(580) 16.7.2014

(111) 210227
(210) 1419-2004
(732) Drahovský Jozef, Donnerova 9, 841 04 Bratislava, SK;
(580) 25.7.2014
(111) 210786
(210) 1252-2004
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A,
917 01 Trnava, SK;
(580) 23.7.2014

(111) 210787
(210) 1253-2004
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A,
917 01 Trnava, SK;
(580) 23.7.2014
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(111) 210788
(210) 1254-2004
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A,
917 01 Trnava, SK;
(580) 23.7.2014
(111) 210993
(210) 1404-2004
(732) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark
156, 34-650 Tymbark, PL;
(580) 23.7.2014
(111) 212877
(210) 279-2005
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie
10, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 15.7.2014
(111) 212878
(210) 280-2005
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 15.7.2014
(111) 212879
(210) 281-2005
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 15.7.2014
(111) 214072
(210) 2351-2005
(732) K&J&G a. s., Družstevná 746, 916 21 Čachtice,
SK;
(580) 15.7.2014
(111) 216134
(210) 20-2006
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 15.7.2014
(111) 219043
(210) 277-2007
(732) K&J&G a. s., Družstevná 746, 916 21 Čachtice,
SK;
(580) 15.7.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

219418
1938-2006
KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;
18.7.2014

(111) 220105
(210) 5429-2007
(732) Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development
Zone,Tianjin New Tech Industrial Park, Tianjin,
CN;
(580) 21.7.2014
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(111) 226451
(210) 760-2009
(732) KanKan.sk, s.r.o., Plzeňská 115, 040 11 Košice,
SK;
(580) 14.7.2014

(111) 235714
(210) 541-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 21.7.2014

(111) 229629
(210) 1226-2010
(732) Modrý koník s. r. o., Martinská 56, 821 05 Bratislava, SK;
(580) 25.7.2014

(111) 235715
(210) 542-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 21.7.2014

(111) 230849
(210) 739-2010
(732) Modrý koník s. r. o., Martinská 56, 821 05 Bratislava, SK;
(580) 25.7.2014

(111) 236792
(210) 527-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 21.7.2014

(111) 231981
(210) 1070-2010
(732) Modrý koník s. r. o., Martinská 56, 821 05 Bratislava, SK;
(580) 25.7.2014

(111) 236793
(210) 530-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 21.7.2014

(111) 234703
(210) 1809-2012
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 21.7.2014

(111) 236794
(210) 531-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 21.7.2014

(111) 235712
(210) 539-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 21.7.2014

(111) 236879
(210) 5282-2013
(732) Kwaczek Daniel, Londýnská 2397/60, 120 00 Praha, CZ;
(580) 24.7.2014

(111) 235713
(210) 540-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 21.7.2014
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy)
(111) 196810
(210) 1669-2001
(732) GENERICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01
Piešťany, SK;
Záložný veriteľ:
GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.6.2013
(580) 1.8.2014
(111) 228686
(210) 474-2010
(732) GENERICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01
Piešťany, SK;
Záložný veriteľ:
GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.6.2013
(580) 1.8.2014
(111) 228687
(210) 475-2010
(732) GENERICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01
Piešťany, SK;
Záložný veriteľ:
GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.6.2013
(580) 1.8.2014
(111) 234703
(210) 1809-2012
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 21.7.2014
(111) 235660
(210) 512-2013
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 17.7.2014
(111) 235661
(210) 513-2013
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 17.7.2014

(111) 235662
(210) 514-2013
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 17.7.2014
(111) 235663
(210) 509-2013
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 17.7.2014
(111) 235664
(210) 510-2013
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 17.7.2014
(111) 235665
(210) 511-2013
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 17.7.2014
(111) 235712
(210) 539-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 21.7.2014
(111) 235713
(210) 540-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 21.7.2014
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(111) 235714
(210) 541-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 21.7.2014

(111) 236793
(210) 530-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 21.7.2014

(111) 235715
(210) 542-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 21.7.2014

(111) 236794
(210) 531-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 21.7.2014

(111) 236792
(210) 527-2013
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 21.7.2014

