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

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

BY
BZ

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

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

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

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ

Nemecko
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Alžírsko

BR
BS
BT
BV
BW
BX

EA

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

Fínsko
Fidži
Falklandy
Faerské ostrovy
Francúzsko

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

Hongkong
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko

CH Švajčiarsko
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT

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

JE
JM
JO
JP

Jersey
Jamajka
Jordánsko
Japonsko

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

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

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

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

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

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

Namíbia
Niger
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko
Nepál
Nauru
Nový Zéland

OA Africká organizácia
duševného vlastníctva
(OAPI)
OM Omán

PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

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

UA
UG
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Spojené štáty, USA
Uruguaj
Uzbekistan

QA Katar
OZ Úrad Spoločenstva pre
odrody rastlín (CPVO)

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

RO
RS
RU
RW

WO Svetová organizácia
duševného vlastníctva
(WIPO)
WS Samoa

Rumunsko
Srbsko
Ruská federácia
Rwanda

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH

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

XN Nordický patentový
inštitút (NPI)
YE

Jemen

ZA Južná Afrika
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

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

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

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

B6

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

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

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

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

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

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

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

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

FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MG4A
MG4F
MK4A
MK4F

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

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

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

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

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

TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE4F
TF4F
TG4F
TH4F
TK4F

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

9

Zverejnené patentové prihlášky

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

81-2012
3-2013
5-2013
6-2013
7-2013

G02B 6/00
G01J 3/00
B60B 19/00
F03B 13/00
B60S 9/00

9-2013
11-2013
18-2013
25-2013

F03B 13/00
F03B 13/00
H02M 7/00
G21F 9/00

29-2013
30-2013
31-2013
33-2013

C04B 35/00
A01K 47/00
A61B 17/00
B09B 3/00

58-2013
50006-2013
50018-2014
50048-2014

G01N 3/00
E21B 7/00
E01H 1/00
G01N 27/00

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

A01K 47/00
30-2013
19.3.2013
Karáč Stanislav, RNDr., Nitra, SK;
Karáč Stanislav, RNDr., Nitra, SK;
Zariadenie na vyhrievanie úľa
Zariadenie pozostáva z dolného a horného vyhrievacieho panela, ktoré umožňujú prostredníctvom infračerveného žiarenia rovnomerné a šetrné prehriatie nástavku, vyhriatím ktorého na teplotu 42 °C likviduje klieštika na včelách a na
včelom plode. V dolnom paneli sú namontované
štyri vodné lapače klieštika na umožnenie opustenia vyhrievaného priestoru včelami, ventiláciu
tohto priestoru a zároveň bráni úniku klieštika
z vyhrievaného priestoru. Opisované zariadenie
umožňuje likvidáciu klieštika bez použitia akýchkoľvek chemických prostriedkov.

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

A61B 17/00
31-2013
25.3.2013
Voronič Maroš, Michalovce, SK;
Voronič Maroš, Michalovce, SK;
Integrované dvojbodové škrtidlo
Integrované dvojbodové škrtidlo pozostáva z tela
(1), ktoré je v strede spojené rozpínacím zariadením (5). Telo (1) je na oboch koncoch zakončené
istiaco-klznými okami (2), cez ktoré je prevlečené ťahadlo (3), ktorého konce sú spojené rozpínacím zariadením (5) a tvoria tak rúčku (4).

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

B09B 3/00, A62D 3/00, C10B 53/00
33-2013
2.4.2013
SILVERGAS s. r. o., Bardejov, SK;
Silvestri Jaroslav, Bardejov, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
Zapojenie systému na zvýšenie účinnosti plazmových a/alebo pyrolýznych zariadení a spôsob jeho činnosti
(57) Opísané je zapojenie systému na zvýšenie účinnosti plazmových a/alebo pyrolýznych zariadení
a spôsob jeho činnosti, kde vyhrievacie zariadenie (2) je z jednej strany prepojené na plazmové
zariadenie (4) a/alebo na pyrolýzne zariadenie (5)
a z druhej strany na kogeneračné zariadenie (1),
v ktorom je umiestnený spaľovací motor (11),
ktorý je prepojený cez prívodné potrubie (22) na
vstupný otvor (221) vytvorený na jednej strane
vonkajšieho plášťa (21) a na druhú stranu vonkajšieho plášťa (21) s výstupným otvorom (231)
je pripevnené odvodené potrubie (23), pričom na
vonkajší plášť (21) je pripevnený dĺžkový kompenzátor (211) a na bočné strany vonkajšieho
plášťa (21) je pripevnené uzatváracie veko (25)
s rúrou (26), na ktorú je z vonkajšej časti pripevnená plynová špirála (24) a vo vnútornej časti rúry (26) je pohyblivo uložený závitovkový dopravník (3) s odpadovým materiálom (6), ktorý je
prepojený na plazmové zariadenie (4) a/alebo na
pyrolýzne zariadenie (5).

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

B60B 19/00
5-2013
25.1.2013
MECHATRONICKÉ SYSTÉMY a.s., Košice,
SK;
(72) Mrůzek Pavel, Ing., Horní Bludovice, CZ; Haladová Petra, Ing., Horní Bludovice, CZ;
(54) Univerzálne všesmerové koleso
(57) Vynález sa týka univerzálneho všesmerového kolesa (1) tvoreného nosnou nápravou (3), na ktorej
je uložená príruba (2), s ktorou je pevne spojený
dutý čap (4), na ktorého vstupnej strane hriadeľa
je radiaxiálne ložisko (5), ktoré je uložené vo
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vnútornej bočnej prírube (8), a ďalej na opačnej
uzavretej strane radiálne ložisko (6), pričom na
vonkajšej strane univerzálneho všesmerového
kolesa (1) je vonkajšia bočná príruba (8´), pričom
obe bočné príruby (8, 8´) sú prepojené distančným dutým puzdrom (10), pričom na obvode
protiľahlých prírub (8, 8´) sú uložené úplné valčeky (12), pričom úplný valček (12) je zložený
z podskupiny osi, skladajúcej sa z osi (15), na
jednej strane ktorej je kužeľové osadenie (16)
a na opačnej strane osi (15) je na nej naskrutkovaná kužeľová matica (18), a ďalej je úplný valček (12) zložený z podskupiny valčeka (21), skladajúcej sa z tvarového poplastovania (22), náboja
(23) valčeka (21), v ktorom sú uložené radiaxiálne ložiska (24).

osového pohybu je súčasťou rámu (9) pásovej
jednotky (10), kde rám (9) pásovej jednotky (10)
tvorí základ pásovej jednotky (10), pričom medzi
otočnou časťou točne (1) a koncom spodného
ramena paralelogramu (3) je vložený lineárny
elektroaktuátor (11) na pohyb paralelogramu (3).
Pásová jednotka (10) je zložená z dvoch súbežných pásov (12) poháňaných elektroprevodovkou
(5) prostredníctvom reťazových alebo ozubených
rozvodov so zakončením reťazovými kolesami
(14) zapadajúcimi do jednotlivých súbežných pásov (12).

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

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

B60S 9/00, B66F 11/00
7-2013
25.1.2013
MECHATRONICKÉ SYSTÉMY a.s., Košice,
SK;
(72) Mrůzek Pavel, Ing., Horní Bludovice, CZ; Haladová Petra, Ing., Horní Bludovice, CZ;
(54) Robotické samovyslobodzovacie zariadenie terénneho vozidla s pásovou jednotkou pre vyslobodzovací pohyb
(57) Robotické samovyprosťovacieho zariadenie nákladného vozidla s pásovou jednotkou na vyslobodzovací pohyb má v podvozkovej časti v ráme
(2) vozidla pevne zabudovanú točňu (1), ktorá je
prepojená s paralelogramom (3) na manipuláciu
s pásovou jednotkou (10), pričom točňa (1) obsahuje ozubené súkolesie (4) na otáčanie točne (1),
pričom pastorok ozubeného súkolesie (4) je poháňaný elektroprevodovkou (5), pričom na opačnej časti paralelogramu (3) je príchyt (6), kde je
prostredníctvom kardanového kĺbu (7) s obmedzovačom (8) osového pohybu v oboch osiach
uložená pásová jednotka (10), pričom opačná
strana kardanového kĺbu (7) s obmedzovačom (8)

C04B 35/00, B82B 3/00, B82Y 30/00
29-2013
18.3.2013
Ústav anorganickej chémie, SAV, Bratislava, SK;
Sedláček Jaroslav, Ing., PhD., Bratislava, SK; Šajgalík Pavol, prof. RNDr. DrSc., Bratislava, SK;
Hanzel Ondrej, Ing., Súľov, SK;
(74) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(54) Kompozitný materiál s homogénnou distribúciou uhlíkových nanorúrok a spôsob jeho výroby
(57) Kompozitný materiál s homogénnou distribúciou
uhlíkových nanorúrok, ktorý je tvorený oxidom
hlinitým, korundom alebo oxidom zirkoničitým,
alebo nitridom kremičitým, alebo karbidom kremičitým, alebo hliníkom s objemovým zastúpením 90 až 99,5 % a uhlíkovými nanorúrkami
s objemovým zastúpením 0,5 až 10 %. Výsledný
kompozitný materiál má hutnosť min. 99 % teoretickej hustoty pri súčasnom zabezpečení jemnozrnnej mikroštruktúry, v prípade korundovej
matrice s priemernou veľkosťou častíc nižšou
ako 1 |im. Spôsob prípravy kompozitného materiálu je založený na kombinácii metód stabilizácie CNT suspenzií s časticami keramiky alebo
kovu, využitia „zamrznutia“ suspenzie po rozstrekovaní so tekutého dusíka s následným vymrazovacím sušením (lyofilizáciou) a zhutňovania spekaním v inertnej atmosfére pri použití alebo bez použitia tlaku na zhutňovaný kompozitný
materiál.
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oblúka smeruje do rozrušovaného materiálu, podstatná časť tepelného toku z elektrického oblúka
smeruje do rozrušovaného materiálu, pričom oba
korene oblúka sa pohybujú po elektródach generátora a elektrický oblúk má výhodne tvar špirály. Zariadenie na generovanie elektrického oblúka s plošným tepelným a mechanickým pôsobením na materiál obsahujúce osovo symetrické
elektródy, t. j. anódu (4) a katódu (6), iskrisko (7),
dýzy pre tok pracovného média (5), prívod a odvod chladiacich médií (12), napájanie elektrickým prúdom (14), magnety (9) prstencového tvaru, ktorých rez má tvar trojuholníka, a anóda (4)
má tvar difúzora s uhlovým rozpätím od 5° do
130°.

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

E01H 1/00
50018-2014
18.2.2014
20 2013 001 650.7
21.2.2013
DE
Luther Horst, Birkenfeld, DE;
Luther Horst, Birkenfeld, DE;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(54) Čistiace zariadenie zvodidiel pri komunikáciách
(57) Pojazdné čistiace zariadenie na ochranné zariadenia/zvodidlá popri komunikáciách, ako sú ulice, cesty alebo námestia, predovšetkým v podstate priebežné zvodidlá v pozdĺžnom smere, obsahuje nosnú konštrukciu (3), ktorá presahuje cez
ochranné zariadenie/zvodidlo ako mostík, pričom
na nosnej konštrukcii (3) sú usporiadané pojazdné prostriedky (4, 6, 7) na pohyb čistiaceho zariadenia, ako aj čistiace prostriedky (5, 5´, 5´´)
s bočným pôsobením na minimálne jednej strane
ochranného zariadenia/zvodidla.

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

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

E21B 7/00, H05H 1/00, B23K 9/00
50006-2013
5.3.2013
GA Drilling, a. s., Trnava, SK;
Kočiš Ivan, Mr., Bratislava, SK; Horváth Gabriel,
Mr., Vozokany, SK; Dvonč Lukáš, Mr., Partizánske, SK;
(74) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(54) Generovanie elektrického oblúka, ktorý priamo plošne tepelne a mechanicky pôsobí na materiál a zariadenie na generovanie elektrického oblúka
(57) Generovanie elektrického oblúka, ktorý plošne
tepelne a mechanicky pôsobí na materiál tak, že
pôsobením magnetického poľa a hydromechanických síl na elektrický oblúk je elektrický oblúk tvarovaný a usmerňovaný, pričom: podstatná
časť elektrického oblúka priamo plošne pôsobí
na rozrušovaný vodivý a/alebo nevodivý materiál, podstatná časť tepelného toku z elektrického
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F03B 13/00, E21F 17/00
11-2013
25.1.2013
MECHATRONICKÉ SYSTÉMY a.s., Košice,
SK;
(72) Bartoš Pavel, Ing., Ludgeřovice, CZ; Haladová
Petra, Ing., Horní Bludovice, CZ; Studénka Marek, Ing., Slavičín, CZ;
(54) Banská prečerpávacia elektráreň so samostatným turbínovým sústrojom a samostatným čerpacím systémom
(57) Vynález sa týka banskej prečerpávacej elektrárne
so samostatným turbínovým sústrojom a samostatným čerpacím systémom, ktorá je tvorená
turbínovým sústrojom (2) umiestneným v banskej chodbe (3) nadväzujúcim na banskú jamu
(4) ústiacu na povrchu, ktorý je napojený na prívodné potrubie (6) vedúce z hornej retenčnej nádrže (7) a ďalej na odpadové potrubie (11), ktoré
ústi do spodnej banskej retenčnej nádrže (10),
pričom v spodnej banskej retenčnej nádrži (10) je
umiestnené výtlačné ponorné čerpadlo (9) napojené na výtlačné potrubie (8), pričom turbínový
stroj (16) je prepojený s výstupným hriadeľom
(30) generátora (18) elektrickej energie, ktorý je
napojený na transformačnú jednotku (26) umiestnenú v banskej chodbe (3), ktorá je prepojená
s rozvodnou stanicou (13), pričom riadiaci systém (27) umiestnený v banskej chodbe (3) je prepojený s centrálnym riadiacim stanoviskom (12).
Súčasťou turbínového stroja (16) je skriňa (29),
ktorej vrchná časť (28) je odnímateľná a disponuje systémom otvárania.
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(51)
(21)
(22)
(71)

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

F03B 13/00, E21F 17/00
9-2013
25.1.2013
MECHATRONICKÉ SYSTÉMY a.s., Košice,
SK;
(72) Šimůnek Pavel, RNDr., Praha, CZ; Halada Pavel,
Havířov - Město, CZ;
(54) Podzemná prečerpávacia elektráreň
(57) Vynález sa týka podzemnej prečerpávacej elektrárne, kedy je pracovné vodné médium vedené
do pracovného priestoru prívodným potrubím (6)
do haly strojovne (7), v ktorej je umiestnený agregát (8) prečerpávacej Francisovej turbíny (10),
pričom na halu strojovne (7) nadväzuje odpadové
potrubie (30) ústiace do prepojovacieho tunela
(32) ústiaceho do jednotlivých polí (33) podzemnej nádrže (34), kde tento tunel (32) je prepojený
s povrchovou atmosférou vetracími šachtami
(35), pričom hala strojovne (7) je ďalej prepojená
chodbou (38) s halou trafostanice (31) s transformátormi (37), kde na halu trafostanice (31) je
napojený prístupový tunel (39) prepájajúci strojovňu (7) a trafostanicu (31), ktorý je opačným
smerom vyvedený na povrch do priestoru šachtovej veže (40), pričom chodba (38) je pretiahnutá k prepojovaciemu tunelu (32) prístupovou
chodbou (41), takže hala strojovne (7) je prepojená touto prístupovou chodbou (41) a na ňu
nadväzujúcou stúpajúcou vetracou šachtou (35)
s vetracím objektom (36).

F03B 13/00, E21F 17/00
6-2013
25.1.2013
MECHATRONICKÉ SYSTÉMY a.s., Košice,
SK;
(72) Bartoš Pavel, Ing., Ludgeřovice, CZ; Haladová
Petra, Ing., Horní Bludovice, CZ; Kopec Petr,
Ing., Rychvald, CZ;
(54) Banská prečerpávacia elektráreň s generátorom na ktorom sú osadené dva turbínové stroje, so samostatným čerpacím systémom
(57) Vynález sa týka banskej prečerpávacej elektrárne
s generátorom, na ktorom sú osadené dva turbínové stroje, so samostatným čerpacím systémom,
ktorá je tvorená turbínovým sústrojom (2) umiestneným v banskej chodbe (3) nadväzujúcej na
banskú jamu (4) ústiacu na povrchu, ktorý je napojený na prívodné potrubie (6) vedúce z hornej
retenčnej nádrže (7) a ďalej na odpadové potrubie (11), ktoré ústi do spodnej banskej retenčnej
nádrže (10), pričom v spodnej banskej retenčnej
nádrži (10) je umiestnené výtlačné ponorné čerpadlo (9) napojené na výtlačné potrubie (8), pričom turbínové stroje (16, 17) sú prepojené s výstupnými hriadeľmi (36) generátora elektrickej
energie (20), ktorý je napojený na transformačnú
jednotku (32) umiestnenú v banskej chodbe (3),
ktorá je prepojená s rozvodnou stanicou (13),
pričom riadiaci systém (33) umiestnený v banskej chodbe (3) je prepojený s centrálnym riadiacim pracoviskom (12). Súčasťou turbínového stroja (16, 17) je skriňa (35), ktorej vrchná časť (34)
je odnímateľná a disponuje systémom otvárania.
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(51)
(21)
(22)
(71)

G01N 3/00, B65G 15/00
58-2013
7.3.2013
Michalík Peter, Ing. PhD., Solivar, SK; TU Košice, Košice, SK;
(72) Michalík Peter, Ing. PhD., Solivar, SK; Molnár
Vieroslav, doc. Ing. PhD., Prešov, SK; Fedorko
Gabriel, doc. Ing. PhD., Drienovská Nová Ves,
SK; Zajac Jozef, prof. Ing., CSc., Prešov, SK;
Hatala Michal, doc. Ing., PhD., Prešov, SK;
(54) Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných
dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch
(57) Je opísané zariadenie zložené z 12 častí. Uzatvorený rozoberateľný rám je zložený z hornej podstavy (1), dolnej podstavy s nosičom čeľustí (2).
Spojených rozpernými stĺpikmi kruhového prierezu z hliníkovej zliatiny (3) skrutkami (9). Napínacie zariadenie je vytvorené bežcom s nosičom čeľustí (4) pohybujúcim sa a vedeným medzi rozpernými stĺpikmi z hliníkovej zliatiny (3)a
napínacou skrutkou (8) a napínacou maticou (7),
s ktorou sa otáčaním momentovým kľúčom vytvára známa napínacia sila F v osi X v sledovanej
vzorke gumotextilového dopravného pásu. Ryhované upevňovacie čeľuste (5) a (6) sú výškovo
prestaviteľné pre rôzne hrúbky vzorky gumotextilného dopravného pásu (12) a pomocou skrutkových spojov (10) vytvárajú pevný zverný spoj.
Ryhované upevňovacie čeľuste (5) a (6) sú k dolnej podstave (1) alebo k vedeniu s nosičom čeľustí (4) spojené skrutkovými spojmi (11).

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

(74)
(54)
(57)

G01J 3/00
3-2013
16.1.2013
Security Education and Consulting, s.r.o., Bratislava, SK;
Viceník Jiří, Ing., CSc., Liptovský Mikuláš, SK;
Moník Zdeněk, Ing., Ružomberok, SK; Grešík
Štefan, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; Maro Peter,
Ing., Liptovský Mikuláš, SK; Sedláčková Zina,
Mgr., Liptovský Mikuláš, SK;
CLS Čavojský & Partners, s.r.o., Bratislava, SK;
Spôsob rýchlej a spoľahlivej detekcie plynov
pomocou diferenciálneho absorpčného LIDAR-u
Detekcia sa vykonáva tak, že najmenej jeden laser sa naladí na vlnovú dĺžku silne pohlcovanú
detegovaným plynom – λON a najmenej jeden laser sa naladí na vlnovú dĺžku slabo pohlcovanú
detegovaným plynom - λOFF. Následne všetky lasery systému postupne vyšlú po jednom laserovom impulze a zo zmeraných návratových energií sa určí koncentrácia č. 1 detegovanej látky.
Potom sa lasery naladené na λON preladia na λOFF
a lasery naladené na λOFF sa preladia na λON, vyšle sa druhá séria impulzov a z nej sa určí koncentrácia č. 2. Výslednou koncentráciou je priemer koncentrácií č. 1 a č. 2, avšak detekcia sa
považuje za pozitívnu iba vtedy, ak sú pozitívne i
koncentrácie určené z oboch sérií impulzov pre
každý z laserov jednotlivo a prekročia istú minimálnu hodnotu.

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

G01N 27/00
50048-2014
16.12.2011
Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, SK;
Kunzo Pavol, Dunajská Lužná, SK; Lobotka Peter, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Müllerová Katarína, Ing., Bratislava, SK;
PCT/SK2011/050024
WO 2013/089652
Spôsob plazmatického opracovania vrstvy
plynového senzora citlivej na plyn
Vynález sa týka senzora na presné skúmanie
a analýzu plynov, najmä vodíka a/alebo amoniaku, použitím elektrických a elektrochemických
prostriedkov. Citlivý element senzora pozostáva
z vodivého polyméru, ktorého vonkajší povrch sa
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opracuje v plazmatickom výboji s teplotou elektrónov (tepelnou kinetickou energiou) 1 až 10 eV
a hustotou elektrónov 1014 až 1018 m-3. Plazma je
generovaná v kyslíku alebo senzor je následne po
plazmatickom opracovaní v inom plyne vystavený prostrediu s obsahom kyslíka. Vodivý polymér je polyanilín alebo polypyrol, alebo polytiofén, alebo ich kombinácia.

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

G02B 6/00, C08G 77/00, C08J 3/00
81-2012
17.10.2012
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD., Žilina, SK; Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD., Žilina, SK;
(54) Spôsob prípravy optických vláknových vlnovodov z polydimetylsiloxánu
(57) Opisuje sa spôsob prípravy optických vlnovodov,
ktorý je založený na ťahaní vlákien z čiastočne
vytvrdnutého polydimetylsiloxánu. Tento sa umiestni buď medzi dve vlákna, alebo sa jedno vlákno
vloží do nádoby s čiastočne vytvrdnutým polydimetylsiloxánom a následne sa vlákna vzďaľujú
od seba alebo sa vlákno vyťahuje z nádoby s polydimetylsiloxánom tak, aby sa formoval optický
vlnovod požadovaných parametrov.

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

G21F 9/00
25-2013
12.3.2013
MECHATRONICKÉ SYSTÉMY a.s., Košice,
SK;
(72) Bartoš Pavel, Ing., Ludgeřovice, CZ; Haladová
Petra, Ing., Horní Bludovice, CZ; Polák Daniel,
Ing., Ostrava-Svinov, CZ;
(54) Robotizovaná linka plnenia a prípravy úložných obalových súborov na hlbinné ukladanie
vyhorených palivových článkov
(57) Robotizovaná linka plnenia a prípravy úložných
obalových súborov na hlbinné ukladanie vyhorených palivových článkov sa skladá zo vstupnej
haly (1), haly (2) robotizovaných technológií prípravy úložných obalových súborov, zavážacej
šachty (3) a zavážacieho špirálového tunela (4).
Priestor (7) vstupnej haly (1) obsahuje sklad (10)
prázdnych úložných obalových súborov a priestor pracoviska (9) kontroly prázdnych úložných
obalových súborov, pričom na vstupnú halu (1)
nadväzuje hala (2) robotizovaných technológií
prípravy úložných obalových súborov priestorom
komory (18) prípravy prepravných obalových
súborov, pričom v hale (2) robotizovaných technológií prípravy úložných obalových súborov nasleduje procesne po komore (18) prípravy prepravných obalových súborov priestor horúcej
komory (19), priestor (25) prísunu úložných obalových súborov s komorou (20) prísunu úložných
obalových súborov, s komorou (21) uzatvárania
úložných obalových súborov a komorou (22) žiarového nástreku, na ktorú nadväzuje výstupná
komora (23) vybavená výstupnou koľajou (32),
pričom na tento priestor výstupnej komory (23)
nadväzujú zavážacie šachty (3) a zavážací špirálový tunel (4). Celý systém je vybavený robotickými manipulačnými mechanizmami optimalizujúcimi proces plnenia a prípravy úložných obalových súborov.

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

H02M 7/00, B60M 3/00, B60L 1/00
18-2013
25.2.2013
EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, SK;
Havrila Rastislav, Ing., PhD., Strážske, SK; Pčola Marcel, Ing., Žilina, SK; Buday Jozef, doc.
Ing., CSc., Nová Dubnica, SK;
(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(54) Spôsob pripájania modulov vysokonapäťového meniča
(57) Spôsob pripájania modulov vysokonapäťového
meniča, kde vstupné napätie (11) je privedené do
bloku (10) prepínačov systémov, ktorý rozlišuje
medzi tromi možnosťami voľby konfigurácie,
kde v prvom rozsahu pripája moduly (30), (40),
(50) a (60) paralelne cez spojenia (13) a (15)
k vstupnému napätiu (11) a súčasne paralelne cez
spojenia (31) a (51), ako aj spojenia (41) a (61),
pričom v druhom rozsahu spája modul (30) cez
spojenie (13), kde tok energie pokračuje na modul (40), ktorého výstup je pripojený cez väzbu
(41), s blokom (10) prepínačov systémov a cez
väzbu (15) s modulom (50) s pripojením na väzby (31) a (61) a odpojením väzieb (51), (12)
a (21) a v treťom rozsahu pripojením modulu
(20) cez väzbu (12) na vstup bloku (10) prepínačov systémov a vstupné napätie (11) a následne
výstup modulu (20) pripojením väzby (21) na
väzbu (13), pričom zvyšná konfigurácia tretieho
systému je rovnaká ako v druhom systéme.
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(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

A01K 47/00
A61B 17/00
B09B 3/00
B60B 19/00
B60S 9/00

30-2013
31-2013
33-2013
5-2013
7-2013

C04B 35/00
E01H 1/00
E21B 7/00
F03B 13/00

29-2013
50018-2014
50006-2013
11-2013

F03B 13/00
F03B 13/00
G01J 3/00
G01N 3/00

6-2013
9-2013
3-2013
58-2013

G01N 27/00
G02B 6/00
G21F 9/00
H02M 7/00

50048-2014
81-2012
25-2013
18-2013
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FG4A

Udelené patenty

(11)

(51)

(11)

(51)

288223
288224

F16C 33/00
B64D 45/00

288225
288226

F28D 7/00
C07D 401/00

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

B64D 45/00, G01V 11/00
288224
51-2012
9.7.2012
2.12.2013
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom
v Trnave, STU Bratislava, Trnava, SK;
(72) Božek Pavol, doc. Ing., CSc., Voderady, SK; Tanuška Pavol, doc. Ing., PhD., Biely Kostol, SK;
Navickas Kestutis, Dr., Siauliai, LT; Ondriga Ľuboš, Ing., Leopoldov, SK;
(54) Systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase
(51) C07D 401/00, C07D 213/00, C07C 233/00,
A61K 31/00, A61P 35/00
(11) 288226
(21) 56-2010
(22) 9.6.2010
(40) 4.1.2012
(73) Bel/Novamann International, s.r.o., Nové Zámky,
SK;
(72) Veverka Miroslav, Ing., CSc., Bratislava, SK; Veverková Eva, Ing., CSc., Bratislava, SK; Ratkovská Ľubica, Ing., CSc., Hlohovec, SK; Lokaj Ján,
Ing., CSc., Bratislava, SK; Šimon Peter, prof.
Ing., DrSc., Bratislava, SK;
(54) Kryštalická α-forma Imatinib mesylátu s novým
habitom a spôsob jeho prípravy a použitie

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

F16C 33/00, B21D 53/00, B21K 1/00
288223
50045-2010
21.10.2010
3.5.2012
Donič Tibor, doc. Ing., CSc., Žilina, SK; Droščin
Josef, Ing., Krásno nad Kysucou, SK;
(72) Donič Tibor, doc. Ing., CSc., Žilina, SK; Droščin
Josef, Ing., Krásno nad Kysucou, SK;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Kovací nástrojový systém na výrobu ložiskových krúžkov a polotovar na výrobu ložiskových krúžkov

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

F28D 7/00, F28F 9/00, F28F 21/00
288225
130-2011
28.11.2011
3.6.2013
MIJORI s.r.o., Kapušany, SK;
Porezaný Jozef, MVDr., Kapušany, SK;
Žuffa Ladislav Ing., Poprad, SK;
Teplovodný výmenník tepla s ochladzovacopredhrievacím stupňom kvapalina-kvapalina

(51)

(11)

(51)

(11)

B64D 45/00
C07D 401/00

288224
288226

F16C 33/00
F28D 7/00

288223
288225
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FB9A

Zastavené konania o patentových prihláškach

(21)
16-2011
55-2011

FC9A

Zamietnuté patentové prihlášky

(21)
84-2009
5034-2011

FD9A

Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku

(21)
1049-2003
177-2004
59-2011

MK4A

Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

280301
280638
280883

05.08.2014
25.08.2014
13.08.2014

280988
281684
282003

15.08.2014
15.08.2014
16.08.2014

282005
282108
282402

12.08.2014
12.08.2014
12.08.2014

283146
283330
284064

25.08.2014
10.08.2014
16.08.2014

MM4A

Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

280562
281612
281958
282629
283878
284203
284350

12.01.2014
17.01.2014
23.01.2014
17.01.2014
24.01.2014
28.01.2014
10.01.2014

284750
284907
285129
285423
285673
285707
285779

25.01.2014
18.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
27.01.2014
21.01.2014
15.01.2014

285951
286747
286796
287216
287256
287350
287444

30.01.2014
18.01.2014
03.01.2014
08.01.2014
29.01.2014
11.01.2014
24.01.2014

287679
287951
288061
288071

11.01.2014
22.01.2014
08.01.2014
13.01.2014
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
T1

Preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky

T2

Opravený preklad patentových nárokov európskej
patentovej prihlášky

T3

Preklad európskeho patentového spisu

T4

Opravený preklad európskeho patentového spisu

T5

Preklad zmeneného európskeho patentového spisu

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

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

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

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

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

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

FA9A
GA9A
GB9A
PD9A
PD9A
QA9A
QA9A
QB9A
QC9A

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

MA4A
MC4A

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

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

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

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

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

Sprístupnené preklady patentových nárokov
európskych patentových prihlášok

(11)

(51)

2 669 519

F04B 35/00

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

F04B 35/00, F04B 49/00
2669519
12709775.6, 25.1.2012
2669519, 4.12.2013
PI1100026
26.1.2011
BR
Whirlpool S.A., São Paulo - SP, BR;
SCHWARZ Marcos Guilherme, Joinville, SC, BR;
GUOLO NAZARIO Filipe, Joinville, Santa Catarina, BR;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
PCT/BR2012/000014
WO 2012/100313
Ovládací systém a spôsob ovládania recipročného kompresora

(51)

(11)

F04B 35/00

2 669 519
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SC4A

Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

E 16633
E 16634
E 16635
E 16636
E 16637
E 16638
E 16639
E 16640
E 16641
E 16642
E 16643
E 16644
E 16645
E 16646
E 16647
E 16648
E 16649
E 16650
E 16651
E 16652
E 16653
E 16654
E 16655
E 16656
E 16657
E 16658
E 16659
E 16660
E 16661
E 16662
E 16663
E 16664
E 16665
E 16666
E 16667
E 16668
E 16669
E 16670
E 16671
E 16672
E 16673
E 16674
E 16675
E 16676
E 16677
E 16678
E 16679
E 16680
E 16681
E 16682
E 16683
E 16684
E 16685
E 16686
E 16687
E 16688
E 16689
E 16690
E 16691

C07D 495/00
B60N 2/00
B23K 35/00
C07K 16/00
C07F 9/00
C07D 263/00
C03C 10/00
C07D 493/00
C07H 19/00
A61K 31/00
A47J 31/00
E02D 29/00
A24F 47/00
A61K 31/00
G10L 19/00
A61K 31/00
A61M 15/00
H04B 7/00
E04H 1/00
C07D 409/00
A61K 39/00
B66B 5/00
A61K 38/00
C12N 15/00
F23D 14/00
A43C 15/00
C07H 19/00
C07C 215/00
C07D 239/00
C07K 14/00
A61K 49/00
F16L 21/00
A61K 31/00
A61K 38/00
D21H 21/00
F04D 29/00
F02M 27/00
C07D 401/00
C07K 9/00
C21D 1/00
H01M 2/00
F16K 31/00
B26D 1/00
A61K 9/00
F16L 55/00
F16B 2/00
B05B 15/00
C12N 9/00
B27K 3/00
B02C 19/00
B65G 69/00
A61K 31/00
A61K 39/00
G01N 33/00
C07K 16/00
C07C 259/00
A61K 31/00
C22C 19/00
D01D 5/00

E 16692
E 16693
E 16694
E 16695
E 16696
E 16697
E 16698
E 16699
E 16700
E 16701
E 16702
E 16703
E 16704
E 16705
E 16706
E 16707
E 16708
E 16709
E 16710
E 16711
E 16712
E 16713
E 16714
E 16715
E 16716
E 16717
E 16718
E 16719
E 16720
E 16721
E 16722
E 16723
E 16724
E 16725
E 16726
E 16727
E 16728
E 16729
E 16730
E 16731
E 16732
E 16733
E 16734
E 16735
E 16736
E 16737
E 16738
E 16739
E 16740
E 16741
E 16742
E 16743
E 16744
E 16745
E 16746
E 16747
E 16748
E 16749
E 16750

A61K 31/00
G07B 15/00
H04L 27/00
B41J 2/00
A61K 31/00
H05B 7/00
C22C 21/00
C01B 25/00
C12P 7/00
C07C 311/00
G10L 19/00
A61K 31/00
B60N 2/00
C07D 237/00
A61G 1/00
C07D 491/00
F16L 55/00
A23L 1/00
C13B 50/00
C07K 16/00
B61D 17/00
C12H 1/00
C07D 471/00
A61K 31/00
F16D 65/00
C12N 15/00
C07K 14/00
C07D 401/00
H05H 1/00
C07D 213/00
B32B 1/00
F16D 3/00
C07D 417/00
C07D 401/00
B28B 1/00
B60N 2/00
H01R 4/00
F16B 1/00
G07F 17/00
B32B 41/00
F16C 35/00
B60N 2/00
C07D 223/00
C07D 487/00
A61P 13/00
A47B 87/00
B65D 71/00
H01R 13/00
A61K 31/00
A61P 11/00
E04H 5/00
A47C 27/00
A61K 38/00
C07D 209/00
A61K 31/00
C07D 471/00
A61K 39/00
C07D 405/00
A61K 39/00

E 16751
E 16752
E 16753
E 16754
E 16755
E 16756
E 16757
E 16758
E 16759
E 16760
E 16761
E 16762
E 16763
E 16764
E 16765
E 16766
E 16767
E 16768
E 16769
E 16770
E 16771
E 16772
E 16773
E 16774
E 16775
E 16776
E 16777
E 16778
E 16779
E 16780
E 16781
E 16782
E 16783
E 16784
E 16785
E 16786
E 16787
E 16788
E 16789
E 16790
E 16791
E 16792
E 16793
E 16794
E 16795
E 16796
E 16797
E 16798
E 16799
E 16800
E 16801
E 16802
E 16803
E 16804
E 16805
E 16806
E 16807
E 16808
E 16809

A61K 38/00
C07D 213/00
A61M 1/00
A61M 1/00
C02F 1/00
A61K 39/00
C07K 16/00
B66B 1/00
F03D 7/00
H04L 27/00
E04F 15/00
C03C 25/00
C01D 3/00
H03K 17/00
C07K 7/00
B24B 21/00
B24B 21/00
C07D 209/00
C07D 209/00
B07C 5/00
C10M 103/00
C07D 231/00
C12P 13/00
C07K 16/00
C01B 33/00
C12Q 1/00
C08F 2/00
A01N 25/00
H04W 48/00
A61K 9/00
A61K 9/00
H04W 8/00
C25D 7/00
A61M 5/00
C12M 1/00
H01J 37/00
A61K 38/00
A61K 31/00
A23K 1/00
F16H 7/00
C07D 417/00
B65H 19/00
F28D 9/00
B65D 85/00
C04B 26/00
A61K 9/00
C07C 45/00
F26B 15/00
H02G 3/00
G08G 1/00
H01R 13/00
A61K 9/00
B29D 11/00
C09C 1/00
C09C 1/00
E04F 13/00
C07D 401/00
C23C 22/00
C08K 3/00

E 16810
E 16811
E 16812
E 16813
E 16814
E 16815
E 16816
E 16817
E 16818
E 16819
E 16820
E 16821
E 16822
E 16823
E 16824
E 16825
E 16826

E04H 6/00
A61K 35/00
C07D 401/00
C07K 16/00
F27B 9/00
B01J 8/00
A23J 1/00
B65D 85/00
C12N 5/00
C07D 471/00
A61K 47/00
F16B 39/00
C07D 243/00
G02F 1/00
B01J 37/00
C12P 21/00
B29C 51/00
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(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A01N 25/00, A01P 21/00, A01N 37/00
E 16778
10734127.3, 20.7.2010
2458982, 25.6.2014
09009866, 09171990
30.7.2009, 1.10.2009
EP, EP
BASF SE, Ludwigshafen, DE;
KOLB Klaus, Schifferstadt, DE; DINIES Frank,
Offenbach, DE; RADEMACHER Wilhelm, Limburgerhof, DE;
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/EP2010/060465
WO 2011/012494
Granulát obsahujúci karboxylový regulátor rastu a pevný okysľovací prostriedok

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

A23J 1/00, A23K 1/00, C12F 3/00
E 16816
11152404.7, 27.1.2011
2481293, 30.4.2014
GEA Mechanical Equipment GmbH, Oelde, DE;
Emanuele Mario, Oelde, DE; Schöneberg Knud,
Stade, DE;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob spracovania riedkych výpalkov a zariadenie na výrobu produktu obsahujúceho
proteíny
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A23K 1/00
E 16789
03729579.7, 6.1.2003
1469743, 14.5.2014
43085
9.1.2002
US
Balchem Corporation, New Hampton, NY, US;
RICHARDSON Paul H., Vernon, NJ, US;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
PCT/US2003/000322
WO 2003/059088
Spôsoby pre stabilizáciu hygroskopických prísad pre prežúvavce

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

A23L 1/00
E 16709
05107249.4, 5.8.2005
1749450, 28.5.2014
Heinz Italia S.p.A., Latina, IT;
Budelli Andrea, Gallarate (Varese), IT; Fontanesi
Massimo, Montecchio Emilia (Reggio Emilia), IT;
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Bezlepkové cestoviny a cesto, použitie cesta
a postup ich prípravy
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)

A24F 47/00
E 16645
10803241.8, 22.12.2010
2519122, 16.4.2014
09252924
30.12.2009
EP

25

(73) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH;
(72) GREIM Olivier, Villars-Burquin, CH; FERNANDO Felix, Workingham, Berkshire, GB; HIGGINS
Charles T., Richmond, US;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
(86) PCT/EP2010/007876
(87) WO 2011/079933
(54) Tvarovaný ohrievač pre systém generujúci aerosól
(51) A43C 15/00, A63C 17/00, B63B 35/00,
F16B 21/00
(11) E 16658
(96) 10701765.9, 19.1.2010
(97) 2389520, 25.12.2013
(31) 358667
(32) 23.1.2009
(33) US
(73) Fin Quiver, Inc., Fremont, CA, US;
(72) KOELLING Fred, Foster City, CA, US; SUBRAMANYAM Venugopal, Fremont, CA, US;
(74) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(86) PCT/US2010/021425
(87) WO 2010/085454
(54) Západkový systém
(51) A47B 87/00, F16B 12/00, B23B 3/00,
B23C 5/00, B23C 3/00, B27F 5/00
(11) E 16737
(96) 08749312.8, 3.5.2008
(97) 2142042, 23.4.2014
(31) 07009267
(32) 8.5.2007
(33) EP
(73) Lamello AG, Bubendorf, CH; Baur Franz, Oberstaufen, DE; Haser Franz, Oberstaufen, DE;
(72) BAUR Franz, Oberstaufen, DE; HASER Franz,
Oberstaufen, DE; SCHNEIDER Wilfried, Bubendorf, CH; JEKER Patrick, Brislach, CH;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP2008/003575
(87) WO 2008/135250
(54) Spájací prostriedok a spôsob vytvorenia spojenia prvého dielu a druhého dielu
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A47C 27/00
E 16743
04761480.5, 20.8.2004
1657996, 12.2.2014
200300466
27.8.2003
BE
IMHOLD, naamloze vennootschap, Sint-Niklaas,
BE;
POPPE Willy, Sint-Niklaas, BE;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
PCT/BE2004/000119
WO 2005/020761
Spôsob výroby vnútrajška matraca

26
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
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A47J 31/00, B65D 85/00
E 16643
11700261.8, 12.1.2011
2525691, 16.4.2014
10151030
19.1.2010
EP
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Izolovaná ľudská protilátka viažuca sa na ľudský
IL-12, jej použitie a spôsoby produkcie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, nukleová kyselina a rekombinantný vektor, ktorý kódujú, a hostiteľská bunka
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
EU/1/08/494/001, 16.1.2009
EU/1/08/494/001, 16.1.2009, EU
Ustekinumab
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23.4.2014
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Kontrolované uvoľňovanie sterilnej lyofilizovanej aripiprazolovej formulácie a spôsob
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., Tokyo, JP;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
EU/1/13/882/001, EU/1/13/882/002,
EU/1/13/882/003, EU/1/13/882/004, 15.11.2013
EU/1/13/882/001, EU/1/13/882/002,
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Aripiprazol
Typ: liečivo

5015-2014
25.6.2014
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Kompozície a použitia na liečenie roztrúsenej
sklerózy
Biogen Idec MA, Inc., Cambridge, Massachusetts,
US;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
EU/1/13/837/001, EU/1/13/837/002, 30.1.2014
EU/1/13/837/001, EU/1/13/837/002, 30.1.2014,
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Dimetylfumarát
Typ: liečivo
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Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
EU/1/13/837/001, EU/1/13/837/002, 30.1.2014
EU/1/13/837/001, EU/1/13/837/002, 30.1.2014,
EU
Dimetylfumarát
Typ: liečivo
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C-arylglukosidové inhibítory SGLT2 a spôsob
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EU/1/13/900/007, EU/1/13/900/008,
EU/1/13/900/009, EU/1/13/900/010,
EU/1/13/900/011, EU/1/13/900/012, 16.1.2014
EU/1/13/900/001, EU/1/13/900/002,
EU/1/13/900/003, EU/1/13/900/004,
EU/1/13/900/005, EU/1/13/900/006,
EU/1/13/900/007, EU/1/13/900/008,
EU/1/13/900/009, EU/1/13/900/010,
EU/1/13/900/011, EU/1/13/900/012, 16.1.2014,
EU
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Typ: liečivo
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13-2013
22.11.2013
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Fluórom substituovaná omega-karboxyaryldifenylmočovina na liečenie a prevenciu chorôb a chorobných stavov
Bayer HealthCare LLC, Tarrytown, NY, US;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
EU/1/13/858, 26.8.2013
EU/1/13/858, 26.8.2013, EU
Regorafenib
Typ: liečivo
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Chinazolínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Ingelheim am Rhein, DE;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
EU/1/13/879/001, EU/1/13/879/002,
EU/1/13/879/003, EU/1/13/879/004,
EU/1/13/879/005, EU/1/13/879/006,
EU/1/13/879/007, EU/1/13/879/008,
EU/1/13/879/009, EU/1/13/879/010,
EU/1/13/879/011, EU/1/13/879/012, 25.9.2013
EU/1/13/879/001, EU/1/13/879/002,
EU/1/13/879/003, EU/1/13/879/004,
EU/1/13/879/005, EU/1/13/879/006,
EU/1/13/879/007, EU/1/13/879/008,
EU/1/13/879/009, EU/1/13/879/010,
EU/1/13/879/011, EU/1/13/879/012, 25.9.2013,
EU
Afatinib dimaleát
Typ: liečivo
13.12.2026
151
5025-2013
17.12.2013
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Bicyklické heteroarylové zlúčeniny
ARIAD Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, MA,
US;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
EU/1/13/839/001, EU/1/13/839/002,
EU/1/13/839/003, EU/1/13/839/004, 1.7.2013
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Typ: liečivo
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5004-2014
10.2.2014
288131
Molekula mutantu CTLA4 alebo nukleovej kyseliny, vektor a hostiteľský vektorový systém, hostiteľská bunka, proteín mutantu CTLA4, spôsob
jeho prípravy a použitie, farmaceutická kompozícia a spôsob regulácie
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Princeton, NJ, US;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
EU/1/11/694/001, EU/1/11/694/002, 17.6.2011
EU/1/11/694/001, EU/1/11/694/002, 17.6.2011,
EU
Belatacept
Typ: liečivo
24.5.2026
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50002-2013
2.8.2013
EP 2 263 691
Liečenie rakoviny rekombinantnou humanizovanou monoklonálnou anti-ERBB2 protilátkou 2C4
(rhuMab 2C4)
F.Hoffmann-La Roche AG, Basel, CH;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
EU/1/13/813/001, 4.3.2013
EU/1/13/813/001, 4.3.2013, EU
Pertuzumab
Typ: liečivo
4.3.2028