Medzinárodne zapísané ochranné známky
(210) 713-2014
(220) 16.4.2014
(800) 1 210 063, 16.4.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

169504
59743
18.12.1990
1 209 636, 3.4.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

226496
2156-2008
24.11.2008
1 209 380, 5.2.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

227486
5357-2009
20.5.2009
1 042 275, 13.11.2009

(111)
(210)
(220)
(800)

236896
5501-2013
21.8.2013
1 208 967, 3.2.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

237376
1849-2013
7.10.2013
1 209 046, 1.4.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

237738
5488-2013
19.8.2013
1 208 020, 18.2.2014
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Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby
(111)
(210)
(220)
(580)
8 (511)
(511)

42 - Hosťovanie na webových stránkach; hosťovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru;
servis počítačových programov; tvorba softvéru;
analýza softvéru; analýza počítačového hardvéru;
projektovanie dočasných a trvalých počítačových
sietí.

207721
1219-2003
12.5.2003
23.12.2010
35, 37, 38, 42
35 - Maloobchodné služby v oblasti výpočtovej
techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru.
37 - Montáž, inštalácia, údržba a opravy výpočtovej techniky.
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia;
komunikácia prostredníctvom optických káblov;
počítačová komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej
siete; poskytovanie dočasných a trvalých počítačových sietí; poskytovanie užívateľského pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných
sietí; služby diaľkových dátových prenosov; telekonferenčné služby vrátane videokonferencií.

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

1752-2011
1753-2011
1754-2011

1784-2011
1785-2011
1912-2011

651-2012
1007-2012
1008-2012

1533-2012
670-2013

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

1405-2009
571-2011
5779-2011

974-2012
1984-2012
5120-2012
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Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

95467
95482
110859A
151306
155667
155812
162037
165759
166068
176405
177686
177820
178517
178617
178618
178709
178738
178739
178797
178886
178887
178921
178960
178961
179031
179112
179249
179525
179664
180044
180414
180853
180855
182759
183094
183095
200234
205970
206262
206263
206264
206449
206711
206724
206725
206994
206995
206996
206997
207674
207675

14.12.2013
31.12.2013
15.12.2013
14.12.2013
05.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
29.12.2013
14.12.2013
06.12.2013
03.12.2013
03.12.2013
20.12.2013
08.12.2013
09.12.2013
07.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
13.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
10.12.2013
21.12.2013
21.12.2013
15.12.2013
10.12.2013
21.12.2013
21.12.2013
29.12.2013
03.12.2013
06.12.2013
10.12.2013
13.12.2013
15.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
29.10.2013
15.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
31.12.2013
02.12.2013
01.12.2013
23.12.2013
29.12.2013
10.12.2013
22.12.2013
29.12.2013
29.12.2013
17.12.2013
17.12.2013

208567
208950
208951
208952
208953
208954
208955
208959
209074
209075
209076
209077
209078
209079
209080
209081
209082
209083
209084
209086
209088
209089
209090
209091
209092
209093
209095
209096
209097
209098
209099
209100
209182
209183
209184
209185
209195
209197
209204
209206
209208
209209
209210
209211
209212
209217
209218
209219
209220
209221
209222

15.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
17.12.2013
17.12.2013
17.12.2013
31.12.2013
01.12.2013
02.12.2013
02.12.2013
03.12.2013
03.12.2013
03.12.2013
03.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
29.12.2013
29.12.2013
29.12.2013
30.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
09.12.2013
09.12.2013
03.12.2013
09.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
22.12.2013
22.12.2013

209224
209225
209226
209227
209228
209229
209230
209231
209249
209349
209350
209351
209352
209353
209354
209355
209356
209358
209359
209360
209361
209362
209363
209364
209365
209367
209368
209369
209370
209371
209523
209525
209527
209530
209531
209532
209536
209537
209538
209539
209540
209541
209542
209543
209544
209545
209547
209630
209631
209632
209633

30.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
17.12.2013
01.12.2013
01.12.2013
01.12.2013
01.12.2013
01.12.2013
01.12.2013
01.12.2013
03.12.2013
03.12.2013
03.12.2013
03.12.2013
04.12.2013
04.12.2013
05.12.2013
09.12.2013
12.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
19.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
23.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013