154
14-2013
4.12.2013
EP 2 258 389
Zlepšené vezikuly bakteriálnej vonkajšej membrány
NOVARTIS AG, Basel, CH;
Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
EU/1/12/812/001, EU/1/12/812/002,
EU/1/12/812/003, EU/1/12/812/004, 14.1.2013
EU/1/12/812/001, EU/1/12/812/002,
EU/1/12/812/003, EU/1/12/812/004, 14.1.2013,
EU
Vezikuly vonkajšej membrány (OMV) z Neisserie meningitidis skupiny B
Typ: liečivo
14.1.2028
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Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia uplynutím doby platnosti
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Zverejnené žiadosti o predĺženie doby platnosti
dodatkového ochranného osvedčenia
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(23)
(68)
(54)

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

1
1-2003
28.1.2014
278215
Triazolové deriváty, spôsoby ich prípravy, medziprodukty týchto spôsobov, farmaceutický antifungálny prostriedok a použitie uvedených zlúčenín
PFIZER Inc., New York, NY, US;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
26/0125/02-S, 1.8.2002
EU/1/02/212, 19.3.2002, EU
2R, 3S-2-(2,4-Difluórfenyl)-3-(5-fluórpyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (voriconazolum)

Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia
(11) 67
(21) 3-2008
(73) MSD Italia S.r.l., Rome, IT;
Predchádzajúci majiteľ:
Istituto di Ricerche Di Biologia Molecolare P.
Angeletti SpA, Pomezia, IT;
Dátum zápisu do registra: 8.9.2014

(11) 136
(21) 5005-2013
(73) AstraZeneca AB, , SE;
Predchádzajúci majiteľ
Bristol-Myers Squibb Company, New York, US;
Dátum zápisu do registra: 25.9.2014

Zmeny mien majiteľov dodatkových ochranných osvedčení
(11) 22
(21) 5005-2004
(73) AbbVie Biotechnology Ltd., Hamilton, BM;
Dátum zápisu do registra: 5.9.2014

(11) 136
(21) 5005-2013
(73) Bristol-Myers Squibb Company, New York, US;
Dátum zápisu do registra: 25.9.2014
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
U1

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

Y1

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

Y2

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

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

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

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

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

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

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

BA2K
FA2K
FB2K
FC2K
GB2K
PD2K
PD2K

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

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

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

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

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

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

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

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

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

128-2013
152-2013
175-2013
230-2013
5045-2013
50104-2013
50111-2013

B61L 5/00
E03D 3/00
A23G 9/00
C02F 1/00
F23K 5/00
A47F 7/00
A47G 9/00

50132-2013
2-2014
8-2014
12-2014
39-2014
47-2014
49-2014

G11B 7/00
H02G 7/00
A01M 29/00
B60R 13/00
A47C 17/00
B60Q 1/00
F16L 3/00

53-2014
73-2014
5003-2014
5030-2014
50004-2014
50011-2014
50039-2014

H02B 1/00
C05F 11/00
C07D 211/00
B30B 11/00
E05B 19/00
B22C 9/00
E02B 3/00

50040-2014
50042-2014
50049-2014
50057-2014
50060-2014
50061-2014
50062-2014

F16H 37/00
A61F 13/00
H05H 1/00
E03F 5/00
E01D 19/00
A47K 3/00
A63B 71/00

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

B60R 13/00
12-2014
23.1.2014
Drančík Tomáš, Nové Zámky, SK;
Drančík Tomáš, Nové Zámky, SK;
Prostriedok na upevnenie evidenčného čísla
na vozidlo
(57) Prostriedok na upevnenie evidenčného čísla vozidla je tvorený suchým zipsom, pričom prvá časť
suchého zipsu s nylonovými háčikmi je na hladkej strane vybavená samolepiacou vrstvou a tiež
druhá časť suchého zipsu s očkami je na hladkej
strane vybavená samolepiacou vrstvou, potom
prvá časť suchého zipsu je hladkou stranou so
samolepiacou vrstvou pripevnená na vozidlo a druhá časť je hladkou stranou so samolepiacou vrstvou pripevnená na spodnú stranu tabule evidenčného čísla.

(57) Kmeň stromu (1) sa v časti, kde je umiestnená
plastová miska, olepí lepiacou páskou (6), diely
misky sa navzájom vodotesne spoja a zafixujú
klipmi (9). Priestor medzi kmeňom stromu (1)
a plastovou miskou sa vyplní PUR penou (4)
a do plastovej misky sa naleje vodu (5). Miska pozostáva z dvoch rovnakých dielov (2, 3) ukončených drážkou (7) a perom (8).

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

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

A01M 29/00, A01M 1/00
8-2014
15.1.2014
Januška Ľubomír, Bánovce nad Bebravou, SK;
Januška Ľubomír, Bánovce nad Bebravou, SK;

(54) Spôsob ochrany stromov pred lezúcim hmyzom a plastová miska na jeho uskutočnenie

A23G 9/00, A23L 2/00
175-2013
7.10.2013
Černáková Gabriela, Senec, SK; Černák Ján, Senec, SK;
(72) Černáková Gabriela, Senec, SK; Černák Ján, Senec, SK;
(54) Nápoje pre granitory
(57) Predmetom úžitkového vzoru je spôsob výroby
granitovaných nápojov, ktoré obsahujú prírodné
ingrediencie, ako napríklad káva, sypané alebo
porciované čaje, čerstvé čajové byliny a ovocie,
ovocné šťavy, džúsy či citrusové koncentráty,
ktoré sa môžu dochutiť akýmkoľvek sladidlom.

(51) A47C 17/00, A47C 31/00, B68G 5/00
(21) 39-2014
(22) 24.3.2014
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(71)
(72)
(74)
(54)

Ing. Pavel Vranský VABAL, Nitra, SK;
Vranský Peter, Nitra, SK;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
Komponenty na sedacie súpravy a spôsob ich
výroby
(57) Opisujú sa komponenty na sedacie súpravy, ktoré
sú tvorené spodnou vrstvou z netkanej textílie
s hustotou 40 g/m2, ďalej vrstvou polyuretánových tyčiniek alebo vrstvou polyuretánovej drviny alebo drviny z peria, prenášacou netkanou textíliou s hustotou 12 g/m2, vrstvou polyesterovej
striže z dutých vlákien alebo guľôčok, polyesterového rúna alebo peria a vrchnou vrstvou z netkanej textílie s hustotou 40 g/m2. Všetky vrstvy
sú navzájom prešité do tvaru štvorcov alebo obdĺžnikov.

A47F 7/00
50104-2013
28.8.2013
Grexa Martin, Bratislava, SK;
Grexa Martin, Bratislava, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Spôsob jednotného skladovania pneumatík,
zariadenie na skladovanie pneumatík
(57) Pneumatika (1) sa postaví nastojato na dve vodorovné podpery (2). Počas skladovania je pneumatika (1) postavená zvislo, pričom sa otáča kontinuálne alebo v intervaloch, medzi ktorými je
v statickom stave. Dĺžka statickej fázy je kratšia,
ako je doba postačujúca na vznik plastickej deformácie. Zariadenie na skladovanie pneumatík
má priečne podpery (2) na položenie pneumatiky
(1), ktoré sú otočne uložené v nosnej konštrukcii
a aspoň jedna podpera (21) je spojená s pohonným mechanizmom (3) na jej otáčanie. Poháňané
podpery (21) sú vzájomne spriahnuté. Nosná konštrukcia je tvorená regálom so stojkami (5), ktorý
má viaceré poschodia pneumatík (1).

(71) HOLEY QUILT, s.r.o., Bratislava, SK;
(72) Široký Igor, Prievidza, SK; Lacko Miroslav, Prievidza, SK;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(54) Prikrývka a obliečka na prikrývku
(57) Prikrývka s ochranným účinkom proti prechladnutiu chrbtových častí ľudského tela počas spánku pozostáva z dvoch textilných vrstiev (11, 11´)
rovnakej veľkosti a tvaru, ktoré sú vybavené
zhodne umiestneným pozdĺžnym otvorom (2, 2')
rovnakej veľkosti a tvaru a navzájom pevne spojené po svojom obvode (3) a po obvode otvoru
(4). Opisuje sa aj obliečka na prikrývku vybavená zhodne umiestneným pozdĺžnym otvorom
rovnakej veľkosti a tvaru ako prikrývka.

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

(51) A47G 9/00
(21) 50111-2013
(22) 20.9.2013

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

A47K 3/00
50061-2014
21.5.2014
Moravčík Martin, Mag. art., Bratislava, SK;
Moravčík Martin, Mag. art., Bratislava, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Sendvičová konštrukcia kúpacej vane alebo
sprchovej vaničky so zabudovaným elektrickým ohrevom
(57) Opisuje sa smaltovaná kúpacia vaňa alebo sprchová vanička, ktorá pozostáva z vnútornej vane
(1), ktorou je smaltovaná liatinová alebo lisovaná
oceľová vaňa, vrstvy (2) s elektrickým ohrevom
a tepelnoizolačnej vrstvy (4). Medzi vrstvou (2)
s elektrickým ohrevom a tepelnoizolačnou vrstvou (4) môže byť umiestnená ešte odrazová vrstva (3).

(51) A61F 13/00
(21) 50042-2014
(22) 16.4.2014
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(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

Péchy Branko, Žilina, SK;
Péchy Branko, Žilina, SK;
Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
Ochranná náplasť
Ochrannú náplasť tvoria najmenej dve vrstvy –
vrchný diel (1) a lepiaci diel (2), vrchný diel (1)
má vypuklinu (3) a je tvorený tkanou alebo netkanou textíliou s lamelami a/alebo mriežkou, a/alebo celistvým tuhým materiálom.

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

A63B 71/00, A63C 19/00, E04H 3/00
50062-2014
23.5.2014
Skrip Juraj, Mgr., Snina, SK;
Skrip Juraj, Mgr., Snina, SK;
Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
Herná miestnosť
Herná miestnosť na loptovú hru obsahuje šesť
odrazových plôch tvorených štyrmi obvodovými
stenami (3), stropom (4) a dlážkou miestnosti (5),
ďalej obsahuje bránky (2) a prvky, ako je osvetlenie (13), vetranie, vchod (12), svetelnú tabuľu
(9) s ukazovateľom skóre a časomierou, vykurovanie (14), okno (11) pre rozhodcov. Dlážka miestnosti (5) je rozdelená na najmenej dve hracie
plochy (1) a každej hracej ploche (1) je priradená
jedna bránka (2) umiestnená na obvodovej stene
(3).

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

B22C 9/00
50011-2014
15.2.2014
Nadhajský Kamil, Považská Bystrica, SK;
Nadhajský Kamil, Považská Bystrica, SK;
Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
Spôsob výroby kovových odliatkov a forma na
ich výrobu
(57) Forma je tvorená modelom odliatku požadovaného tvaru a vtokovou sústavou vyrobenými
z ľahčeného polystyrénu, ktoré sú umiestnené
v zhutnenom piesku. Tekutý kov sa leje priamo
na tento model, ktorý sa kontaktom s tekutým kovom spáli a vytvorí dutinu, ktorú vyplní tekutý
kov.
(51) B30B 11/00
(21) 5030-2014
(22) 6.6.2014
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(71) Strojnícka fakulta STU, Bratislava, SK;
(72) Ondruška Juraj, Ing., Bratislava, SK; Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Kováč
Martin, Bratislava, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zhutňovací stroj
(57) Zhutňovací stroj pozostáva z hlavnej lisovacej
komory (10), do ktorej zasahuje lisovací piest spojovacieho člena (6) od prvého elektromechanického lineárneho pohonu (1). Na hlavnú lisovaciu
komoru (10) radiálne nadväzuje predlisovacia
komora (7) s druhým elektromechanickým lineárnym pohonom (4). Na koniec hlavnej lisovacej
komory (10) nadväzuje zverná komora (5) alebo
pritláčacia matrica. Prvý a druhý elektromechanický lineárny pohon (1, 4) je tvorený lineárnym
aktuátorom so závitovkou alebo guľôčkovou
skrutkou, alebo planétovým aktuátorom. Zverná
komora (5) je aktívna a je na ňu napojený pasívny hydrostatický prevodník (2), ktorý má náhon
z tretieho elektromechanického lineárneho pohonu (3). Zhutňovací stroj ešte obsahuje samonosný
rám s horným ramenom (8) a spodným ramenom
(9), kde hlavná lisovacia komora (10) je ukotvená
medzi strednú a koncovú časť horného a spodného ramena (8, 9) samonosného rámu. Druhý elektromechanický lineárny pohon (4) je upevnený
o strednú časť horného ramena (8) samonosného
rámu. Zverná komora (5) je upevnená o koniec
spodného ramena (9) samonosného rámu.

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

B60Q 1/00
47-2014
16.4.2014
Buday Marián, Ing., Výčapy - Opatovce, SK;
Buday Marián, Ing., Výčapy - Opatovce, SK;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
Zariadenie na dočasné vypnutie zadného
hmlového svetla motorového vozidla
(57) Zariadenie na dočasné vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidla pozostáva z vysielača (3), spínača (2) a zdroja (1) navzájom
prepojených a umiestnených v prednej časti motorového vozidla A idúceho za vozidlom B
a z prijímača (4), zdroja (5) a spotrebiča navzájom prepojených a umiestnených v zadnej časti
motorového vozidla B idúceho pred vozidlom A.
Vysielač (3) a prijímač (4) sú pripojené do elektrickej sústavy motorových vozidiel a pracujú na
rovnakej frekvencii.
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

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

B61L 5/00, E01B 7/00
128-2013
17.7.2013
Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Bratislava, SK;
(72) Bojda Milan, Ing., Bratislava, SK; Illéš Gejza, Ing.,
Čierna nad Tisou, SK;
(54) Pevná upevňovacia súprava, najmä pre elektromotorické prestavníky
(57) Konfigurácia pozostáva z klasického elektromotorického prestavníka, pevnej upevňovacej súpravy a žľabového podvalu. Elektromotorický
prestavník (2) je prichytený dvomi svorníkmi (5)
o pevnú upevňovaciu súpravu (1). Samotná pevná upevňovacia súprava (1) je pripojená k žľabovému podvalu pomocou štyroch svorníkov (4).

C02F 1/00, C02F 5/00
230-2013
23.12.2013
Jurec Ladislav, Prešov, SK;
Jurec Ladislav, Prešov, SK;
Iónová polarizačná jednotka na fyzikálnu úpravu vody
(57) Iónová polarizačná jednotka určená na fyzikálnu
úpravu vody v uzavretých i otvorených hydraulických systémoch s elektródami (3, 4), ktoré majú veľkú povrchovú plochu.

C05F 11/00, C05G 1/00, C05D 3/00, C05D 5/00
73-2014
3.6.2014
Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK;
Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK;
Prípravky na výživu rastlín
Prípravky určené na výživu rastlín, ktoré obsahujú vápnik a/alebo horčík, obsahujú aspoň jednu
z vápenatých a/alebo horečnatých solí karboxylových kyselín typu R-COOH, kde R je vodíkový
katión alebo metylová skupina, pričom v 100
hmotnostných dieloch prípravku je minimálne
0,1 a maximálne 55 hmotnostných dielov uvedených solí. Prípravky obsahujú 45 až 99,9 hmotnostných dielov aspoň jednej zo zložiek zahŕňajúcich vodu, karboxylovú kyselinu, anorganickú
zlúčeninu obsahujúcu vápnik a/alebo horčík, močovinu, prísadu upravujúcu reologické vlastnosti
a stabilitu kvapalného prípravku. Prípravky popri
vápniku a/alebo horčíku môžu obsahovať tiež
základné živiny, ďalšie zo sekundárnych rastlinných živín, stopové prvky, rastové stimulátory
alebo pesticídy.

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

C07D 211/00, C07D 401/00
5003-2014
29.1.2014
Zentiva, k.s., Praha - Dolní Měcholupy, CZ;
Zezula Josef, Polná, CZ; Hájíček Josef, Nehvizdy, CZ; Dammer Ondřej, Hostivice, CZ;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(54) Kryštalický dihydrát bilastínu
(57) Opísané sú kryštalické formy bilastínu vzorca (I),
chemicky 2-(4-(2-(4-(1-(2-etoxyetyl)-1H-benzo-[d]imidazol-2-yl)piperidín-1-yl)etyl)fenyl)-2-metylpropánovej kyseliny vo forme dihydrátu označované ako forma A a forma B.

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

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

E01D 19/00, E01D 2/00, E01D 101/00
50060-2014
20.5.2014
PUV 2013-28254
25.7.2013
CZ
Fišer Vladimír, Ing., Brno, CZ;
Hrdlička Libor, Ing., Těšany, CZ; Simon Pavel,
Ing., Lipůvka, CZ;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Kompozitný mostný dielec pre koľajové vozidlá
(57) Kompozitný mostný dielec pre koľajové vozidlá
obsahujúci z hornej a spodnej strany oceľové nosníky orientované hrebeňmi do spájajúceho konštrukčného betónu vystuženého oceľovou výstužou, pričom aspoň jeden nosník na hornej strane
kompozitného mostného dielca je usporiadaný na
jeho zvýšenej strednej časti, pričom na plochách
po stranách zvýšenej strednej časti sú vyvýšené
miesta pre systémové upevnenie koľajnice.
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E02B 3/00
50039-2014
9.4.2014
Strecha Holding s.r.o., Bratislava, SK;
Žúži Bohuslav, doc. Ing., CSc., Pezinok, SK; Hajdu Adam, Ing., Bratislava, SK;
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Samoplniace protipovodňové vrece
(57) Samoplniace protipovodňové vrece pozostáva
z dvoch uzavretých komôr (1), ktoré sú medzi
sebou prepojené spojovacím mostom (2) v tvare
T a ktoré sú vyrobené z polyesterovej tkaniny
s vysokou nasiakavosťou vody. Komory (1) sú
vyplnené granulovanou alebo gélovou zmesou
superabsorbentov (3) vody na báze zosieťovaného polyakrylátu (SAP). Spojovací most (2) obsahuje dve manipulačné kovové oká (4).
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

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

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

E03D 3/00, E03D 1/00
152-2013
4.9.2013
Pancuráková Zuzana, Prešov, SK;
Pancuráková Zuzana, Prešov, SK; Jurec Ladislav,
Prešov, SK;
(54) Rázový výpustný ventil k WC mise
(57) Rázový výpustný ventil k WC mise je riešený
tak, že teleso (1) ventila má výstup (2), ktorého
os je kolmá na os vstupu (3), pričom sedlo (4)
s dosadacou plochou (5) orientovanou ku vstupu
(3) je osadené medzi vstupom (3) a výstupom (2)
kolmo na os vstupu (3). V osi vstupu (3) je umiestnená stopka (6) ukončená hlavicou (7), pričom
stopka (6) je vedená vo vodiacej vložke (8) so
šikmým vnútorným čelom (9). Vystupujúci koniec stopky (6) je vybavený pružinou (10) a zaisťovacím prvkom (11), napríklad maticou s podložkou. Stopka (6) je o vodiacu vložku (8) vytesnená tesnením (12). Vodiaca vložka (8) prechádza na strane šikmého vnútorného čela (9) do
strmeňa (13).

E03F 5/00, E02D 29/00
50057-2014
15.5.2014
PUV 2014-29331
14.3.2014
CZ
Točev Ivan, Ing., Brno, CZ; Kilián Martin, Bc.,
Praha, CZ;
Točev Ivan, Ing., Brno, CZ; Kilián Martin, Bc.,
Praha, CZ;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
Rám dažďového vpustu alebo šachty
Rám dažďového vpustu alebo šachty z betónových skruží, ktorý presahuje vonkajší obvod betónovej skruže (1, 2) aspoň o 10 cm, pričom priechodný otvor (6) v ráme (4) je osadený v hornej
časti (7) na väčší rozmer na uloženie veka alebo
mreže (5), a pričom rám (4) je z pružiaceho materiálu dimenzovaného na minimálnu záťaž 7,5 N/mm2.
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pevne spojený s druhým výstupným hriadeľom
(13), pričom ozubený pastorok (6) je súčasne
v ozubenom zábere s ozubeným kolesom (7) pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom (8).

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

E05B 19/00, E05B 35/00, E05B 27/00
50004-2014
24.1.2014
PUV 2013-27517
15.2.2013
CZ
KALTMEYER s.r.o., Praha, CZ;
Kaltmeyer Tomáš, Praha, CZ; Kryška Pavel, RNDr.,
Praha, CZ;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(54) Zostava podradených a rezervných nadradených kľúčov
(57) Zostava podradených a rezervných nadradených
kľúčov je tvorená podradeným kľúčom (1) a náhradným nadradeným kľúčom (11), pričom podradený kľúč (1) je na bočnom rebre svojej pracovnej časti (5) vybavený rezervným otvorom (9)
a náhradný nadradený kľúč (11) je vybavený na
bočnom rebre otvorom (17), ktoré sú vytvorené
vo vzdialenosti zodpovedajúcej 1/2 vzdialeností
osí (12, 13) jednotlivých zubov (13, 14) od osi
prostredného zubu od dorazu kľúča.

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

F16H 37/00, F16H 48/00
50040-2014
15.4.2014
Transmisie engineering a.s., Martin, SK;
Perončík Miroslav, Ing., Martin, SK; Siráň Stanislav, Ing., Martin, SK; Hatala Marián, Ing., Príbovce, SK; Jurkovič Viliam, Ing., Martin, SK; Perončík Miloš, Ing., PhD., Trebostovo, SK; Prodaj
Juraj, Ing., PhD., Žilina, SK;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Mechanická redukčná planétovo čelne planétová prevodovka s jedným vstupným a dvomi
výstupnými protibežnými hriadeľmi
(57) Mechanická redukčná planétovo čelne planétová
prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na
pohon dvojhriadeľových technologických zariadení, ktorá pozostáva zo vstupného hriadeľa (1)
pevne spojeného s prvým centrálnym kolesom
(2), ktoré je v ozubenom zábere s prvými satelitmi (3), ktoré sú otočne uložené na prvom unášači (5) satelitov (3) a súčasne sú v ozubenom
zábere s druhým centrálnym kolesom (4), pričom
prvý unášač (5) prvých satelitov (3) je pevne spojený s ozubeným pastorkom (6), ktorý je pevne
spojený s tretím centrálnym kolesom (9), ktoré je
v ozubenom zábere s druhými satelitmi (10), ktoré sú otočné uložené na druhom unášači (12)
druhých satelitov (10), a súčasne sú v ozubenom
zábere so štvrtým centrálnym kolesom (11), pričom druhý unášač (12) druhých satelitov (10) je

F16L 3/00, E01D 19/00, E21F 17/00
49-2014
24.4.2014
KOGA Bau s.r.o., Bratislava, SK;
Gajewski Aleksander Bronislaw, Bratislava, SK;
Končický Jaromír, Ing., Banská Bystrica, SK;
(74) A.K.F. Lawyers, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov
(57) Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov pozostáva z dvoch profilov
v tvare písmena L, ktoré do seba navzájom zapadajú, pričom jeden profil v tvare písmena L tvorí
hornú časť závesného systému (3) a k nemu je
pripevnený druhý profil v tvare písmena L, ktorý
tvorí spodnú časť závesného systému (4). Horná
časť závesného systému (3) a spodná časť závesného systému (4) sú navzájom pripevnené prostredníctvom jedného alebo viacerých spojov (5),
ktoré prechádzajú cez okrúhle otvory (6) umiestnené na ramenách hornej časti závesného systému (3) a zároveň cez elipsovité otvory (7) umiestnené na ramenách spodnej časti závesného systému (4). Horná časť závesného systému (3) je
širšia ako spodná časť závesného systému (4)
a tieto časti sú navzájom posuvné k sebe a umožňujú nastaviť rôznu dĺžku závesného systému.
Na hornej časti závesného systému (3) je umiestnená kotviaca platňa (1) a na spodnej časti závesného systému (4) je umiestnená oceľová objímka (8).
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)
(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

F23K 5/00
5045-2013
31.10.2013
PUV 2013-28569
3.10.2013
CZ
HEDVIGA GROUP, a.s., Vratimov, CZ;
Cuber Petr, Ing., Havířov-Životice, CZ; Pullmanová Monika, Ing., PhD., Vratimov, CZ;
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na úpravu a reguláciu plynov pre
spaľovacie zariadenie
(57) Podstatou technického riešenia je zariadenie na
úpravu a reguláciu plynov pre spaľovacie zariadenie majúce plynový vstup (1) pripojený na odvod plynov z termického zariadenia na tepelný
rozklad pri uhlíkatých materiáloch bez horenia,
kde za týmto plynovým vstupom (1) nasleduje
plynové potrubie (2) usporiadané na vedenie spáliteľných plynov, s aspoň jednou vetvou pripojenou na horák (3) s výfukom spalín, spočívajúce
v tom, že plynové potrubie (2) má aspoň jednu
ďalšiu vetvu, na ktorú je pripojená aspoň jedna
primárna akumulačná komora (4) na zhromažďovanie a premiešavanie privádzaných plynov,
kde táto primárna akumulačná komora (4) je
usporiadaná nepriepustne pre vodík, vnútri má
akumulačnú dutinu (5) pre privádzané plyny a je
vybavená aspoň jedným tlakovým prvkom na reguláciu tlaku v akumulačnej dutine (5), pričom
plynové potrubie (2) nasledujúce za primárnou
akumulačnou komorou (4), uvažované v smere
priechodu média, zahŕňa aspoň jednu vetvu s koncom zaústeným do spaľovacieho zariadenia (10)
so spaľovacím motorom, napríklad do plynového
motora alebo kogeneračnej jednotky.
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G11B 7/00, G11B 23/00, G11B 19/00
50132-2013
13.11.2013
Šafárik Ivan, Bratislava, SK; Zachar Milan, Bratislava, SK; Šútovský Ivan, Bratislava, SK;
Šafárik Ivan, Bratislava, SK; Zachar Milan, Bratislava, SK; Šútovský Ivan, Bratislava, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
Spôsob ochrany optických pamäťových médií
ako sú audio CD a filmové DVD vybavené takouto ochranou
Spôsob ochrany nahraných optických pamäťových médií audio CD a filmových DVD pred ich
neoprávneným kopírovaním a zasahovaním do
autorských diel aplikáciou ochranného prvku na
optické pamäťové médium, ktoré v priereze obsahuje ochrannú vrstvu (2) z polykarbonátu, záznamovú vrstvu s jednou alebo viacerými záznamovými úrovňami, adhezívnu vrstvu (4) a vrstvu
pre potlač (5) a ktoré obsahuje okolo stredovej
osi usporiadaný stredový otvor (10), prichytávaciu oblasť, zavádzaciu oblasť ohraničenú vonkajším okrajom a vnútorným okrajom, oblasť na záznam dát a vyvádzaciu oblasť (50). Podstatou je,
že medzi vnútorným okrajom (32) a vonkajším
okrajom (33) zavádzacej oblasti (30) sa mechanickým prostriedkom vytvoria mechanické vrypy
(31) v tvare sústredných kružníc okolo stredovej
osi (60) s profilom písmena „V“ do ochrannej
vrstvy (2), pričom tieto vrypy (31) majú vrcholy
(34) a okraje (35) a vytvárajú sa tak, aby vryp
(31) s najväčším možným priemerom kružnice
nepresiahol vnútornú časť vonkajšieho okraju (33)
a vryp s najmenším možným priemerom kružnice
nepresiahol vnútorný okraj (32) zavádzacej oblasti (30), pričom hustota vrypov (31) je taká, že
sa navzájom okraje (35) vrypov dotýkajú na povrchu ochrannej vrstvy (2) a medzi jednotlivými
okrajmi (35) vrypov (31) nie je plocha, ktorá nie
je vrypmi (31) zasiahnutá.
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

(74)
(54)
(57)

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

H02B 1/00
53-2014
30.4.2014
SEZ Krompachy a. s., Krompachy, SK;
Jenčík Imrich, Ing., Gelnica, SK; Chorovský Peter, Ing., Krompachy, SK; Kandrik Daniel, Ing.,
Krompachy, SK;
(54) Plastová skriňa na elektrické rozvody
(57) Úžitkový vzor sa týka plastových skríň určených
na elektrické rozvody, ktoré majú vytvorenú odvetrávaciu štrbinu po obvode hornej časti skrine
a nasávaciu štrbinu v spodnom priestore skrine.

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

H02G 7/00, E04H 12/00
2-2014
2.1.2014
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, SK;
ELV PRODUKT a.s., Senec, SK;
Tóth Jozef, Ing., Budimír, SK; Fedorčák Miroslav, Ing., Košice, SK; Tilinger Miroslav, Ing.,
Veľký Grob, SK; Holišová Miriam, Ing., Tomášov, SK; Filo Norbert, Ing., Čierny Brod, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
Distribučná stožiarová transformačná stanica
Opísaná je distribučná stožiarová transformačná
stanica, určená pre vzdušné elektrické rozvodné
siete, ktorá je tvorená jedným nosným stožiarovým telesom (1) s výstužnou prírubou (11), ktoré
je tvorené ôsmymi stožiarovými stenami (12), na
ktoré je pripevnená samonosná rozvádzacia skriňa (3) s nízkonapäťovým prívodným káblom (21)
a nízkonapäťovým vývodovým káblom (22), ktoré sú vedené cez prístupový otvor (13) do najmenej dvoch ochranných rúr (2) vo vnútornej časti
nosného stožiarového telesa (1), z ktorých nízkonapäťový vývodový kábel (22) je vyvedený cez
vývodovú priechodku (6) nosného stožiarového
telesa (1) a nízkonapäťový prívodový kábel (21)
je vyvedený cez prívodovú priechodku (5) nosného stožiarového telesa (1) do jednej časti transformátora (4) uloženého na transformátorovú
pomocnú konštrukciu (41), pričom na druhú časť
transformátora (4) je pripojený vysokonapäťový
prepojovací vodič (23), pričom na nosné vodivé
stožiarové teleso (1) s kotviacimi prvkami (14)
a strmeňmi (7) je pripevnený vysokonapäťový
poistkový spodok (8) s vysokonapäťovým vzdušným káblom (24) a pomocná konzola (9).

H05H 1/00
50049-2014
5.5.2014
PUV 2013-28257
26.7.2013
CZ
THERMACUT, s.r.o., Uherské Hradište - Mařatice, CZ;
(72) Zuštín Branislav, Plzeň, CZ; Veselý Petr, Uherské Hradiště - Maratice, CZ; Lapčík Zdeněk,
Modrá, CZ;
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(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Hlavica plazmového horáka
(57) Hlavica plazmového horáka, ktorá zahŕňa dýzu,
držiak dýzy, vložku držiaka dýzy, elektródu
a kryt dýzy, a kde medzi elektródou (9) a dýzou
(2) je upravený vírivý krúžok (12) na elektrické
oddelenie elektródy (9) od dýzy (2), ktorá je rozoberateľne upevnená na tele (1) plazmového horáka (3) držiakom (4) vybaveným vložkou (5),
ktorá je upravená medzi vonkajším povrchom
dýzy (2) a vnútorným povrchom držiaka (4) na
vytvorenie kanálu (19) pre chladiace médium,
pričom na dýze (4) je usporiadaná manžeta (36),
cez ktorú je prepojený kanál (19) s homogenizačnou komorou (32).

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

A01M 29/00
A23G 9/00
A47C 17/00
A47F 7/00
A47G 9/00
A47K 3/00
A61F 13/00

8-2014
175-2013
39-2014
50104-2013
50111-2013
50061-2014
50042-2014

A63B 71/00
B22C 9/00
B30B 11/00
B60Q 1/00
B60R 13/00
B61L 5/00
C02F 1/00

50062-2014
50011-2014
5030-2014
47-2014
12-2014
128-2013
230-2013

C05F 11/00
C07D 211/00
E01D 19/00
E02B 3/00
E03D 3/00
E03F 5/00
E05B 19/00

73-2014
5003-2014
50060-2014
50039-2014
152-2013
50057-2014
50004-2014

F16H 37/00
F16L 3/00
F23K 5/00
G11B 7/00
H02B 1/00
H02G 7/00
H05H 1/00

50040-2014
49-2014
5045-2013
50132-2013
53-2014
2-2014
50049-2014

78

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zapísané úžitkové vzory)

FG2K

Zapísané úžitkové vzory

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904

A24F 15/00
A23L 1/00
G06Q 20/00
G06Q 30/00
H01L 29/00
E03D 1/00
B66F 7/00
B62D 55/00
B05B 1/00
G01N 3/00

6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914

B25J 13/00
B25J 13/00
B29B 17/00
B25J 1/00
F41F 3/00
E04B 1/00
B29D 30/00
A63B 63/00
A63B 67/00
A47C 17/00

6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924

C05F 17/00
C02F 1/00
B65D 5/00
A47K 13/00
A01K 1/00
C04B 20/00
A01N 25/00
A47G 7/00
B64C 39/00
F02B 63/00

6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931

A01K 1/00
H01H 31/00
H02K 1/00
H01L 31/00
G06Q 50/00
G06Q 50/00
H02M 5/00

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

A01K 1/00, A01K 29/00
6919
183-2013
15.10.2013
3.10.2014
25.8.2014
Toporková Tatiana, Ing., Rozhanovce, SK;
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o., Rozhanovce, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
Použitie škrupín vlašských orechov

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

A01K 1/00, A01K 29/00
6925
132-2013
19.7.2013
3.10.2014
27.8.2014
Lendelová Jana, Ing., PhD., Nitra, SK; Cviklovič
Vladimír, Ing., PhD., Žikava, p. Lovce, SK; Olejár Martin, Ing., PhD., Nové Sady, SK; Pogran
Štefan, doc. Ing., CSc., Nitra, SK;
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Nitra, SK;
(54) Záznamový systém polohovej identifikácie zvierat
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A01N 25/00, A01M 13/00
6921
50080-2013
5.7.2013
3.10.2014
25.8.2014
Vyskočil Roman, Valtice, CZ;
Vyskočil Roman, Valtice, CZ;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Repelent alebo insekticíd, spôsob distribúcie
repelentu alebo insekticídu v priestore

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

A23L 1/00, A23B 4/00
6896
5033-2013
30.5.2013
PUV 2013-27851
26.4.2013
CZ

(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

3.10.2014
5.8.2014
Koutník Miloslav, Ing., Rudolfov, CZ;
Koutník Miloslav, Ing., Rudolfov, CZ;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
Sušený tepelne opracovaný mäsový výrobok

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

A24F 15/00, G09F 23/00
6895
181-2013
8.10.2013
3.10.2014
5.8.2014
Kuruc Milan, Ing., Hlohovec, SK; Kurucova Priehradná Denisa, Hlohovec, SK;
(73) Kuruc Milan, Ing., Hlohovec, SK; Kurucova Priehradná Denisa, Hlohovec, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Puzdro na škatuľku cigariet
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A47C 17/00
6914
204-2013
21.11.2013
PUV 2013-27985
27.5.2013
CZ
3.10.2014
15.8.2014
Blanář Roman, Ing., Brumovice, CZ;
BLANÁŘ NÁBYTEK a.s., Brumovice, CZ;
Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
Rozkladacia pohovka

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

A47G 7/00, A47H 27/00
6922
50145-2013
14.12.2013
PÚV 2012-27241
20.12.2012
CZ
3.10.2014
25.8.2014
Harant Ján, Bc., Česká Skalice, CZ;
AGRO CS a.s., Česká Skalice, CZ;
Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
Držiak kvetinových hrantíkov
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A47K 13/00
6918
182-2013
14.10.2013
3.10.2014
25.8.2014
Kollár Patrik, Hurbanovo, SK;
Kollár Patrik, Hurbanovo, SK;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
Hygienická pomôcka na verejné toalety

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

A63B 63/00
6912
99-2012
6.1.2011
PV2010-7
6.1.2010
CZ
3.10.2014
15.8.2014
Komárek Jozef, Ing., Všechovice, CZ; Rakušan
Jan, JUDr., Praha, CZ;
Komárek Jozef, Ing., Všechovice, CZ; Rakušan
Jan, JUDr., Praha, CZ;
Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
PCT/CZ2011/000002
WO 2011/082701
Konštrukcia mobilnej športovej bránky so zvýšenou bezpečnosťou

(73)
(74)
(86)
(87)
(54)

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

A63B 67/00
6913
124-2013
10.7.2013
3.10.2014
15.8.2014
Straka Ján, Trstená, SK; Mališka Alan, Banská
Bystrica, SK;
(73) Straka Ján, Trstená, SK; Mališka Alan, Banská
Bystrica, SK;
(54) Palica na hádzanie
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)
(73)

B05B 1/00, A61H 33/00, E04H 4/00
6903
218-2013
17.12.2013
PUV 2013-27377
29.1.2013
CZ
3.10.2014
13.8.2014
Cieslar Rudolf, Milíkov u Jablůnkova, CZ;
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice nad
Olší, CZ;
(54) Viacúčelová dýza

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

B25J 1/00
6908
198-2013
12.11.2013
3.10.2014
13.8.2014
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(72) Čorný Ivan, Ing., PhD., Teriakovce, SK; Rimár
Miroslav, doc. Ing., CSc., Vyšná Šebastová, SK;
Fedák Marcel, Ing., PhD., Ladomirov, SK; Panda
Anton, doc. Ing., PhD., Prešov, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Košice, SK;
(54) Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B25J 13/00, G05B 17/00
6905
50140-2013
27.11.2013
3.10.2014
13.8.2014
Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ
Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tóthová Mária,
Ing., Vranov nad Topľou, SK; Vagaská Alena,
PaedDr., PhD., Prešov, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov,
SK;
(54) Ľahký aktuátor s umelými svalmi – I.

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

B25J 13/00, G05B 17/00
6906
50141-2013
2.12.2013
3.10.2014
13.8.2014
Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Hošovský Alexander, Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján,
doc. Ing., PhD., Prešov, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov,
SK;
(54) Ľahký aktuátor s umelými svalmi – II.

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

B29B 17/00, B32B 27/00, C08L 29/00
6907
168-2013
26.9.2013
2013-27352
27.9.2013
CZ
3.10.2014
13.8.2014
Knapčíková Lucia, Ing., PhD., Košice, SK; Pešek
Ladislav, Ing., CSc., Košice, SK;
(73) Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ;
(54) Kompozitný materiál z recyklovaných textílií
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

B29D 30/00, B60C 15/00
6911
3-2014
8.1.2014
3.10.2014
13.8.2014
Chudý Jozef, Ing., Partizánske, SK;
VIPO a. s., Partizánske, SK;
Zariadenie na strihanie navíjaného drôtu pätkového lana
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B62D 55/00
6902
195-2013
30.10.2013
3.10.2014
13.8.2014
Ronec Rudolf, Ing., Zvolen, SK; Pancák Jozef,
Ing., Zvolen, SK;
(73) KWD s. r. o., Zvolen, SK;
(54) Ľahký pásový agrolesnícky traktor
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

B64C 39/00, F03D 9/00, F03D 11/00
6923
132-2012
23.10.2012
3.10.2014
27.8.2014
Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Vibračný multirotor
B65D 5/00, B65D 75/00, G09F 3/00
6917
144-2013
9.8.2013
3.10.2014
25.8.2014
Matej Jaroslav, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK;
Matej Jaroslav, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK;
Interiérový držiak dobíjateľných elektronických zariadení

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

B66F 7/00, B66F 3/00, B66F 11/00
6901
179-2013
8.10.2013
3.10.2014
13.8.2014
Minárik Marián, Ing., PhD., Kočovce, SK; Kotšmíd Stanislav, Ing., Zvolen, SK;
(73) Technická Univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
(54) Zariadenie na zdvíhanie bremien
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

C02F 1/00, C02F 5/00
6916
141-2013
1.8.2013
3.10.2014
25.8.2014
Pancurák František, Prešov, SK; Jurec Ladislav,
Prešov, SK;
(73) Pancurák František, Prešov, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín,
najmä vody
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)

C04B 20/00, C04B 24/00, C04B 7/00
6920
5008-2013
19.2.2013
PUV 2013-27450
13.2.2013
CZ

(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

3.10.2014
25.8.2014
Škarková Jaroslava, Ing., Praha, CZ;
Dálniční stavby Praha, a.s., Praha, CZ;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
Cementobetónová zmes na kryty vozoviek

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

C05F 17/00, C05F 9/00
6915
90-2013
29.5.2013
3.10.2014
25.8.2014
Šiška Jozef, RNDr., Marianka, SK;
Šiška Jozef, RNDr., Marianka, SK;
Spôsob suchej fermentácie biologicky rozložiteľného odpadu posuvnou základkovou metódou

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

E03D 1/00, E03D 3/00, E03D 5/00
6900
151-2013
4.9.2013
3.10.2014
13.8.2014
Pancuráková Zuzana, Prešov, SK; Jurec Ladislav,
Prešov, SK;
(73) Pancuráková Zuzana, Prešov, SK;
(54) Integrovaná WC misa
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

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

E04B 1/00, B32B 27/00
6910
50122-2013
16.10.2013
PUV 2013-28030
5.6.2013
CZ
3.10.2014
13.8.2014
Hodinka Jan, Ing., Brno, CZ;
PCC MORAVA-CHEM, s.r.o., Český Těšín, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém na steny budov

F02B 63/00
6924
118-2013
1.7.2013
3.10.2014
27.8.2014
Barcík Peter, Ing., Sliač, SK; Kurák Miroslav,
Ing., Detva, SK;
(73) Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská BystricaKráľová, SK;
(54) Elektrocentrála – dieselový generátor na špeciálne použitie
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

F41F 3/00
6909
216-2013
9.12.2013
3.10.2014
13.8.2014
Gerek Igor, Ing., PhD., Ilava - Klobušice, SK; Marček Ondrej, Ing., Omšenie, SK; Sim Miroslav,
Ing., Hutka, SK;
(73) EVPÚ, a.s., Nová Dubnica, SK;
(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(54) Odpaľovacie zariadenie na zbraňovej stanici

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

G01N 3/00, G01N 33/00
6904
223-2013
19.12.2013
3.10.2014
13.8.2014
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD., Nitra, SK;
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Nitra, SK;
(54) Zapojenie na meranie penetrometrického odporu pôdy