209634
209635
209636
209637
209683
209686
209689
209690
209691
209694
209882
209884
209885
209886
210085
210087
210088
210092
210093
210279
210280
210281
210285
210503
210504
210705
210706
210708
210825
211167
211171
211443
211444
211445
211446
211447
211448
211449
211623
211624
212033
212368
213736
214051
214393
220321
220782
227760

22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
01.12.2013
02.12.2013
09.12.2013
15.12.2013
22.12.2013
31.12.2013
05.12.2013
29.12.2013
29.12.2013
31.12.2013
08.12.2013
12.12.2013
12.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
01.12.2013
01.12.2013
01.12.2013
18.12.2013
22.12.2013
23.12.2013
04.12.2013
09.12.2013
23.12.2013
29.10.2013
15.12.2013
23.12.2013
01.12.2013
04.12.2013
08.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
15.12.2013
05.12.2013
08.12.2013
15.12.2013
16.12.2013
29.10.2013
18.12.2013
31.12.2013
12.12.2013
08.12.2013
05.12.2013
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Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
7 (511)
(511)

185342
1204-94
6, 35, 42
6 - Príručné kovové pokladne; pánty, závesy;
klince, príchytky; kovanie na okná; domové zvončeky s výnimkou elektrických; kovové rúry; drôt;
drôtené pletivo; kovové kolesá na nábytok; kovové okenice, kovové dlážky, drobný železiarsky
tovar, kovové zámočnícke stoly, kovové bazény,
kovania na dvere; kovanie na nábytok; kovové
cestné zvodidlá; kovové skrinky, debny; kovové
telefónne búdky.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; personálne poradenstvo; marketingové štúdie; reklamné
agentúry, obchodné alebo podnikateľské informácie.
42 - Profesionálne poradenstvo s výnimkou obchodného alebo podnikateľského; interiérová výzdoba; projektová činnosť, štúdie technických
projektov; usporadúvanie a prevádzkovanie výstav; inžinierska činnosť; pomoc pri výbere povolania; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; kontrola kvality.
(580) 16.7.2014

(111)
(210)
8 (511)
(511)

210128
438-2004
35, 38, 41
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete alebo
informačnej siete alebo elektronickej siete alebo
komunikačnej siete alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach
komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom informačných miest, činnosť reklamnej agentúry, činnosť
ekonomických a/alebo organizačných poradcov,
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom,
merchandising, franchising, pomoc pri využívaní
a riadení obchodného podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov
a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam,
prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj
využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov, organizačné zabezpečenie televízneho vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných,
súťažných, diskusných a informačných progra-

mov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických
periodík, kníh v elektronickej podobe, audioalebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej alebo elektronickej alebo komunikačnej alebo telekomunikačnej alebo
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov, informačné služby týkajúce sa televízneho
vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných
služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb
prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských
a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie
a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy alebo
výchovy alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa
športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh, tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov,
videoprístrojov, videorekordérov, videokamier,
fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského výstroja, prenájom a požičiavanie športového náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.
(580) 21.7.2014
(111)
(210)
8 (511)
(511)

210129
439-2004
9, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie,
premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie
elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny,
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záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo
optické suporty zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, automatické distribútory a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice, kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elektrické články, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, reklamné
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná,
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky,
programové vybavenie počítačov, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej,
alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a databázy, a informačné produkty na nosičoch alebo
aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické
alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné
katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete,
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete,
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom
informačných miest, činnosť reklamnej agentúry,
činnosť ekonomických a/alebo organizačných poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch,
sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, merchandising, franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu
prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových, alebo elektronických oznámení
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu
matematických a štatistických údajov, organizačné zabezpečenie televízneho vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne
vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných,
súťažných, diskusných a informačných progra-

mov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických
periodík, kníh v elektronickej podobe, audioalebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov, informačné služby týkajúce sa televízneho
vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných
služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb
prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských
a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie
a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo
výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa
športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh, tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov,
videoprístrojov, videorekordérov, videokamier,
fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského výstroja, prenájom a požičiavanie športového náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.
(580) 21.7.2014
(111)
(210)
8 (511)
(511)