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

G06Q 20/00
6897
50125-2013
4.11.2013
3.10.2014
5.8.2014
Kianička Ladislav, Bratislava, SK; Kianička Peter, Bratislava, SK; Marko Martin, Bratislava, SK;
(73) Kianička Ladislav, Bratislava, SK; Kianička Peter, Bratislava, SK; Advokátska kancelária, Marko, s.r.o., Bratislava, SK;
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Zapojenie bezkontaktného platobného systému
na webovej platforme s virtuálnou platobnou
kartou
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)

G06Q 30/00, H04N 21/00
6898
50050-2013
14.5.2013
3.10.2014
5.8.2014
Suchoba Michal, PhDr. Ing., Pezinok, SK;
iTVSi a.s., Bratislava, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Systém nákupu tovarov alebo služieb zákazníkom počas televízneho vysielania

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

G06Q 50/00
6929
50065-2013
17.6.2013
3.10.2014
27.8.2014
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(72) Šebo Vladimír, JUDr., Bratislava, SK; Osvaldová Veronika, Ing., Bratislava, SK;
(73) Šebo Vladimír, JUDr., Bratislava, SK; Osvaldová Veronika, Ing., Bratislava, SK;
(74) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(54) Elektronický systém na poskytovanie pôžičiek
stávkujúcim klientom
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

G06Q 50/00
6930
50066-2013
17.6.2013
3.10.2014
27.8.2014
Šebo Vladimír, JUDr., Bratislava, SK; Osvaldová Veronika, Ing., Bratislava, SK;
(73) Šebo Vladimír, JUDr., Bratislava, SK; Osvaldová Veronika, Ing., Bratislava, SK;
(74) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(54) Elektronický systém na poskytovanie pôžičiek
stávkujúcim klientom prostredníctvom siete
internet
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

H01H 31/00
6926
220-2013
18.12.2013
3.10.2014
27.8.2014
Wolf Július, Ing., Gelnica, SK;
SEZ Krompachy a. s., Krompachy, SK;
Török Dušan, Ing., Krompachy, SK;
Hlavný systém vnútorných odpájačov vysokého napätia

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

H01L 29/00, H03K 17/00
6899
55-2013
28.3.2013
3.10.2014
13.8.2014
Kaščák Slavomír, Ing., Krompachy, SK; Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník - Drienové, SK;
Radvan Roman, Ing., Hvozdnica, SK; Špánik Pavol, prof. Ing., PhD., Rosina, SK;
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
(54) Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

H01L 31/00
6928
50060-2013
5.6.2013
3.10.2014
27.8.2014
Masaryk Michal, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Masaryk Michal, Ing., PhD., Bratislava, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Systém a spôsob chladenia fotovoltického panela
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

H02K 1/00, B62J 6/00
6927
5047-2013
2.12.2013
3.10.2014
27.8.2014
Stacho Ľubomír, Bzince pod Javorinou, SK; Marci Štefan, Košice, SK;
(73) Stacho Ľubomír, Bzince pod Javorinou, SK; Marci Štefan, Košice, SK;
(74) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na produkciu elektrickej energie na
prevádzku elektrických spotrebičov bicykla

(51)
A01K 1/00
A01K 1/00
A01N 25/00
A23L 1/00
A24F 15/00
A47C 17/00
A47G 7/00
A47K 13/00
A63B 63/00
A63B 67/00

(11)
6919
6925
6921
6896
6895
6914
6922
6918
6912
6913

(51)
B05B 1/00
B25J 1/00
B25J 13/00
B25J 13/00
B29B 17/00
B29D 30/00
B62D 55/00
B64C 39/00
B65D 5/00
B66F 7/00

(11)
6903
6908
6905
6906
6907
6911
6902
6923
6917
6901

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

H02M 5/00
6931
50113-2013
23.9.2013
3.10.2014
27.8.2014
Sťahuliak Branislav, Ing., Bratislava, SK;
Sťahuliak Branislav, Ing., Bratislava, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Spôsob znižovania príkonu elektrického spotrebiča, zapojenie na jeho vykonávanie

(51)
C02F 1/00
C04B 20/00
C05F 17/00
E03D 1/00
E04B 1/00
F02B 63/00
F41F 3/00
G01N 3/00
G06Q 20/00
G06Q 30/00

(11)
6916
6920
6915
6900
6910
6924
6909
6904
6897
6898

(51)
G06Q 50/00
G06Q 50/00
H01H 31/00
H01L 29/00
H01L 31/00
H02K 1/00
H02M 5/00

(11)
6929
6930
6926
6899
6928
6927
6931
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MK2K
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Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

3976
3991
4036
4081
4179

20.08.2014
23.08.2014
13.08.2014
27.08.2014
16.08.2014

4657
4792
4799
4809
4821

04.08.2014
04.01.2014
29.01.2014
25.01.2014
29.01.2014

4920
5567
5602
5603
5676

25.01.2014
08.01.2014
20.01.2014
28.01.2014
28.01.2014

5721
5762
6095

15.01.2014
21.01.2014
25.01.2014

ND2K

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

4925
4927
5015
5780
5792

A61K 35/00
F24F 13/00
H02J 15/00
A23L 1/00
A47H 7/00

5794
5809
5811
5812
5813

C12C 5/00
F15B 15/00
F15B 15/00
F15B 15/00
F15B 15/00

5814
5859
5870
5910
5966

F15B 15/00
E04F 13/00
H03M 1/00
A61K 31/00
A61K 31/00

5983
6127

C12C 5/00
B64D 13/00

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

A23L 1/00, A23D 9/00
5780
153-2010
18.10.2010
Zima Jozef, PharmDr., Nitra, SK;
Výživová podporná zložka na ľudskú výživu

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

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

B64D 13/00
6127
5014-2011
7.3.2011
ZENIT, spol. s r. o., Praha, CZ;
Pomocná energetická jednotka vrtuľníkov

A47H 7/00
5792
50076-2010
22.9.2010
Venesová Denisa, Komárno, SK; Drozdíková Oľga,
Komárno, SK; Beke Alexander, Komárno, SK;
(54) Spúšťacia garniža

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

C12C 5/00, C12C 12/00
5794
50070-2010
6.9.2010
Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK;
Sladovňa SESSLER, a.s., Trnava, SK;
(54) Pivo s príchuťou bylín

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

A61K 31/00, A61K 9/00, C07D 295/00
5910
203-2010
30.12.2010
ZENTIVA, k. s., Praha - Dolní Měcholupy, CZ;
Tekutá kompozícia cetirizínu bez konzervačných látok

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

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

A61K 31/00, A61K 9/00, A61K 47/00
5966
202-2010
30.12.2010
ZENTIVA, k. s., Praha - Dolní Měcholupy, CZ;
Stabilná kompozícia pregabalínu

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

E04F 13/00
5859
120-2010
6.9.2010
Jasenský Ivan, Sliač, SK;
Rohovník

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

A61K 35/00, A61P 1/00
4925
5057-2007
10.8.2007
Pharma Agency, s.r.o., Praha, CZ;
Potravinový doplnok

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

F15B 15/00
5814
136-2010
27.9.2010
Fragokov-export, výrobné družstvo, Prešov, SK;
Hlavný valec ovládania spojky

C12C 5/00, C12C 12/00
5983
50069-2010
6.9.2010
Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK;
Sladovňa SESSLER, a.s., Trnava, SK;
(54) Glukánové pivo a spôsob jeho výroby
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(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

F15B 15/00
5809
140-2010
27.9.2010
Fragokov-export, výrobné družstvo, Prešov, SK;
Hlavný valec ventilkový

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

F24F 13/00, A62C 4/00
4927
5062-2007
27.8.2007
IMOS - Systemair s. r. o., Kalinkovo, SK;
Požiarna stenová mriežka

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

F15B 15/00
5813
139-2010
27.9.2010
Fragokov-export, výrobné družstvo, Prešov, SK;
Ovládací valec diskovej brzdy

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

H02J 15/00, F24J 3/00, F24D 17/00
5015
5068-2007
4.10.2007
Auxilien, a.s., Praha, CZ;
Energetický systém s rozšíreným regulačným
rozsahom

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

F15B 15/00, F16D 65/00
5812
138-2010
27.9.2010
Fragokov-export, výrobné družstvo, Prešov, SK;
Hydraulický brzdový valec do bubnových bŕzd

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

H03M 1/00
5870
50059-2010
31.7.2010
T - Industry, s. r. o., Myjava, SK;
Modulárny variabilný prevodník analógových
a/alebo digitálnych veličín

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

F15B 15/00
5811
137-2010
27.9.2010
Fragokov-export, výrobné družstvo, Prešov, SK;
Hlavný valec ovládania bŕzd

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A23L 1/00
A47H 7/00
A61K 31/00
A61K 31/00
A61K 35/00

5780
5792
5910
5966
4925

B64D 13/00
C12C 5/00
C12C 5/00
E04F 13/00
F15B 15/00

6127
5794
5983
5859
5814

F15B 15/00
F15B 15/00
F15B 15/00
F15B 15/00
F24F 13/00

5813
5809
5811
5812
4927

H02J 15/00
H03M 1/00

5015
5870

PC2K

Prevody a prechody práv na úžitkové vzory

(11) 5749
(21) 5027-2010
(73) Kalús Daniel, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Páleš Peter, Ing., Svätý Jur, SK; Pelachová Ľubica,
Mgr., Hainburg an der Donau, AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.5.2014
Dátum zápisu do registra: 5.9.2014

(11) 5749
(21) 5027-2010
(73) Eluvim Invest s.r.o., Veveří, Brno, CZ;
Predchádzajúci majiteľ:
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.7.2014
Dátum zápisu do registra: 5.9.2014
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Licenčné zmluvy registrované alebo udelené

(11) 4579
(21) 5039-2006
(73) Jaroš Vladimír, Mgr., Praha - Kbely, CZ; Kubálek
Ladislav, doc. PhDr., CSc., Praha - Stodůlky, CZ;
Cinko Gustav, Praha, CZ;
Nadobúdateľ:
LEDIC SLOVAKIA EXPORT s.r.o., Trenčín, SK;
Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 25.9.2013
Dátum zápisu do registra: 9.9.2014

(11) 4831
(21) 5034-2007
(73) Jaroš Vladimír, Mgr., Praha - Kbely, CZ; Kubálek
Ladislav, doc. PhDr., CSc., Praha - Stodůlky, CZ;
Cinko Gustav, Praha, CZ;
Nadobúdateľ:
LEDIC SLOVAKIA EXPORT s.r.o., Trenčín, SK;
Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 25.9.2013
Dátum zápisu do registra: 9.9.2014

(11) 4581
(21) 5041-2006
(73) Jaroš Vladimír, Mgr., Praha - Kbely, CZ; Kubálek
Ladislav, doc. PhDr., CSc., Praha - Stodůlky, CZ;
Cinko Gustav, Praha, CZ;
Nadobúdateľ:
LEDIC SLOVAKIA EXPORT s.r.o., Trenčín, SK;
Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 25.9.2013
Dátum zápisu do registra: 9.9.2014

TE2K
(11) 5917
(21) 50090-2010
(73) dolphin, s.r.o., Trenčín, SK;
Dátum zápisu do registra: 23.9.2014
(11) 5946
(21) 50077-2010
(73) dolphin, s.r.o., Trenčín, SK;
Dátum zápisu do registra: 23.9.2014

Zmeny adries
(11) 6147
(21) 50087-2011
(73) dolphin, s.r.o., Trenčín, SK;
Dátum zápisu do registra: 23.9.2014
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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

90

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zapísané dizajny)

FG4Q

Zapísané dizajny

(11)

(51)

28083
28084
28085

17/03.00
12/16.06
26/06.00

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

12/16.06
28084
19.8.2014
5.6.2019
5010-2014
5.6.2014
Hervé Bertrand, St Priest Lyon, FR;
Volvo Truck Corporation, Göteborg, SE;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(54) Náhradné dielce vozidiel
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo
na ktorom bude aplikovaný, je určený ako náhradný dielec vozidiel.
(28) 3
(55)

1.5

1.6
1.1

1.7
1.2
2.1

1.3
2.2

2.3
1.4
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3.2
2.4

2.5

3.3

2.6

2.7

3.1

3.4

3.5

91

92
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10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(74)

3.6

26/06.00
28085
19.8.2014
5.6.2019
5011-2014
5.6.2014
Hervé Bertrand, St Priest Lyon, FR;
Volvo Truck Corporation, Göteborg, SE;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(54) Náhradné dielce vozidiel
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo
na ktorom bude aplikovaný, je určený ako zostava
smeroviek.
(28) 1
(55)

1.1
3.7

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

17/03.00
28083
19.8.2014
13.6.2019
32-2014
13.6.2014
Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK;
Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK;
Výrez lubovej gitary
Určenie výrobku:
Výrez lubovej gitary je určený pre akustické,
elektroakustické a elektrické gitary s lubovým
a pololubovým telom.
(28) 1
(55)

1.2

1.3

1.1

1.4
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1.5

1.6

1.7

(51)

(11)

12/16.06
17/03.00
26/06.00

28084
28083
28085

93

94
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MK4Q

Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti

(11)

(58)

(11)

(58)

(11)

(58)

(11)

(58)

25930
25962
26153

27.08.2014
13.08.2014
10.08.2014

26929
26930
26932

09.01.2014
09.01.2014
29.01.2014

26933
26935
26948

29.01.2014
27.01.2014
26.01.2014

27013
27557
27571

26.01.2014
29.01.2014
22.01.2014

ND4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

27076
27105
27581

25/01.01
09/01.03
25/01.07

27627
27650

07/01.02
12/16.11

27651
27652

12/16.11
12/16.11

27653
27654

12/16.11
12/16.11

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

07/01.02
27627
2.2.2010
10.11.2019
5023-2009
10.11.2009
BOHEMIAN GIFTS s.r.o., Jablonec nad Nisou,
CZ;
(54) Karafa
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, predstavuje karafu. Táto karafa je určená najmä na dodanie pozitívnej sily vode.

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

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

09/01.03, 09/05.08
27105
21.6.2005
7.12.2019
196-2004
7.12.2004
PARTNERS, s. r. o., Častkovce, SK;
Hygienický téglik
Určenie výrobku:
Výrobok, ktorým je dizajn stelesnený, je hygienický téglik určený na uloženie polotuhých a tuhých potravín, ako napríklad šalátov, rýb a majonéz.
12/16.11
27651
24.6.2010
27.10.2019
47-2009
27.10.2009
SCANIA CV AB, Södertälje, SE;
Dolný čelný panel chladiča
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako dolný čelný panel chladiča, tvoriaci súčasť karosérie vozidla.

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

12/16.11
27650
24.6.2010
27.10.2019
46-2009
27.10.2009
SCANIA CV AB, Södertälje, SE;
Dolný čelný panel chladiča
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako dolný čelný panel chladiča, tvoriaci súčasť karosérie vozidla.

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

12/16.11
27652
24.6.2010
27.10.2019
48-2009
27.10.2009
SCANIA CV AB, Södertälje, SE;
Čelný vzduchový panel
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako čelný vzduchový panel vozidla, tvoriaci
súčasť karosérie vozidla.

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

12/16.11
27653
24.6.2010
27.10.2019
49-2009
27.10.2009
SCANIA CV AB, Södertälje, SE;
Čelný vzduchový panel
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako čelný vzduchový panel vozidla, tvoriaci
súčasť karosérie vozidla.
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9 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

12/16.11
27654
24.6.2010
27.10.2019
50-2009
27.10.2009
SCANIA CV AB, Södertälje, SE;
Čelný vzduchový panel
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako čelný vzduchový panel vozidla, tvoriaci
súčasť karosérie vozidla.

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

25/01.01
27076
18.3.2005
20.8.2019
150-2004
20.8.2004
NOVOSEDLÍK, spol. s. r. o., Nitra, SK;
Stavebná tvarovka
Určenie výrobku:
Výrobok Stavebná tvarovka, v ktorom je dizajn
stelesnený alebo na ktorom je použitý, je určený
na stavebnú činnosť, najmä na výstavbu stien, budov a iných stavieb.

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

25/01.07
27581
16.7.2009
19.5.2019
20-2009
19.5.2009
Poszert - Schwarzová Martina, Bernolákovo, SK;
Tvárnica na oplotenie
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je alebo bude dizajn stelesnený, je stavebný dielec, predovšetkým murovacia
a/alebo debniaca tvárnica na stavbu plotov a podobných exteriérových deliacich stien.

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

07/01.02
09/01.03
12/16.11

27627
27105
27651

12/16.11
12/16.11

27653
27652

12/16.11
12/16.11

27654
27650

25/01.01
25/01.07

27076
27581

TE4Q
(11)
(21)
(73)
(58)

27777
37-2011
dolphin, s.r.o., Trenčín, SK;
23.9.2014

Zmeny adries
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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)

557-2012
984-2013
1086-2013
1559-2013
1875-2013
2123-2013
2165-2013
2192-2013
2240-2013
2288-2013
2366-2013
2374-2013
2441-2013
2462-2013
2465-2013
2466-2013
5563-2013
5702-2013
5703-2013
5704-2013
5705-2013
5706-2013
5707-2013
5708-2013
5709-2013
10-2014
75-2014
76-2014
86-2014
91-2014
96-2014
120- 2014
151-2014
152-2014
153-2014
154-2014
155-2014
174-2014
217-2014
250-2014
261-2014
267-2014
281-2014
300-2014
328-2014
329-2014
331-2014
347-2014
348-2014
407-2014
456-2014
465-2014
502-2014
565-2014
594-2014
595-2014
596-2014
597-2014
598-2014
607-2014
609-2014
622-2014
632-2014

641-2014
671-2014
677-2014
678-2014
684-2014
718-2014
720-2014
772-2014
775-2014
797-2014
799-2014
806-2014
837-2014
842-2014
844-2014
851-2014
873-2014
876-2014
906-2014
939-2014
940-2014
941-2014
944-2014
958-2014
962-2014
979-2014
980-2014
985-2014
986-2014
987-2014
1011-2014
1013-2014
1018-2014
1019-2014
1021-2014
1022-2014
1023-2014
1024-2014
1025-2014
1028-2014
1029-2014
1030-2014
1037-2014
1042-2014
1043-2014
1049-2014
1054-2014
1055-2014
1056-2014
1057-2014
1058-2014
1064-2014
1070-2014
1075-2014
1079-2014
1080-2014
1081-2014
1082-2014
1083-2014
1084-2014
1109-2014
1111-2014
1113-2014

1114-2014
1121-2014
1122-2014
1131-2014
1132-2014
1135-2014
1136-2014
1137-2014
1138-2014
1139-2014
1140-2014
1141-2014
1143-2014
1144-2014
1145-2014
1146-2014
1147-2014
1148-2014
1151-2014
1154-2014
1155-2014
1156-2014
1157-2014
1158-2014
1159-2014
1160-2014
1161-2014
1162-2014
1185-2014
1190-2014
1201-2014
1202-2014
1205-2014
1211-2014
1212-2014
1214-2014
1216-2014
1217-2014
1218-2014
1219-2014
1223-2014
1224-2014
1225-2014
1227-2014
1229-2014
1231-2014
1235-2014
1236-2014
1238-2014
1241-2014
1243-2014
1244-2014
1245-2014
1255-2014
1256-2014
1257-2014
1258-2014
1259-2014
1260-2014
1268-2014
1269-2014
1281-2014
1291-2014

1301-2014
1302-2014
1305-2014
1308-2014
1309-2014
1310-2014
1317-2014
1328-2014
1329-2014
1331-2014
1332-2014
1335-2014
1337-2014
1338-2014
1339-2014
1340-2014
1341-2014
1342-2014
1345-2014
1371-2014
1379-2014
1381-2014
1382-2014
1383-2014
1386-2014
1412-2014
1413-2014
1414-2014
1415-2014
1419-2014
1420-2014
1421-2014
1510-2014
1512-2014
1513-2014
5033-2014
5106-2014
5127-2014
5132-2014
5133-2014
5134-2014
5170-2014
5171-2014
5172-2014
5237-2014
5241-2014
5264-2014
5269-2014
5276-2014
5277-2014
5278-2014
5279-2014
5282-2014
5286-2014
5321-2014
5322-2014
5323-2014
5333-2014
5334-2014
5335-2014
5341-2014
5342-2014
5344-2014

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

(210)

(210)

(210)

(210)

5345-2014
5346-2014
5361-2014
5362-2014
5367-2014
5368-2014
5370-2014
5371-2014
5398-2014
5407-2014
5408-2014

5428-2014
5458-2014
5461-2014
5462-2014
5463-2014
5468-2014
5469-2014
5473-2014
5474-2014
5475-2014
5476-2014

5477-2014
5478-2014
5479-2014
5480-2014
5483-2014
5484-2014
5485-2014
5490-2014
5529-2014
5532-2014
5533-2014

5534-2014
5535-2014
5536-2014
5538-2014
5541-2014
5576-2014
5577-2014
5578-2014
5579-2014
5580-2014

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

557-2012
2.4.2012
35, 41, 43
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb pre tretie osoby; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely;
podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prenájom
reklamných priestorov; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); sprostredkovateľne práce; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - Informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; výchovno-zábavné
klubové služby; organizácia a vedenie dielní na
výučbu; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení;
plánovanie a organizovanie večierkov; služby
v oblasti estrád; školenie; vzdelávanie; zábava,
pobavenie; zábavné parky.
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie);
kaviarne; prenájom prechodného ubytovania;
prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek,
stolov, obrusov a sklenených výrobkov; príprava
a dodávka jedál na objednávku do domu; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie.

(540)

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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984-2013
5.6.2013
16
16 - Baliace plastové fólie; viskózové fólie na balenie.

(540) aquina
(731) GARANT MARTIN, spol. s r.o., Robotnícka 1/G,
036 01 Martin, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček,
s.r.o., Žilina, SK;

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

1086-2013
24.6.2013
37, 38, 41, 42
37 - Opravy meracej a regulačnej techniky.
38 - Telekomunikačné služby.
41 - Ozvučovanie verejných priestranstiev a spoločenských akcií.
42 - Inžinierska činnosť a projekčná činnosť na
inštalovanie rádiových sietí; vývoj telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení a ich
príslušenstva; vývoj reprodukčnej techniky; vývoj prístrojov na prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; vývoj meracej a regulačnej techniky.

(540) Abus
(731) Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1559-2013
28.8.2013
30
30 - Sendviče, mäsové sendviče, bravčové sendviče, rybie sendviče, kuracie sendviče, sušienky, chlieb, koláče, sladké pečivo, čokoláda, káva,
kávové náhradky, čaj, horčica, ovsená kaša, jemné pečivo, omáčky, koreniny, cukor.

(540) Môj Burger
(731) McDonald's Corporation, One McDonald's Plaza,
Oak Brook, Illinois 60523, US;
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK;
(591) červená, sivá
(731) „punkt“ o.z., Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, SK;
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(220)
10 (511)
(511)
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1875-2013
9.10.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; magnetické disky;
optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované
filmy; strihacie zariadenie na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; kompaktné disky; kreslené filmy; magnetické médiá;
magnetofóny; magnetické nosiče údajov; optické
disky; optické nosiče údajov; pásky na zvukové
nahrávanie; počítačové programy; počítačový softvér (stiahnutý z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje; programy na počítačové hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery;
vysielače (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so
zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá;
tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov;
rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne
vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo
zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych
štúdií; produkcia filmov s výnimkou reklamných;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie
na videopásky; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom
zvukových nahrávacích zariadení.

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

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

2123-2013
12.11.2013
9, 16, 35, 38, 41, 42, 43
9 - Elektronické diáre; elektronické publikácie
(stiahnuteľné); zvukové knihy; elektronické slovníky; súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimediálnych aplikácií, multimediálnych alebo informačných katalógov a aplikácií
na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie
dát v elektronickej podobe; nahrané počítačové
programy; nahrané a nenahrané nosiče záznamov
zvuku a obrazu; optické nosiče údajov; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia);
elektronický vreckový slovník − prekladový; nahrané operačné programy; počítačový softvér;
počítačový softvér využívaný pre globálnu počítačovú sieť (internet); dáta, bázy dát, databázové
produkty; databázové systémy; informácie a záznamy v elektronickej podobe bez ohľadu na to, či
sú uložené na samostatných nosičoch alebo sú
stiahnuteľné z dátových, informačných či telekomunikačných sietí.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), ceruzky,
perá, písacie potreby patriace do triedy 16, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie,
grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón,
lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely
na použitie v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie,
plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače
z papiera alebo lepenky, puzdrá na doklady, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály.
35 - Maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickými tovarmi, počítačmi a ich príslušenstvom,
počítačovým softvérom, marketingové štúdie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií, prenájom reklamných
materiálov, reklama, reklamné služby; reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií na reklamné účely,
vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov,
zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
personálne poradenstvo, prieskum trhu, prieskum
verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, orga-
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nizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom
reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie
osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete,
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest,
služby riadenia ľudských zdrojov, komerčné informačné kancelárie, obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 38, 41, 42 a 43
tohto zoznamu.
38 - Elektronická pošta; spravodajské kancelárie;
komunikácia prostredníctvom optických káblov;
počítačová komunikácia; komunikácia pomocou
počítačových terminálov: posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom
čase (prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných
dát, či informácií) a poskytovanie služieb s tým
spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane
internetu; prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete na komunikáciu
prostredníctvom počítačových sietí; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov,
periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór na
komunikáciu prostredníctvom počítačových sietí
a poskytovanie prístupu k online informačným
službám dát.
41 - Činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu;
organizovanie športových podujatí a súťaží; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie predstavení (manažérske služby), hudobných a tanečných produkcií; činnosť
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; činnosť umeleckej a športovej agentúry; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov;
usporadúvanie koncertov; organizovanie súťaží
krásy; požičiavanie nahratých nosičov zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov; prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúr; usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných
a iných predstavení; usporadúvanie koncertov,
hudobných a tanečných produkcií; vydavateľská
činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; vydávanie periodických a neperiodických
publikácií s výnimkou reklamných; zverejňovanie textov (s výnimkou reklamných); vydávanie
kníh, revue a magazínov; výchovno-zábavné klubové služby; výroba (tvorba) videofilmov; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia.
42 - Grafický dizajn; navrhovanie (priemyselný
dizajn); navrhovanie obalov; obalový dizajn; od-
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borné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; poradenské a konzultačné služby
v oblasti hardvéru a softvéru; priemyselný dizajn;
štúdie technických projektov; projektová činnosť;
umelecký dizajn; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počítačov; servis
počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačového softvéru; tvorba
softvéru; návrhy, štruktúrovanie a programovanie
či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok
a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie
(poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto
stránok či násteniek; hosťovanie (poskytovanie
voľného priestoru) na internetové či intranetové
aplikácie; prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov
z fyzických médií na elektronické médiá; aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie
na počítačových stránkach (webových stránkach);
inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových
databáz; počítačové programy (zhotovovanie kópií); prenájom počítačového softvéru; prevod
a konverzia počítačových programov a údajov
(okrem fyzickej konverzie); prieskum v oblasti využitia počítačov; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
43 - Poskytovanie jedla a nápojov v internetových kaviarňach; služby barov, kaviarne, rýchle
občerstvenie (bufety), hotelierske služby, prenájom prednáškových sál, príprava a dodávka jedla
na objednávku do domu, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, hotely, prenájom prechodného
ubytovania, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie (prechodné ubytovanie, hotely, penzióny), poskytovanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách
a rekreačných zariadeniach.
(540)

(591) čierna, biela, červená
(731) Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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2165-2013
16.11.2013
29, 30, 32
29 - Mäso; ryby (neživé); mäsové výťažky; konzervované ovocie a konzervovaná zelenina; potravinárska želatína; džemy; kompóty; potravinárske oleje; mliečne výrobky a mlieko; vajcia;
potravinárske oleje a tuky.
30 - Obilninové výrobky na osobnú konzumáciu,
a to obilninové výrobky na raňajky a ochutené
obilninové výrobky zo pšenice, žita, jačmeňa, ovsa, kukurice a ryže a ochutené medom, kakaom,
orieškami, cukrom, ovocím, čokoládou; káva; čaj;
kakao; kávové náhradky; med; cukor; melasový
sirup; droždie na kysnutie; pečivo; cukrovinky;
ovsená kaša; kukuričné a obilné vločky; lupienky
(obilninové); müsli; oblátky; sušienky; čokoládové výrobky; sója; soľ; horčica; ocot; omáčky
(chuťové prísady); korenie; ľad do nápojov.
32 - Minerálne vody (nápoje); šumivé nealkoholické nápoje a iné nealkoholické nápoje; ovocné
nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na
výrobu nápojov; instantné nápoje.

(540) Mysli na zdraví
(731) Emco spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha - Chodov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

2192-2013
25.11.2013
5
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne prípravky na liečebné a veterinárne účely; potravinové doplnky pre ľudskú potrebu a pre zvieratá; náplasti, obväzový materiál;
materiál na plombovanie zubov a zubné vosky;
dezinfekčné prípravky; výrobky na hubenie škodlivých zvierat; fungicídy; herbicídy.

(540) HEPAZONE
(731) VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, SK;

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

2240-2013
28.11.2013
1, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 43
1 - Sladové bielkoviny; mliečne kvasinky pre potravinársky priemysel; laktóza pre potravinársky
priemysel.
5 - Žuvačky na lekárske účely; želatína na lekárske účely; výživové doplnky z kvasníc; výživové
doplnky; minerálne vody na lekárske účely; výživové vlákniny; vitamínové prípravky; vedľajšie
produkty spracovania obilnín na diétne alebo lekárske účely; včelia materská kašička (výživový
doplnok); sušené mlieko pre dojčatá; sladové
mliečne nápoje na lekárske účely; sladké drievko
na farmaceutické účely; slad na farmaceutické
účely; sirupy na farmaceutické účely; jedlé rastlinné vlákna (s výnimkou výživných); potrava pre
dojčatá; posilňujúce prípravky, toniká; peľové
výživové doplnky; oleje na lekárske účely; oleje
na lekárske použitie; olej z tresčej pečene; výživové doplnky z obilných klíčkov; múka na farmaceutické účely; minerálne výživové doplnky;

liečivé nápoje; liečivé korene; liečivé čaje; liečivé
cukríky; lecitínové výživové doplnky; výživové
doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky
z ľanových semien; kazeínové výživové doplnky;
kandis na lekárske účely; chlieb pre diabetikov
na lekárske účely; glukózové výživové doplnky;
enzýmové výživové doplnky; diétne potraviny na
lekárske účely; diétne nápoje na lekárske účely;
diétne látky upravené na lekárske účely; cukor na
lekárske účely; liečivé byliny; bylinkové čaje na
lekárske použitie; bielkovinové výživové doplnky; bielkovinové potraviny na lekárske účely.
29 - Žĺtok; jedlá želatína; jedlá želatína z rýb; zemiakové vločky; zemiakové lupienky; zeleninové
šťavy na varenie; zeleninové šaláty; prípravky na
zeleninové polievky; zeleninové polievky; zeleninová pena; zelenina v štipľavom náleve; varená
zelenina; sušená zelenina; konzervovaná zelenina;
zázvorový džem; zahustené, koncentrované vývary; vývary; vývar (bujón); výťažky z rias na potravinárske účely; nealkoholické vtáčie mlieko;
vtáčie hniezda (tradičná špecialita juhovýchodnej
Ázie); vajcia; sušené vajcia; ustrice s výnimkou
živých; údeniny; tuniaky; tukové substancie na
výrobu jedlých tukov; tukové nátierky na chlieb;
kokosový tuk; tofu; tahini (nátierka zo sezamových jadier); ovocné šupky; šunka; špik z kostí
zvierat na jedenie; špik (potravina); konzervovaná šošovica; šľahačka; zemiakové šišky; konzervované šampiňóny; ovocné šaláty; syry; syridlo;
srvátka; spracovaný peľ (potravina); spracované
škrupinové ovocie; spracované mandle; sójové
mlieko (náhradka mlieka); konzervované sójové
bôby (potraviny); smotana; smotana (kyslá smotana); jedlý slnečnicový olej; slimačie vajcia (konzumné); slanina; sezamový olej; sardinky; sardely; saláma v cestíčku; rýchle občerstvenie na báze ovocia; ryby v slanom náleve; ryby s výnimkou živých; potravinárske výrobky z rýb; konzervované ryby; rybie plátky (filé); rybie ikry (potraviny); rybia múčka na ľudskú spotrebu; rybacia
pena; riaženka (jogurtový nápoj); repkový olej,
jedlý; raky (s výnimkou živých); prostokvaša (kyslé mlieko); presladené ovocie (naložené v cukre);
potraviny z rýb; solené potraviny; prípravky na
výrobu polievok; polievky; plátky sušeného ovocia; pektín na kulinárske účely; pečienka; pečeňová paštéta; paradajkový pretlak; paradajková
šťava na varenie; papriková nátierka (konzervované koreniny); jedlý palmový olej; spracované
palmové orechy; ovocné rôsoly; ovocná dreň;
ovocie naložené v alkohole; zavárané sladené ovocie; zavárané presladené ovocie; konzervované
ovocie; kandizované ovocie; konzervované olivy;
jedlý olivový olej; nízkotučné zemiakové lupienky; nasolené potraviny; nakladané uhorky; nakladaná zelenina; jedlé mušle (nie živé); mušle
(slávka jedlá) (nie živé); mrazené ovocie; grilované morské riasy; mlieko obohatené bielkovinami;
mlieko; mliečne výrobky; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne kvasnice na kuchárske použitie; mliečne koktaily; mäsové výťažky; mäsové konzervy; konzervované mäso; mäso; mäkkýše (neživé); kokosové maslo; kakaové
maslo; arašidové maslo; maslo; marmeláda; margarín; lúpané slnečnicové semená; lúpané semená; losos (mäso); jedlý loj; lecitín na kuchárske
použitie; ľanový olej na kuchárske použitie; lan-
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gusty s výnimkou živých; kyslé mlieko; kyslá
kapusta; kumys (mliečny nápoj); kukuričný olej;
krvná tlačenka; krvavé jaternice; krvavá jaternica, krvavnica; krokety; krevety nie živé; kôrovce
(s výnimkou živých); kostný olej konzumný;
konzervy so zeleninou; konzervy s rybami; konzervy s ovocím; kondenzované sladené mlieko;
koncentrované vývary; bujónové koncentráty; kompóty; jablkový kompót; kokosový olej; kokos sušený; klobásy, salámy, párky; kimchi (jedlo z kvasenej zeleniny); kefír; kaviár; jogurt; jedlé tuky;
jedlé oleje; chuťovky na báze ovocia; chryzalídy
(kukly motýľa) priadky morušovej; hydina nie
živá; huspenina; hummus (nátierka z cícera); hrozienka sušené; zemiakové hranolčeky; konzervovaný hrach; homáre (nie živé); holotúrie (morské
živočíchy) (neživé); konzervované hľuzovky; haringy; neživé garnáty (morské raky); konzervovaná fazuľa; džemy; dusené ovocie; držky; divina; datle; konzervovaná cibuľa; konzervovaný
cesnak; bujóny, prípravky na vývary; bujóny, vývary; brusnicový kompót; bravčové mäso; bravčová masť; vaječný bielok; bielkoviny na kulinárske účely; spracované arašidy; aloa pravá (potraviny); algináty na kulinárske účely; spracované orechy; extrudované zemiakové výrobky.
30 - Žuvačky; sladké žemle; zvitky; zmrzliny;
prísady do zmrzliny (spojivá); zemiaková múčka
na ľudskú spotrebu; zázvor; príchute do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií; zákusky, koláče; zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie; konzervované záhradné bylinky (chuťové
prísady); kakaové výrobky; morská voda (na varenie); ovsené vločky; kukuričné vločky; vínny
kameň na kuchárske účely; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; včelia materská
kašička; včelia kašička na ľudskú spotrebu (nie
na lekárske účely); vanilka (príchuť); vanilín (vanilková náhradka); torty; tortilly; tapioková múka
(potrava); tapioka; tacos; tabbouleh (libanonský
šalát); mäsové šťavy; špagety; stužovače na šľahačku; prípravky na stuženie šľahačky; škrob (potrava); škorica (korenina); šerbety (zmrzlinové nápoje); dressingy na šaláty; šafran (korenie); syrové sendviče (cheeseburgers); sušienky, keksy;
suši; sucháre; strúhanka; spojivá do údenín; soľ
s prídavkom mletých semien zeleru; soľ na konzervovanie potravín; kuchynská soľ; nátierka zo
sójových bôbov (chuťová prísada); sójová omáčka; sójová múka; sóda bikarbóna na pečenie; slíže; sladový výťažok (potravina); sladké drievko;
sladké drievka (cukrovinky); prírodné sladidlá;
slad na ľudskú spotrebu; sendviče; ságo; ryžové
koláče; ryža; riasy (chuťové prísady); rezance;
ravioly; rastlinné prípravky (kávové náhradky);
quiches (pečivo); pukance kukuričné; pukance;
puding; vyrážková pšeničná múka; propolis; príchute s výnimkou éterických olejov do nápojov;
príchute s výnimkou éterických olejov; príchute
do zákuskov a koláčov s výnimkou éterických
olejov; príchute do potravín (s výnimkou esencií
a éterických olejov); príchute do nápojov s výnimkou esencií; príchute do koláčov a zákuskov
s výnimkou éterických olejov; prášok do pečiva;
prášky na výrobu zmrzliny; zmrzlinové prášky;
pralinky; polevy na šunku; pizza; pivný ocot; pirôžky s mäsom; pesto (omáčka); perníky, medovníky; penové zákusky (cukrovinky); pečivo s mä-
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sovou náplňou; pečivo (rožky); pastilky (cukríky); paradajková omáčka; paprika (korenina); palmový cukor; palacinky; ovsená potrava; ovsená
krupica; mliečna ovsená kaša; mletý ovos; lúpaný
ovos; ovocné želé (cukrovinky); ovocné omáčky;
muškátové orechy; omáčky na cestoviny; pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); omáčky (chuťové prísady); ocot; oblátky; prípravky
z obilnín; obilné klíčky (potraviny); nové korenie; niťovky; nekysnutý chlieb; nátierka zo sójových bôbov (chuťové prísady); nápoje na báze
čajov; prísady do nápojov (nie esencie); kávové
nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kávovinové náhradky; müsli (zmes obilninových
vločiek a sušeného ovocia); múka; múka z fazule; výrobky z múky (patriace do tejto triedy);
múčne jedlá; mrazené polevy na koláče; mliečne
kávové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne
čokoládové nápoje; mentolové cukríky; mentol
pre cukrárstvo; melasový sirup; melasa; med;
látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť; marinády; marináda (chuťové prísady); marcipán;
mandľové pyšteky; mandľové cukrovinky; mandľové cesto; maltóza; makaróny; majonéza; lupienky, vločky (obilninové); lístkové cesto; ľanové semená (potraviny); ľadový čaj; ľad do nápojov; ľad (prírodný alebo umelý); kvasnice;
kuskus; kurkuma (potravina); kukuričné vločky;
instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo
s mliekom); kukuričná múka; kukuričná krupica;
pražená kukurica; mletá kukurica; krúpy na ľudskú spotrebu; krupica; anglický krém; krekery
(slané pečivo); korenie; konzervačná soľ; koláče
s plnkou; klinčeky (korenie); kečup; kávové príchute; kávové náhradky na báze rastlín; nepražená káva; káva; karí (korenie); karamelky (cukríky); karamelky; kapary; kandizovaný cukor; kakao; jogurty mrazené (mrazené potraviny); jemné
pečivo; jedlá z rezancov; jarná rolka; múka
z jačmeňa; mletý jačmeň; lúpaný jačmeň; infúzie
s výnimkou infúzií na lekárske účely; chuťovky
na báze ryže; chuťovky na báze cereálií; chuťové
prísady; chutneys (koreniny); chlieb; chalva; horčicová múčka; horčica; gluténové prísady na kuchárske účely; upravený glutén (potravina); glukóza na kulinárske účely; fondán; droždie; droždie v prášku; droždie do cesta; čokoládová pena;
čokoláda; čaj; nápoje na báze čaju; cukrovinky;
cukríky; cukor; cigória (kávová náhradka); cestoviny; cesto na koláče; cestá na koláče; cestá;
cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov;
cereálne tyčinky; bonbóny; badián; aromatické
prípravky do potravín; arašidové cukrovinky; aníz
(semená); extrudované a granulované výrobky
z kukurice a obilnín; chrumky (slané pečivo); slané pečivo; extrudované pečivo; granulované pečivo; extrudované chuťovky obsahujúce kukuricu.
31 - Žihľava; čerstvé zemiaky; čerstvá zelenina;
čerstvé záhradné bylinky; vylisovaná cukrová
trstina (surovina); ustrice (živé); čerstvé uhorky;
špik (potraviny); špenát (čerstvý); čerstvá šošovica; škrupiny kakaových orechov; škrupiny kokosových orechov; čerstvé šampiňóny; čerstvý
hlávkový šalát; struky rohovníka (svätojánsky
chlieb); semená rastlín; ryža (nespracovaná); živé
ryby; výlisky z repky; repa; rebarbora; raž; rastlinné semená; raky (živé); pšenica; čerstvý pór;
pomaranče; ovos; čerstvé ovocie; otruby; škrupi-
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nové ovocie; čerstvé olivy; mušle (slávka jedlá)
(živé); mäkkýše (živé); mandle (ovocie); lieskové
oriešky; langusty (živé); kukurica; kôrovce (živé); kolové orechy; kokosové orechy; jedlé korene; riasy (potraviny alebo krmivo); živá hydina;
čerstvé hrozno; čerstvý hrach; homáre (živé); holotúrie (morské živočíchy) (živé); čerstvé hľuzovky; čerstvé gaštany; čerstvá fazuľa; čerstvé egreše; čakanka; cukrová trstina; citrusové ovocie;
čerstvé citróny; cibuľa čerstvá; čerstvé arašidy.
32 - Zeleninové džúsy (nápoje); zázvorové pivo;
stolové vody; vody (nápoje); sódová voda (sódovka); lítna voda; tablety na prípravu šumivých
nápojov; tablety na výrobu šumivých nápojov;
prášky na výrobu šumivých nápojov; šerbety
(ovocné nápoje); sýtené vody; prípravky na výrobu sýtenej vody; srvátkové nápoje; sóda; sladové pivo; sladina; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; sarsaparila (nealkoholický nápoj); príchute na výrobu nápojov; prášky
na prípravu šumivých nápojov; pivo; pivná mladinka; paradajkový džús (nápoj); nealkoholické
ovocné výťažky; ovocné nektáre; ovocné nápoje;
ovocné džúsy; orgeada (nealkoholický nápoj); nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické nápoje
z aloy pravej; nealkoholické nápoje; prípravky na
výrobu nápojov; medové nealkoholické nápoje;
mušty; nealkoholický jablkový mušt; mandľové
mlieko (nápoj); arašidové mlieko (nealkoholický
nápoj); mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; prípravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu likérov;
kvas (nealkoholický nápoj); nealkoholický koktail; izotonické nápoje; výťažky z chmeľu na výrobu piva; hroznový mušt (nekvasený); citronády;
nealkoholický aperitív.
33 - Whisky; alkoholické výťažky z ovocia; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie
s pivom); vodnár (matolinové víno); vodka; víno;
saké; alkoholické nápoje z ryže; rum; alkoholické
nápoje s ovocím; nira (alkoholizovaný nápoj z cukrovej trstiny); destilované nápoje; alkoholické
nápoje s výnimkou piva; mentolový likér; medovina; horké likéry; likéry; liehoviny; liehové esencie; koktaily; jablčné mušty (alkoholické); hruškový mušt (alkoholický); griotka; džin; digestíva
(liehoviny a likéry); curaçao (pomarančový likér);
brandy, vínovica; arak; aperitívy; anízový likér;
anízovka; alkoholové extrakty (tinktúry).
43 - Prenájom prístrojov na varenie a pečenie; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne);
príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; kaviarne; jedálne a závodné jedálne;
bufety (rýchle občerstvenie); služby barov.