210130
440-2004
9, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie,
premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie
elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, automatické distribútory a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice, kal-
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kulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elektrické články, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, reklamné
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná,
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky,
programové vybavenie počítačov, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej,
alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a databázy, a informačné produkty na nosičoch alebo
aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické
alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých
súčastí a náhradných dielov obsiahnutých v tejto
triede, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká
a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete,
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete,
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete,
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného
charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom informačných miest, činnosť reklamnej agentúry,
činnosť ekonomických a/alebo organizačných poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch,
sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, merchandising, franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného podniku, personálna
agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného
alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo
dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov, organizačné
zabezpečenie televízneho vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných,
súťažných, diskusných a informačných programov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických
periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- ale-
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bo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo
komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov, informačné služby týkajúce sa televízneho
vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia,
poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb,
informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných
miest.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských
a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie
a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo
výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa
športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh, tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov,
videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích
potrieb a prístrojov, požičiavanie a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových
dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského
výstroja, prenájom a požičiavanie športového náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.
(580) 21.7.2014
(111)
(210)
8 (511)
(511)

213379
5357-2004
35, 38, 41
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie
reklamných materiálov, marketing, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov
reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, maloobchodný predaj
internetových médií prostredníctvom internetu,
poskytovanie obchodných informácií, on-line inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, merchandising,
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obchodný franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného podniku, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov
a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam, dátových alebo elektronických oznámení
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu
matematických a štatistických údajov.
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; digitálne vysielanie; telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo
získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo
audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov
a pod., televízne vysielanie prostredníctvom internetu, informácie o televíznom vysielaní, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho
vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná kancelária, poskytovanie telekomunikačných a televíznych informačných služieb prostredníctvom
počítačov, televízne spravodajstvo.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových
textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov, tvorba programov, tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, informácie o programe
TV, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná
činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo výchovy, alebo vzdelávania.
(580) 22.7.2014

(111)
(210)
8 (511)
(511)

213381
5359-2004
9, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, automatické distribútory a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice, kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých
súčastí a náhradných dielov patriacich do tejto
triedy, batérie, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hlavolamy elektrické alebo elektronické, hracie skrine uvádzané

do činností vhodením mince, reklamné prístroje
na striedavé obrazy, reklama svetelná, reklamné
svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela, audiovizuálne diela v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela, CD disky, programové vybavenie
pre počítače, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy v elektronickej podobe,
informácie, dáta, databázy a informačné produkty na nosičoch alebo aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých druhov, súvisiaci softvér
a hardvér, elektronické alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové
siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných
dielov obsiahnutých v tejto triede, multimediálne
aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie
reklamných materiálov, marketing, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov
reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, maloobchodný
predaj internetových médií prostredníctvom internetu, poskytovanie obchodných informácií, on-line inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, merchandising, obchodný franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného podniku, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam, dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov.
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; digitálne vysielanie; telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo
získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo
audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov
a pod., televízne vysielanie prostredníctvom internetu, informácie o televíznom vysielaní, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho
vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná kancelária, poskytovanie telekomunikačných a televíznych informačných služieb prostredníctvom
počítačov, televízne spravodajstvo.
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41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových
textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovozvukových, požičiavanie nahraných zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba
a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia,
filmová produkcia, televízna výroba programov,
tvorba programov, tvorba a výroba televíznych
a audiovizuálnych programov, informácie o programe TV, agentúrna činnosť v oblasti kultúry,
sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná
a zábavná činnosť, organizácia spoločenských
a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie
a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo
výchovy, alebo vzdelávania.
(580) 22.7.2014

(111)
(210)
9 (511)
(511)