(540)

(591) bledomodrá, červená, biela

(731) MIVA, spol. s r.o., Kmeťkova 9, 949 01 Nitra, SK;
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA s.r.o., Trnava, SK;

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

2288-2013
6.12.2013
16, 38, 41
16 - Obežníky; pečate; listový papier; plagáty;
príručky; prospekty; tlačoviny.
38 - Prenos textových a obrazových informácií
prostredníctvom počítača.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní.

(540)

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

2366-2013
16.12.2013
9, 16, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá;
tlačoviny.
38 - Vysielanie káblovej televízie; rozhlasové vysielanie; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); filmy (prenájom); organizovanie súťaží
krásy; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; vydávanie
kníh a časopisov on line v elektronickej forme;
zvukové nahrávacie zariadenia (prenájom).

(540) Twist
(731) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.,
Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislava, SK;

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

2374-2013
17.12.2013
19, 20, 37, 40, 42
19 - Dvere, okná, rámy, zárubne z plastov, dreva
a iných nekovových materiálov; stolárske výrobky pre stavebníctvo patriace do tejto triedy; drevené konštrukcie, drevené lepené konštrukcie;
nekovový stavebný materiál patriaci do tejto triedy; tesárske drevené výrobky pre stavebníctvo;
nekovové strešné odkvapové žľaby, rúry a strechy.
20 - Nábytok; nekovové nábytkové, dverové a okenné kovania; zrkadlá; rámy na obrazy; stolárske
umelecké výrobky.
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37 - Stavebníctvo; klampiarske a tesárske práce;
inštalácia klampiarskych, tesárskych a stolárskych
výrobkov; inštalácia interiérového nábytku do
priemyselných priestorov, kancelárií a bytov; poradenstvo v stavebníctve; konzultácie v stavebníctve.
40 - Stolárske práce na zákazku.
42 - Projektová činnosť v stavebníctve; konzultácie pri projekcii stavieb; projekcia stavieb; technické výpočty v stavebníctve; konštruktérske
práce v oblasti stavebníctva a strojárstva (spracovanie výkresovej dokumentácie).
(540)

(591) čierna, biela, modrá
(731) TAROS NOVA s.r.o., Chodská 697, 756 61 Rožňov pod Radhoštěm, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2441-2013
23.12.2013
16, 35, 38
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy;
komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty;
publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá; tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; reklama on line na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie); rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby;
uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; spracovanie textov; televízna reklama;
predplatné telekomunikačné služby.
38 - Vysielanie káblovej televízie; rozhlasové vysielanie; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom
satelitu; televízne vysielanie; tlačové kancelárie.

(540) Cena je správna
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

2462-2013
27.12.2013
9, 37, 42
9 - Prístroje na záznam, prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; prístroje na meranie, signalizáciu a kontrolu; magnetické nosiče
dát; optické nosiče dát; nahrávacie disky; prístro-
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je na spracovanie dát a počítače; elektrické a elektronické zabezpečovacie a bezpečnostné zariadenia vrátane príslušného softvéru; prvky a zariadenia na signalizáciu a detekciu (detektory pohybu infrapasívne a mikrovlnné, detektory trieštenia skla, otrasové detektory, infrazávory, požiarne detektory, detektory teplotné a teplotne-diferenciálne, detektory plynu, tiesňové hlásiče); IP
kamery; IP kamerové monitorovacie systémy;
sieťové kamery; IP kamery na zaobstaranie, spracovanie, prenos a záznam obrazu a zvuku; optické prístroje; plošné obvody; plošné obvodové
dosky; plošné spoje; prístroje na spracovanie informácií; záznamové a riadiace zariadenia pre IP
kamery; detektory; snímače obrazu (elektronika);
videorekordéry; zariadenia na prenášanie zvuku;
zariadenia na ovládanie ďalších prístrojov cez IP;
elektrické alebo elektronické zabezpečovacie zariadenia pre domy a domácnosti, najmä zabezpečovacie zariadenia proti krádeži; prvky elektrickej alebo elektronickej sieťovej infraštruktúry;
merače energie; bezdrôtové ovládače napájania;
multifunkčné elektrické alebo elektronické ovládače napájania; elektrické zásuvky ovládané cez
internet; prístroje na diaľkové, automatické, manuálne reštartovanie serverov a prvkov elektrickej alebo elektronickej sieťovej infraštruktúry;
PDU jednotky (elektrické alebo elektronické zariadenia); sieťové záznamové zariadenia pre IP
kamery; multimediálne softvérové aplikácie; softvérové aplikácie pre mobilné telefóny; inteligentné mobilné telefóny (smartfóny); telekomunikačné prístroje a zariadenia; softvérové aplikácie pre
tablety, počítače, minipočítače a notebooky.
37 - Inštalácia, opravy a údržba bezpečnostných,
poplašných a iných elektronických a zabezpečovacích zariadení; inštalácia technologických zariadení; inštalácia poplašných zariadení a inštalácia zariadení na monitorovanie poplašných zariadení; inštalácia, opravy a údržba záznamových
a riadiacich zariadení pre IP kamery, detektorov,
snímačov obrazu, videorekordérov, zariadení na
prenášanie zvuku, zariadení na ovládanie prístrojov cez IP, zabezpečovacích zariadení pre domy
a domácnosti, najmä zabezpečovacích zariadení
proti krádeži; inštalácia, opravy a údržba IP kamerových systémov a IP automatizačných systémov.
42 - Výskum, návrhy a vývoj počítačového hardvéru; inštalácia počítačového softvéru; údržba
počítačového softvéru; aktualizácia počítačového
softvéru; vývoj a výskum IP kamerových systémov, IP zabezpečení a IP automatizačných systémov; vývoj a výskum PDU jednotiek (elektrických alebo elektronických zariadení); vývoj a výskum prvkov elektrickej alebo elektronickej sieťovej infraštruktúry; príprava a riadenie projektov v oblasti IP kamerových systémov, IP zabezpečenia a IP automatizácie, všetko s výnimkou
vývoja softvéru a odborného poradenstva; vývoj
a výskum meračov energie, bezdrôtových ovládačov napájania; skúšky elektrických a elektronických zariadení a prístrojov; prenájom počítačového softvéru; prenájom počítačového hardvéru; prenájom výpočtovej techniky; revízie elektrických a elektronických zariadení a prístrojov.
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vanie článkov v papierovej a elektronickej forme;
zverejňovanie a vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; poradenstvo v oblasti vydávania časopisov a nosičov informácií
všetkých druhov (s výnimkou reklamných a náborových); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vyučovanie a vzdelávanie; organizovanie a vedenie
seminárov, školení, konferencií, kongresov; pedagogické informácie a pedagogická činnosť; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
praktického výcviku; organizovanie praktického
výcviku a skúšky na získanie kapitánskeho preukazu na vedenie rekreačného plavidla na mori;
požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; prenájom dekorácií; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 41 tohto zoznamu.

(540)

(731) KOUKAAM a.s., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, CZ;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

2465-2013
27.12.2013
35, 41
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom siete internet; reklamná, inzertná a propagačná činnosť v oblasti kultúrnych a spoločenských podujatí; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; online prezentácia jachtárskeho
podujatia na obchodné alebo reklamné účely; organizovanie športovo-spoločenského jachtárskeho podujatia na reklamné účely; organizovanie
súťaží na komerčné a reklamné účely; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); zásielkové reklamné služby; rozhlasová a televízna reklama; uverejňovanie reklamných textov; lepenie plagátov; prenájom reklamných plôch a priestorov, reklamného materiálu a reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; služby v oblasti marketingu; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie obchodných
alebo personálnych informácií; obchodné rady
spotrebiteľom; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu;
vzťahy s verejnosťou (public relations); sprostredkovanie obchodu s tovarmi; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod;
organizovanie výstav, veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentácií, súťaží a módnych prehliadok na
obchodné a reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35
a 41 tohto zoznamu.
41 - Zábava; pobavenie; obveselenie; kultúrna, zábavná, športová a vzdelávacia činnosť; organizovanie športovo-spoločenského jachtárskeho podujatia; organizovanie a vedenie súťaží na kultúrne, zábavné, športové a vzdelávacie účely; organizovanie večierkov, výstav a spoločenských
podujatí na kultúrne, zábavné, športové a vzdelávacie účely; meranie času na športových podujatiach; organizovanie plesov a banketov; organizovanie hudobných programov; organizovanie
živých vystúpení; organizovanie lotérií a tombol;
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu;
poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných textov; vydávanie kníh, časopisov,
ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme (nie na
obchodné, reklamné a náborové účely); publiko-

(540) BUSINESS REGATA
(731) My Way s.r.o., Mierová 179, 821 05 Bratislava,
SK;

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

2466-2013
27.12.2013
35, 41
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom siete internet; reklamná, inzertná a propagačná činnosť v oblasti kultúrnych a spoločenských podujatí; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; online prezentácia jachtárskeho podujatia na obchodné alebo reklamné účely;
organizovanie športovo-spoločenského jachtárskeho podujatia na reklamné účely; organizovanie súťaží na komerčné a reklamné účely; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zásielkové reklamné služby; rozhlasová a televízna reklama; uverejňovanie reklamných textov; lepenie plagátov; prenájom reklamných plôch a priestorov, reklamného
materiálu a reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; služby v oblasti marketingu; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo personálnych informácií; obchodné rady spotrebiteľom; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
internetu; vzťahy s verejnosťou (public relations);
sprostredkovanie obchodu s tovarmi; prezentácia
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie výstav, veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentácií, súťaží a módnych
prehliadok na obchodné a reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41 tohto zoznamu.
41 - Zábava; pobavenie; obveselenie; kultúrna,
zábavná, športová a vzdelávacia činnosť; organizovanie športovo-spoločenského jachtárskeho
podujatia; organizovanie a vedenie súťaží na kul-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
túrne, zábavné, športové a vzdelávacie účely; organizovanie večierkov, výstav a spoločenských
podujatí na kultúrne, zábavné, športové a vzdelávacie účely; meranie času na športových podujatiach; organizovanie plesov a banketov; organizovanie hudobných programov; organizovanie
živých vystúpení; organizovanie lotérií a tombol;
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu;
poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných textov; vydávanie kníh, časopisov,
ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme (nie na
obchodné, reklamné a náborové účely); publikovanie článkov v papierovej a elektronickej forme;
zverejňovanie a vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; poradenstvo v oblasti vydávania časopisov a nosičov informácií
všetkých druhov (s výnimkou reklamných a náborových); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vyučovanie a vzdelávanie; organizovanie a vedenie seminárov, školení, konferencií, kongresov; pedagogické informácie a pedagogická činnosť; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
praktického výcviku; organizovanie praktického
výcviku a skúšky na získanie kapitánskeho preukazu na vedenie rekreačného plavidla na mori;
požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; prenájom dekorácií; konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 41 tohto zoznamu.
(540)

(731) My Way s.r.o., Mierová 179, 821 05 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5563-2013
21.10.2013
9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
9 - Vedecké, geodetické, fotografické, filmové,
optické aparáty a prístroje; prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné; aparáty na záznam, uchovanie, prevod,
prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; telefóny; telefónne záznamníky; faxy; ústredne;
magnetické alebo optické nosiče zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov; automatické
distribútory a mechanizmy na mince; zapisovacie
pokladnice; kalkulačné stroje; prístroje na spracovanie informácií a počítače; batérie; akumulátory; počítačové hry s výstupom na PC alebo na
TV; pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou; hlavolamy elektrické alebo elektronické;
hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince; reklamné prístroje na striedavé obrazy; reklama svetelná; reklamné svetelné prístroje; nosiče záznamov nahrané i čisté; videokazety na-
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hrané i čisté; audiokazety nahrané i čisté; audiovizuálne programy (nosiče); audioprogramy (nosiče); audiovizuálne diela (nosiče); audiovizuálne
diela v digitálnej podobe; filmy (exponované);
hudobné diela (nahrávky); 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, dáta, databázy a informačne produkty na nosičoch alebo aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových
a komunikačných sieťach elektronické alebo dátové, alebo informačné alebo komunikačné alebo
výpočtové siete; multimediálne aplikácie; elektronické multimediálne alebo elektronické informačne katalógy; elektronické časopisy; elektronické periodika a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačené periodické
a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné
tlačoviny; brožúry; letáky; losy; tikety; plagáty;
kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice; 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; katalógy; papierové
kávové filtre; knihy; lepenkové alebo papierové
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace
pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar);
obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický
tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky;
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; umelohmotné fólie na
balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie
a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom; obchodný manažment v oblasti umenia; marketingové štúdie;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčne a reklamné účely; organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; reklama; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom v triede 9 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarom v triede 16 tohto zoznamu sprostredkovanie obchodu s umeleckými
dielami a starožitnosťami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41
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a 42 tohto zoznamu; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím);
zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; komerčné informačné
kancelárie.
38 - Televízne vysielanie; televízne vysielanie programov; televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; telematika; 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, a to internetu, pomocou satelitov;
televízne vysielanie prostredníctvom internetu;
organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania; komunikácia; poradenská činnosť
v oblasti oznamovacích prostriedkov; poskytovanie informačných služieb prostredníctvom počítačov v súvislosti s televíznym vysielaním.
41 - Zábava; pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie
lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie
žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých
vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží; nakladateľstvo a vydavateľstvo;
edičná činnosť; publikačná činnosť; nahrávanie
nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových;
požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov; tvorba a šírenie audiovizuálnych diel; TV produkcia; filmová produkcia;
televízna tvorba programov (ako služba); tvorba
televíznych a audiovizuálnych programov (ako
služba), a 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; organizovanie plesov;
organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; služby agentúr sprostredkúvajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
vydávanie kníh; služby nahrávacích štúdií; tvorba
videofilmov; strihanie videopások; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia;
tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; vedenie seminárov;
organizovanie a vedenie sympózií; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnos-

tiach zábavy; organizovanie lotérií; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach rekreácie; reportérske služby; prekladateľské a tlmočnícke služby; vydávanie a aktualizovanie zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; výmena správ, šírenie,
výmena alebo získavanie správ a informácií; televízne spravodajstvo.
42 - Meteorologické informácie; predpovede počasia; informácie o móde; módny dizajn; grafický dizajn; navrhovanie (priemyselný dizajn); navrhovanie obalov; obalový dizajn; odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva
k nim; štúdie technických projektov; projektová
činnosť; umelecký dizajn; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počítačov; servis počítačových programov; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti
počítačového hardvéru; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; návrhy, štruktúrovanie a programovanie počítačových programov a počítačových systémov, a to programového
vybavenia internetových, intranetových či iných
sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania
prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie 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 priestoru) 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 média; aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových
stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; počítačové programy (zhotovovanie kópií); prevod a konverzia počítačových programov a údajov; prieskum v oblasti
využitia počítačov; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
45 - Spravovanie autorských práv.
(540)

(731) GET RICH, s.r.o., Vysokoškolákov 8556, 010 08
Žilina, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5702-2013
17.12.2013
2, 16, 39
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.
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie
potreby; 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; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru.

39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru.
(540) St. Anna
(731) Vicsápiová Natália Bugyi, Tomášikovo 211, 925 04
Tomášikovo, SK;

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

(540) Navi Logistik
(731) Vicsápiová Natália Bugyi, Tomášikovo 211, 925 04
Tomášikovo, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5703-2013
17.12.2013
2, 16, 39
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.
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie
potreby; 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; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru.

5704-2013
17.12.2013
2, 16, 39
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.
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie
potreby; 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; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.

5705-2013
17.12.2013
2, 16, 39
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.
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie
potreby; 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; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru.

(540) PaPIERRE
(731) Vicsápiová Natália Bugyi, Tomášikovo 211, 925 04
Tomášikovo, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) anjelské príbehy
(731) Vicsápiová Natália Bugyi, Tomášikovo 211, 925 04
Tomášikovo, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5706-2013
17.12.2013
2, 16, 39
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.
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie
potreby; 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; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru.

(540)

(731) Vicsápiová Natália Bugyi, Tomášikovo 211, 925 04
Tomášikovo, SK;
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(220)
10 (511)
(511)
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5707-2013
17.12.2013
2, 16, 39
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.
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie
potreby; 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; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru.

16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie
potreby; 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; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru.
(540)

(731) Vicsápiová Natália Bugyi, Tomášikovo 211, 925 04
Tomášikovo, SK;

(540)
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(731) Vicsápiová Natália Bugyi, Tomášikovo 211, 925 04
Tomášikovo, SK;

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

5708-2013
17.12.2013
2, 16, 39
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.
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie
potreby; 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; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru.

(540)

(731) Vicsápiová Natália Bugyi, Tomášikovo 211, 925 04
Tomášikovo, SK;

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

5709-2013
17.12.2013
2, 16, 39
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.

10-2014
7.1.2014
41
41 - Vzdelávanie, školenia.

(540) Druhý krok
(731) PROFKREATIS občianske združenie, Ružová
dolina 29, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Gajdošová Eva, Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

75-2014
16.1.2014
9, 16, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45
9 - Sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné
elektronické publikácie; nosiče zvukových nahrávok; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov.
16 - Tlačoviny; knihy; písacie potreby; poznámkové bloky; kalendáre; blahoželania (pohľadnice); pohľadnice; prospekty; nálepky; diáre; zošity; plagáty; reklamné a propagačné letáky.
35 - Reklama, vydávanie reklamných textov, propagácia charitatívnych činností; vydávanie propagačných materiálov; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie
kultúrnych, a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations);
podpora predaja (pre tretie osoby); odborné obchodné riadenie umeleckých činností; vyhľadávanie sponzorov.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zhromažďovanie a prerozdeľovanie finančných prostriedkov; spravovanie financií; finančné sponzorstvo.
41 - Divadelné predstavenia; tvorba divadelných
alebo iných predstavení; organizovanie a vedenie
živých vystúpení, koncertov; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; organizovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí; vzdelávacia a školiaca činnosť, organizovanie a vedenie
konferencií, kongresov, seminárov a sympózií;
organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav;
organizovanie benefičných podujatí a koncertov;
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organizovanie domácich a zahraničných stáží
a študijných pobytov; vydávanie on-line kníh
a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh,
brožúr, pohľadníc nie na reklamné účely; vydavateľská činnosť v odbore vzdelávacích tlačovín,
publikácií, správ a informácií, zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov nie na reklamné
účely; tvorba zvukových a audiovizuálnych záznamov na zvukových a audiovizuálnych nosičoch; osvetová činnosť; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania a kultúry pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva; vydávanie a rozširovanie knižných publikácií; vydávanie elektronických kníh, elektronických aplikácií a CD-ROM titulov; tvorba audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); organizovanie kultúrnych a zábavných
podujatí; fotografické reportáže; vzdelávacie a zábavné klubové služby; služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel s kultúrnym
alebo vzdelávacím cieľom; usporadúvanie nekomerčných výstav; detské škôlky (vzdelávanie).
42 - Tvorba multimediálnych aplikácií; tvorba softvéru.
43 - Poskytovanie jedla a prechodného ubytovania ľuďom v núdzi v rámci charitatívnej činnosti
pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva; opatrovateľské centrá; centrá starostlivosti o deti; detské jasle; domovy dôchodcov.
44 - Opatrovateľské ústavy; liečebné ústavy pre
deti a mládež; nemocničné a lekárske ústavy a zariadenia.
45 - Pestúnska starostlivosť o deti; poskytovanie
oblečenia ľuďom v núdzí (charitatívna činnosť);
služby právnej pomoci pre sociálne slabšie vrstvy
obyvateľstva (charitatívna činnosť).
(540) Béďo
(731) Jedlička Ľubomír, Mgr., Hlavná 10/10, 919 21
Zeleneč, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

76-2014
17.1.2014
35, 37, 39, 41
35 - Reklamné a propagačné služby; predvádzanie tovarov; maloobchodné a veľkoobchodné
služby so športovým náradím a športovými potrebami; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s lyžiarskym výstrojom a s potrebami pre zimné
športy.
37 - Inštalácia a opravy športových potrieb a športových zariadení; inštalácia a opravy lyžiarskeho
výstroja a potrieb pre zimné športy.
39 - Organizovanie ciest; sprevádzanie turistov;
organizovanie zájazdov; rezervácia miesteniek na
cestovanie; expedičné služby; doprava cestujúcich.
41 - Organizovanie lyžiarskych a športových škôl;
organizovanie športových, zábavných a kultúrnych podujatí a súťaží; organizovanie kurzov
a športovo-inštruktážne služby v oblasti lyžiarskeho výcviku a iných športov; prenájom a požičiavanie športového náradia a potrieb s výnimkou
dopravných prostriedkov; prenájom a požičiava-

113

nie lyžiarskeho výstroja a potrieb pre zimné športy; poskytovanie zariadení na športovanie; služby
lyžiarskych vlekov; on-line poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti kopírovania;
poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
(s výnimkou reklamnej a náborovej) a vydávanie
kalendárov.
(540)

(731) Ileven Slovakia s.r.o., Dolný Smokovec 55, 059 81
Vysoké Tatry, SK;
(740) Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.,
Poprad, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

86-2014
21.1.2014
5, 30, 35
5 - Diétne a diabetické potraviny upravené na lekárske účely; diétne a diabetické cestoviny a cereálne výrobky na lekárske účely; jedlé rastlinné
vlákniny; diabetický chlieb; doplnky výživy na
lekárske účely; kandis na lekárske účely.
30 - Cereálne výrobky; pufované cereálne výrobky; müsli; 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; jemné pečivo, čokoládové nápoje;
perníky; medovníky; pralinky; puding; sladké
drievka (cukrovinky); sušienky; torty; zákusky;
koláče; zmrzlina; žuvačky; pekárenské droždie;
kvasnice; prášok do pečiva; cestá; cestá na koláče; cestoviny; droždie do cesta; chlieb; nekysnutý
chlieb; chlieb všetkých druhov; pečivo (rožky);
sucháre; jemné pečivo; oblátky; biskvity; zákusky; koláče; sladké a slané žemle; koláče s plnkou;
krekery (slané pečivo); cukrovinky; palacinky;
piškóty; pirohy (cestoviny); krupica; kukuričná
múka; lepok; lístkové cesto; lupienky; vločky
(obilninové); vločky (kukuričné); makaróny; maslové, tukové cesto; potravinárska múka; výrobky
z múky; prípravky z obilnín; ovsená múka; ovsená potrava; potravinárska múka; pšeničná múka
(vyrážková); chuťové prísady; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov;
lúpaný jačmeň; mletý jačmeň; múka z jačmeňa;
výrobky z kukuričnej múky; sójová múka; pochutiny na báze obilnín; ryža a výrobky z ryže;
aromatické prípravky do potravín; nálevy (na ochutenie); marináda (chuťové prísady); chuťové prísady; korenie; koreniny; 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.
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35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä
tovarmi zatriedenými v triedach 5, 16 a 30; reklamná činnosť; maloobchodná činnosť s potravinami a papiernickým tovarom; veľkoobchodná
činnosť s 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; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; obchodné
alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prenájom predajných automatov; predvádzanie (služby modeliek), na reklamné účely
a podporu predaja; predvádzanie tovaru.