226496
2156-2008
6, 19, 37
6 - Kovové dvere; kovové prahy; kovové zárubne; dverové zástrčky; západky zámok; kovové
zarážky dverí; kovové neelektrické zámky; visacie zámky; kovové závory; kľúče; kovové krúžky
na kľúče; bezpečnostné kovové reťaze; bezpečnostné schránky; trezory; kovové skrinky; pokladničky; kovové brány; pancierové platne; pancierové plechy; kovové čapy; kovové držadlá;
kľučky; dverové neelektrické pružiny; kovové
klopadlá na dvere; kovania na dvere; kovové
podpery; stavebné kovania; kovové nosníky; kovové obloženie stavieb, priečok a stien.
19 - Nekovové dvere; nekovové výplne dverí;
nekovové brány; nekovové dverové prahy; dverové rámy (nekovové); nekovové bezpečnostné
dvere; nekovové protipožiarne dvere; nekovové
mreže a mriežky; nekovové stavebné konštrukcie
a materiály.
37 - Inštalácia, údržba a opravy dverí a zámkov;
inštalácia, údržba a opravy poplašných systémov
proti vlámaniu; stavebníctvo (stavebná činnosť);
murovanie, murárske práce; čalúnenie dverí; informácie o opravách.
(580) 4.8.2014

(111)
(210)
9 (511)
(511)

227486
5357-2009
3, 5, 29, 30, 35, 42
3 - Kozmetické prípravky; voňavkárske výrobky;
prípravky na čistenie zubov; bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; éterické oleje; vlasové vodičky; kozmetické
prípravky na zoštíhlenie; kozmetické taštičky;
odstraňovače škvŕn; pleťové vody na kozmetické
účely; šampóny; výťažky z kvetov (parfuméria);
odfarbovače; odlakovače; líčidlá.
5 - Diétne a nutričné prípravky na lekárske účely; liečivá; bylinné prípravky na lekárske účely;
bylinkové čaje na lekárske použitie; bioinformačný posilňujúci výživový doplnok vyrobený
z rastlín a éterických olejov na lekárske účely;
liečivá na ľudskú spotrebu; vitamínové príprav-
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ky; multivitamínové prípravky; farmaceutické výrobky; minerálne potravinové doplnky na lekárske účely; výživové doplnky na lekárske účely;
posilňujúce prípravky, toniká; prípravky obsahujúce stopové prvky na lekárske účely; lecitín
a prípravky z lecitínu na lekárske účely; jedlé
rastlinné vlákna na lekárske účely; liečivé byliny;
výťažky z liečivých bylín; kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov na lekárske účely; bylinné výťažky alebo sirupy na lekárske účely; nápoje
upravené na lekárske účely; liečivé čaje; liečivé
nápoje; medicinálne sirupy; diétne nápoje na lekárske účely; potraviny upravené na lekárske
účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; bielkovinové prípravky a bielkovinové potraviny na lekárske účely; proteínové koncentráty (výživové
prídavky k potravinám na lekárske účely); potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prvkami na lekárske
účely; lekárske prípravky na zoštíhlenie; konzervované, sušené, varené alebo nakladané liečivé
byliny.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely
(zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu; doplnková výživa vyrobená z potravín patriacich do tejto triedy; proteín na ľudskú spotrebu; proteínové výrobky a prípravky na
ľudskú spotrebu; prípravky na špeciálnu výživu
športovcov alebo osôb s vysokým energetickým
výdajom patriace do tejto triedy; potravinárska
želatína; potravinárske želatínové výrobky a prípravky; jedlé tuky; jedlé oleje; extrakty z chalúh
(potraviny); výživové prípravky na denné doplnenie stravy s prídavkom vitamínov alebo minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru, zložené hlavne zo sušeného mlieka alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov; mlieko;
výživové prípravky na denné doplnenie stravy
zložené hlavne zo sušeného mlieka zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie; potravinárske proteínové koncentráty.
30 - Čaj; čajové nápoje; bylinné čaje; korenie;
med; konzervované, sušené, varené alebo nakladané záhradné byliny; výťažky zo záhradných
bylín (potravinové doplnky).
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby
s výživovými doplnkami, posilňujúcimi prípravkami, energetickými nápojmi, kozmetikou; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým
sprostredkovanie obchodu s potravinami, výživovými doplnkami, posilňujúcimi prípravkami, energetickými nápojmi; reklama; reklamné činnosti;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama na výživové doplnky, posilňujúce prípravky a energetické nápoje; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
obchodný a podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie.
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42 - Chemické analýzy; výskum a vývoj v oblasti
výživových doplnkov, posilňujúcich prípravkov;
hosťovanie na počítačových stránkach; navrhovanie obalov; grafické a priemyselné dizajnérstvo; prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá.
(580) 1.8.2014

Opravy zatriedenia podľa medzinárodného triedenia tovarov a/alebo služieb
(111) 231154
(210) 5247-2011
9 (511) 33
Vestník č. 9/2011 - str. 193

Opravy zoznamu zatriedených tovarov a služieb
(210) 5636-2013
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 obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov;
nábor umelcov, účinkujúcich do zábavných relácií, spevákov, tanečníkov a nových tvárí (modeliek, modelov, hostesiek); výroba a prenájom reklamných a náborových zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; prenájom reklamných a náborových filmov.
Vestník č. 8/2014 - str. 122

(111) 236955
(210) 1289-2013
(511) 9 - Dátové komunikačné siete (hardvér); softvér
pre dátové komunikačné siete; elektronické požiarne hlásiče; elektronické zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; meracie a monitorovacie zariadenia; riadiace panely (elektrotechnika);
videokamery; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; prístroje na meranie a reguláciu tepla; prístroje na reguláciu osvetlenia a na meranie svetelného toku; prístroje
na meranie a reguláciu pre použitie so zariadeniami na klimatizáciu a ventiláciu; počítačový
softvér; elektronické alebo elektrické zariadenia
na kontrolu prístupu; dochádzkové hodiny; telekomunikačné siete (hardvér); softvér pre telekomunikačné siete; telekomunikačné prístroje a zariadenia.
37 - Inštalácie, opravy a údržba elektrických zariadení; inštalácia a opravy kancelárskych a fotokopírovacích zariadení; inštalácia a opravy elektrických spotrebičov; inštalácia a opravy meracej
a regulačnej techniky; elektroinštalatérske služby;
inštalácia a opravy telekomunikačných zariadení
mimo jednotnej telekomunikačnej siete; inštalácia
a opravy telekomunikačných zariadení pripojených
k jednotnej telekomunikačnej sieti; inštalácia, oprava a údržba elektrických a elektronických zariadení.
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42 - Poradenská činnosť v oblasti počítačových
programov a výpočtovej techniky; projektovanie
elektrických zariadení; tvorba softvéru.
Vestník č. 12/2013 - str. 194

(111) 237541
(210) 5078-2011
(511) 39 - Služby spojené s cestovaním, služby cestovnej kancelárie týkajúce sa zabezpečovania dopravy osôb; služby v doprave a preprave; rezervácie a predaj leteniek; rezervácie a predaj leteniek online; zaisťovanie leteniek; prenájom vozidiel; informácie o doprave; dopravné informácie
ohľadom ciest, taríf, cestovných poriadkov; preprava cestujúcich; autobusová doprava; automobilová preprava; vzdušná doprava; rezervácia
v doprave; organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov; osobná doprava; doručovacie služby; kuriérne služby; kuriérske služby; rezervácia
miesteniek na cestovanie; rezervácia zájazdov;
konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 39.
Vestník č. 10/2011 - str. 142
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Zverejnené označenia pôvodu výrobkov
Číslo žiadosti: 1-2014
Názov označenia pôvodu: „Skalický rubín“
Dátum podania žiadosti: 21.7.2014
Žiadateľ: Vínna cesta Záhorie, občianske združenie, Kráľovská 16, 909 01 Skalica, SK;
Druh produktu: Víno

Opis výrobku
Skalický rubín je červené víno, ktoré je získané výhradne úplným alebo čiastočným alkoholovým skvasením čerstvého
hrozna výhradne z odrôd Frankovka modrá, Svätovavrinecké a Modrý Portugal. Toto víno musí byť vyrobené len z hrozna
dopestovaného na presne ohraničenom území kopca Vintoperk, ktorý má charakteristické zloženie pôdy dávajúce tomuto vínu
výsledný charakter. Víno je charakteristické svojou plnou chuťou, výrazným obsahom tanínov a svojou farbou, od ktorej sa
odvíja aj historický názov tohto vína.
Pre vína s chráneným označením pôvodu Skalický rubín je možné vyrábať nasledujúce druhy vín:
Víno s chráneným označením pôvodu (víno s CHOP)
Analytické vlastnosti:
skutočný obsah alkoholu
obsah titrovateľných kyselín
obsah bez cukorného extraktu
celkový obsah oxidu siričitého
obsah zvyškového cukru
celkový obsah prchavých kyselín

najmenej 9,5 % obj.
najmenej 3,5 g/l
najmenej 17 g/l
najviac 150 mg/l
najviac 4 g/l
najviac 1,2 g/l

Organoleptické vlastnosti:
Čírosť – víno musí byť číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty, jemné kryštáliky vínneho kameňa, slabo
vyzrážané farbivo.
Farba – víno musí mať rubínovočervenú farbu vyššej intenzity, ktorá môže byť pri starších ročníkoch menej intenzívna a môže
dosahovať odtieň až do hneda.
Vôňa – typická, ovocná, bez rušivých tónov, pri fľašovej zrelosti pripomína slivky až slivkový lekvár.
Chuť – čistá, plná, harmonická.
Akostné víno
Analytické vlastnosti:
skutočný obsah alkoholu
obsah titrovateľných kyselín
obsah bez cukorného extraktu
celkový obsah oxidu siričitého
obsah zvyškového cukru
celkový obsah prchavých kyselín

najmenej 10 % obj.
najmenej 3,5 g/l
najmenej 18 g/l
najviac 150 mg/l
najviac 4 g/l
najviac 1,2 g/l

Organoleptické vlastnosti:
Čírosť – víno musí byť číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty, jemné kryštáliky vínneho kameňa, slabo
vyzrážané farbivo.
Farba – víno musí mať rubínovočervenú farbu vyššej intenzity, ktorá môže byť pri starších ročníkoch menej intenzívna a môže
dosahovať odtieň až do hneda.
Vôňa – typická, ovocná, bez rušivých tónov, pri fľašovej zrelosti pripomína slivky až slivkový lekvár.
Chuť – čistá, plná, harmonická.
Akostné víno s prívlastkom (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna)
Analytické vlastnosti:
skutočný obsah alkoholu
najmenej 10 % obj.
obsah titrovateľných kyselín
najmenej 3,5 g/l
obsah bez cukorného extraktu
najmenej 18 g/l
celkový obsah oxidu siričitého
najviac 150 mg/l,
ak je obsah zvyškového cukru vyšší ako 5 mg/l, najviac 200 mg/l
obsah zvyškového cukru
najviac 6 g/l
celkový obsah prchavých kyselín
najviac 1,2 g/l

372

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 9 - 2014 - SK (označenia pôvodu výrobkov)

Organoleptické vlastnosti:
Čírosť – víno musí byť číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty, jemné kryštáliky vínneho kameňa, slabo
vyzrážané farbivo.
Farba – víno musí mať rubínovočervenú farbu vyššej intenzity, ktorá môže byť pri starších ročníkoch menej intenzívna a môže
dosahovať odtieň až do hneda.
Vôňa – typická, ovocná, bez rušivých tónov, pri fľašovej zrelosti pripomína slivky až slivkový lekvár.
Chuť – čistá, plná, harmonická.
Zemepisná oblasť
Zemepisná jednotka na výrobu vína Skalický rubín je ohraničená hranicami katastrálneho územia mesta Skalica
a hranicami katastrálnych území obcí Mokrý Háj, Popudinské Močidlany, Prietržka, Radošovce a Vrádište.
Kontakt
Ing. Ľudovít Bránecký, Tehelňa 39, 909 01 Skalica, SK;
Prístup k špecifikácii výrobku
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/Skalicky%20rubin.pdf