(540)

(731) CELPO, spol. s r.o., Areál PPS 1711, 962 23
Očová, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

91-2014
20.1.2014
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; analýzy nákupných a veľkoobchodných
cien; aranžovanie výkladov; dražby; fakturácia;
fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; hospodárske a ekonomické
predpovede; kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom, import a export (obchodné služby);
komerčné informačné kancelárie; kopírovanie
alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; marketingové štúdie; nábor zamestnancov;
obchodná správa licencií, výrobkov a služieb pre
tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment a podnikové
poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklam-

ných výstav; personálne poradenstvo; písanie na
stroji; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení
obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri vedení
podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; posudzovanie efektívnosti v obchodnej
činnosti; zabezpečenie predplatených telekomunikačných služieb; predvádzanie na reklamné
účely a podporu predaja (služby modeliek); predvádzanie tovaru; prehľad tlače, výstrižkové služby; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom
kancelárskych strojov a zariadení; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času
v komunikačných médiách; prenájom reklamných
materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava a vyhotovenie
daňových priznaní; príprava inzertných stĺpcov;
príprava miezd a výplatných listín; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; public
relations (vzťahy s verejnosťou); reklama; reklamné agentúry; reprografia dokumentov; revízia účtov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov, letákov, prospektov, tlačovín,
vzoriek zákazníkom; rozširovanie vzoriek tovarov;
sekretárske služby; služby porovnávania cien; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; spracovanie textov; správa počítačových súborov; služby agentúr v oblasti sprostredkovania
práce; stenografia; štatistické kompilácie; televízna reklama; účtovníctvo; uverejňovanie reklamných textov; vedenie účtovných kníh; výber zamestnancov pomocou psychologických testov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; vyhľadávanie sponzorov;
zásielkové reklamné služby; zásobovacie služby
pre tretie osoby (nákup tovarov pre iné podniky);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie výpisov z účtov.
36 - Bankové hypotéky; bankové služby priamo
k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; colné služby; daňové odhady
a oceňovanie; elektronický prevod kapitálu; faktoring; finančné analýzy; finančné informácie;
finančné konzultačné služby; finančné odhady
a oceňovanie v rámci poisťovníctva, bankovníctva, nehnuteľností; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; finančné ohodnocovanie vlny;
finančné poradenstvo; finančné služby; finančné
služby pri likvidácii podnikov; finančné sponzorstvo; finančné úvery a pôžičky; finančný lízing;
finančný manažment; garancie, záruky, kaucie;
informácie o poistení; inkasovanie nájomného;
investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa
inkasovaním pohľadávok; kapitálové investície;
kaucie, záruky, ručenie; klíring, bezhotovostné
zúčtovávanie a platenie vzájomných pohľadávok
a záväzkov; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na burze; oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie alebo
odhadovanie numizmatických zbierok; oceňova-
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nie mincí; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie starožitností;
oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel;
oceňovanie známok; organizovanie dobročinných
zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov;
platenie splátok; platobné prevody vykonávané
elektronicky; poistenie pri námornej preprave;
poistenie proti nehodám; poradenstvo v oblasti
poistenia; prenájom bytov; prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; služby na využívanie dôchodkových fondov; služby sporiteľní;
služby úverových kreditných kariet; správa nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovanie finančných služieb; sprostredkovanie poistenia;
sprostredkovanie záruk; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; úschova cenností; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach;
úverové banky; uzatváranie poistiek; uzatváranie
poistiek proti požiaru; vedenie nájomných domov;
vyberanie nájomného; vydávanie cenín; vydávanie cenných papierov; vydávanie cestovných šekov; vydávanie kreditných kariet; záložne; záručná pôžička; záruky, kaucie, ručenie; zbieranie
peňazí na dobročinné účely; zdravotné poistenie;
zmenárenské služby; zriadenie, manažment a správa fondov; životné poistky.
37 - Asfaltovanie; autoopravovne a autoservisy
(údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; budovanie prístavných hrádzí; budovanie
prístavov; budovanie závodov a tovární; čistenie
a opravy kotlov; čistenie ciest; čistenie exteriérov
budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie okien; čistenie, leštenie, mazanie
a údržba automobilov; demolácia budov; deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia; hladenie alebo
brúsenie pemzou; chemické čistenie; informácie
o opravách; inštalácia a opravy chladiacich zariadení a systémov; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení a systémov; inštalácia a opravy pecí; inštalácia a opravy poplašných systémov
proti vlámaniu; inštalácia a opravy požiarnych
hlásičov; inštalácia a opravy telefónov; inštalácia
a opravy vykurovacích zariadení a systémov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení a systémov; inštalácia okien a dverí; inštalácia, údržba
a opravy kancelárskych strojov a zariadenia; inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia,
údržba a opravy strojov; inštalovanie a opravy
elektrických spotrebičov; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; klampiarstvo a inštalatérstvo; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel;
maľovanie a opravy reklamných tabúľ; mazanie
vozidiel; montáž, inštalácia a opravy výťahov
a lanových dráh; montovanie lešení; murovanie,
murárske práce; ničenie škodcov nie v poľnohospodárstve; nitovanie; odrušovanie elektrických
prístrojov a zariadení; oprava a údržba premietačiek; oprava a vulkanizácia pneumatík; oprava
fotografických prístrojov; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; opravovne hodín (údržba a opravy); opravy púmp
a čerpadiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; pieskovanie; plnenie tonerov; podmorské
budovanie; podmorské opravy; pokládka povrchov
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komunikácií; pokrývačské práce na strechách budov; povrchové dobývanie; precínovanie; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom čistiacich strojov; prenájom stavebných
strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; protektorovanie pneumatík; protihrdzová úprava; renovácia
tonerov; reštaurovanie hudobných nástrojov; reštaurovanie umeleckých diel; údržba a renovácia
nehnuteľností; stavba a opravy skladov; stavba
lodí; stavebné informácie; stavebníctvo a stavebná činnosť; stavebný dozor; štukovanie, sadrovanie; údržba a oprava horákov; údržba a opravy
bezpečnostných schránok; údržba a opravy lietadiel; údržba a opravy motorových vozidiel; údržba a opravy trezorov; údržba bazénov; údržba,
opravy a tankovanie dopravných prostriedkov;
umelé zasnežovanie; umývanie automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; utesňovanie budov; utesňovanie stavieb; vŕtanie studní, podzemných šácht; výstavba a údržba ropovodov;
výstavba a údržba vykurovacích, chladiacich,
klimatizačných a energetických zariadení a systémov; výstavba a údržba inžinierskych sietí výstavba obchodných a veľtrhových stánkov.
38 - Elektronická pošta; hlasová odkazová služba; informácie o telekomunikáciách; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov;
počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom
faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí;
prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných
prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií; prenášanie správ telegrafmi; prenos faxom;
prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos
telegramom; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; rozhlasové vysielanie; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; telekomunikačné informácie; telekomunikačné služby poskytované elektronickými
tabuľami; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telextové služby; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; výzvy rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými
prostriedkami.
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; balenie tovarov; distribúcia energie; distribúcia tovarov na dobierku; doprava dovozom; doprava plynovodom; doprava ropovodom; dopravovanie vlečnými člnmi; doručovacie služby; doručovacie služby poštových zásielok alebo tovaru; doručovacie služby správ alebo tovaru; doručovanie balíkov; doručovanie novín a časopisov;
doručovanie tovarov; električková doprava; frankovanie poštových zásielok; informácie o doprave; informácie o možnostiach prepravy; informácie o premávke; informácie o skladovaní; kamió-
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nová nákladná doprava; lámanie ľadu; letecká
doprava; lodná doprava; lodná preprava tovaru;
lodná trajektová doprava; nakladanie a vykladanie v dokoch; námorná preprava; nosenie batožín; obsluhovanie prieplavových vrát; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; organizovanie turistických plavieb; organizovanie výletov;
osobná doprava; podmorská záchrana; podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri
doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel, člnov a lodí; prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží;
prenájom chladiarenských boxov; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom koní; prenájom
miesta na parkovanie; prenájom nákladných vagónov; prenájom nosičov na automobily; prenájom osobných vagónov; prenájom potápačských
oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk;
prenájom skladovacích kontajnerov; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností; preprava cestujúcich; preprava plynovodom; preprava ropovodom; prepravné služby; prevoz sanitkou; remorkáž; rezervácia dopravy; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácia v doprave; rezervácia zájazdov; riadenie lietadiel a pilotovanie;
riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; rozvod plynu; rozvod vody; skladovanie;
skladovanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; služby parkovania automobilov; služby poskytované výletnými
loďami; služby v doprave a preprave; služby vodičov; sprevádzanie cestujúcich; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie námornej dopravy; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie
prepravy; sťahovanie; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; taxislužba;
turistické prehliadky; úschova lodí a člnov;
uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel, člnov a lodí; uvoľňovanie uviaznutých lodí; uvoľňovanie uviaznutých lodí; vypúšťanie satelitov
pre zákazníkov; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; zásobovanie vodou; železničná preprava.
40 - Bielenie látok; cínovanie; čistenie vzduchu;
dekontaminácia nebezpečných odpadov; elektrolytické pokovovanie; fototlač; frézovanie; fúkanie skla; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; hĺbkotlač a fotografické leptanie; chrómovanie; informácie o úprave a spracovaní materiálov;
kadmiovanie; kalenie kovov; knihárstvo; konečná úprava povrchov; konzervovanie potravín
a nápojov; kotlárstvo; kováčstvo; kreslenie, rysovanie laserom; laminovanie; leštenie optického
skla; leštenie trením; likvidácia odpadu; lisovanie
ovocia; litografická tlač; magnetizácia; mletie; mlynárstvo; montovanie na objednávku pre tretie
osoby; obrábanie kovov; obrusovanie; odlievanie
kovov; odstraňovanie pachov z ovzdušia; ofsetová tlač; ohňovzdorná impregnácia látok; osviežovanie vzduchu; pálenie keramiky; pílenie; plátovanie, pokovovanie; pokovovanie; poniklovanie; popúšťanie kovov; porážka zvierat na bitúnku; pozlacovanie; prenájom generátorov; prenájom klimatizačných, chladiacich, vykurovacích
a energetických zariadení a systémov; prenájom

pletacích strojov; preparovanie živočíchov; rafinácia, čistenie; recyklácia odpadu; rytie, gravírovanie; sieťotlač, serigrafia; služby fotoateliérov;
služby zubných laborantov; spájanie materiálov;
spájkovanie; spaľovanie odpadu; spracovanie dreva; spracovanie kinematografických filmov; spracovanie odpadu; spracovanie papiera; spracovanie ropy; stínanie, pílenie a kálanie dreva; striebrenie, plátovanie striebrom tlač, tlačenie; tlačenie
vzorov; tónovanie skla; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; údenie potravín; úprava
papiera; úprava vody; vodovzdorná úprava látok;
vypaľovanie keramiky; výroba energie; vyvolávanie filmov; vyvolávanie fotografických filmov;
zhotovovanie kópií kľúčov; zmrazovanie potravín; zváranie.
41 - Akadémie a vzdelávanie; cirkusy; detské škôlky; divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom, DTP služby;
filmové štúdiá; fitnes kluby; formátovanie textov
nie na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; gymnastický výcvik; hranie o peniaze; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy;
kaligrafické služby; koncertné siene, sály; korešpondenčné kurzy; korešpondenčné vzdelávacie
kurzy; meranie času na športových podujatiach;
modelingové služby pre umelcov; náboženská výchova; nahrávanie na videopásky, CD, DVD
a iné pamäťové médiá; nočné kluby; on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme;
organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní, výučba; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení,
manažérske služby; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie športových súťaží; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; písanie textov okrem
reklamných; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania a pri voľbe povolania; poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania; poskytovanie počítačových hier on-line
alebo z počítačových sietí; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; postsynchronizácia,
dabing; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; požičiavanie
potápačského výstroja; požičiavanie športového
výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; požičovne kníh, knižnice; praktický výcvik a ukážky; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia;
prekladateľské služby; prenájom audionahrávok;
prenájom audioprístrojov; prenájom dekorácií;
prenájom divadelných dekorácií; prenájom filmov;
prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; prenájom kinematografických filmov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných
sál a televíznych štúdií; prenájom potápačského
výstroja; prenájom rozhlasových a televíznych
prijímačov; prenájom športového výstroja s vý-
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nimkou dopravných prostriedkov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom
videokamier; prenájom videopások, CD, DVD
a iných pamäťových médií; prenájom videorekordérov; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie múzeí; prevádzkovanie priestorov s hracími
automatmi; prevádzkovanie športových zariadení; produkcia filmov s výnimkou reklamných; redigovanie scenárov; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; skúšanie, preskúšavanie, pedagogická činnosť; služby diskoték; služby golfových ihrísk; služby kempingov
so športovým programom; služby nahrávacích
štúdií; služby orchestra; služby pojazdných knižníc; služby športovísk; služby zoologických záhrad; strihanie videozáznamov; školenie; telesné
cvičenie; televízna zábava; titulkovanie; tlmočenie posunkovej reči; tvorba divadelných alebo
iných predstavení; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba videofilmov; ukážky
praktického cvičenia; vydávanie kníh; vydávanie
textov s výnimkou reklamných alebo náborových; výchovno-zábavné klubové služby; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vyučovanie,
vzdelávanie; zábava; zábavné parky; zábavné služby prázdninových táborov; zverejňovanie textov
okrem reklamných.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; anaýzy počítačových systémov; analýzy výťažnosti
ropných polí; architektonické poradenstvo; architektúra a architektonické služby; bakteriologický
výskum; biologický a farmaceutický výskum; botanický výskum; energetický výskum; expertízy
a inžinierske práce; geodézia; geologické expertízy; geologický prieskum; geologický výskum;
grafické dizajnérstvo; hosťovanie na webových
stránkach; chemické analýzy; chemický výskum;
inštalácia počítačových programov; interiérová
výzdoba; inžinierske práce a prieskumy; kalibrácia; kontrola kvality; kontrola ropných vrtov; meteorologické informácie; módne dizajnérstvo; návrh počítačových systémov; návrh počítačových
systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; overovanie pravosti umeleckých diel; počítačové programovanie; podmorské bádanie; podmorský výskum; poradenstvo v oblasti energetiky; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; predpovede počasia; prenájom počítačov; prenájom
počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov; prevod údajov alebo dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; prieskum ropných polí; projektovanie nehnuteľností; ropný prieskum; skúšky materiálov; služby internetových vyhľadávačov; strojársky výskum; štúdie technických projektov; štúdie technických projektov, projektová
činnosť; technická kontrola automobilov; technický výskum; tvorba a udržiavanie webových
stránok pre zákazníkov; tvorba softvéru; údržba
počítačového softvéru; urbanistické plánovanie;
vypracovanie stavebných výkresov; výskum a vý-
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voj nových výrobkov pre zákazníkov; výskum
v oblasti fyziky; výskum v oblasti kozmetiky;
výskum v oblasti ochrany životného prostredia;
výskum v oblasti energetiky; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov; vytváranie umelých oblakov rozptyľovaním prachových častíc v stratosfére; výzdoba interiérov; zememeračstvo; zhotovovanie kópií počítačových
programov.
43 - Bufety a rýchle občerstvenie; detské jasle;
domovy dôchodcov; hotelierske služby; jedálne
a závodné jedálne; kaviarne; motelové služby;
penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania;
poskytovanie prechodného ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; ubytovacie služby;
prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb;
prenájom turistických stanov; prevádzkovanie
kempingov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; reštaurácie; rezervácia hotelov;
rezervácia penziónov; rezervácia prechodného
ubytovania; samoobslužné reštaurácie; služby barov; turistické ubytovne.
44 - Aromaterapeutické služby; česanie a úprava
zvierat; detoxikácia toxikomanov; farmaceutické
poradenstvo; fyzioterapia; chov zvierat; implantovanie vlasov; kadernícke salóny; krajinotvorba;
lekárnické a farmaceutické služby; lekárske služby;
letecké a pozemné rozptyľovanie hnojív a iných
poľnohospodárskych chemikálií; liečenie stromov;
manikúra; masáže; mimotelové oplodnenie; nemocničné služby; ničenie buriny; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve ošetrovateľské služby; parné kúpele; plastická chirurgia; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; psychologické služby; rastlinné škôlky; salóny krásy; sanatóriá; saunové
služby; služby chiropraktikov; služby krvných bánk;
služby optikov; služby pôrodných asistentiek;
služby solárií; služby termálnych kúpeľov; služby vizážistov; služby záhradných architektov;
služby zdravotných stredísk; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; stomatológia; súkromné kliniky alebo sanatóriá; telemedicínske služby; tetovanie; údržba trávnikov; umelé oplodnenie; verejné kúpele; veterinárna pomoc; záhradkárske služby; záhradníctvo; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre
rekonvalescentov.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; arbitrážne služby; civilná ochrana; detektívne kancelárie; domáce opatrovanie detí; domáce opatrovanie domácich zvierat; hasenie požiarov; kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; mediačné služby; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; nočné stráženie; stráženie
domov počas neprítomnosti majiteľov; organizovanie náboženských obradov; osobní strážcovia;
otváranie bezpečnostných zámkov; pátranie po
minulosti osôb; pátranie po nezvestných osobách;
pátranie po stratených osobách; pohrebné služby;
pohreby; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva;
požičiavanie oblekov a večerných šiat; požičiavanie odevov; právne služby ohľadom licencií na
počítačové programy; právny výskum; prehliadky tovární z bezpečnostných dôvodov; prenájom
hasiacich prístrojov; prenájom protipožiarnych
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alarmov; registrácia doménových mien; služby
krematórií; služby v oblasti ochrany duševného
vlastníctva; spravovanie autorských práv; sprevádzanie do spoločnosti; straty a nálezy; svadobné agentúry; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; zostavovanie horoskopov; zoznamovacie služby.

(540)

(591) čierna, modrá, zelená, hnedá
(731) SEDUS GROUP a. s., Edelényska 18, 048 01
Rožňava, SK;

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

96-2014
21.1.2014
35, 42
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné vystavovanie
tovaru na jeho propagáciu; organizácia a vedenie
prezentácií výrobkov; organizovanie predvádzacích akcií na obchodné účely; organizovanie predvádzacích akcií na reklamné účely; organizovanie výstavných akcií na reklamné účely; predvádzanie tovarov a služieb elektronickými prostriedkami s možnosťou nakupovania z domu prostredníctvom televízie (tzv. telenákupu, nakupovania
z domácnosti); predvádzanie tovarov na podporu
predaja a reklamné účely; predvádzanie tovarov
na propagačné účely; predvádzanie tovarov pre
tretie osoby; organizácia a vykonávanie predajných a propagačných motivačných plánov a dohľad nad nimi; distribúcia a rozširovanie reklamných materiálov (letákov, prospektov, tlačovín
a vzoriek); distribúcia propagačných materiálov;
distribúcia reklamných brožúr; distribúcia reklamných vzoriek; distribúcia reklamných materiálov;
distribúcia reklamných letákov; priama poštová
reklama.
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; návrh počítačového hardvéru pre výrobné odvetvia;
aktualizácia a údržba počítačového softvéru a programov; aktualizácia a adaptácia počítačových
programov podľa používateľových požiadaviek;
aktualizácia počítačového softvéru; informačné
služby týkajúce sa aplikácie počítačových sietí;
informačné služby v oblasti informačných technológií.

(540) Kalorifer
(731) 4heat s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, CZ;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

120-2014
27.1.2014
9, 16, 35, 41
9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; kódované
magnetické karty; identifikačné magnetické náramky; nosiče zvukových nahrávok; optické disky; optické nosiče údajov; počítačový softvér

(nahraté počítačové programy); blikavé svetlá
(svetelné signály); elektronické svetelné ukazovadlá.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožúry; fólie z regenerovanej celulózy na balenie;
obaly (papiernický tovar); tabule na zapichovanie
oznamov; dosky na spisy; listový papier; držiaky
na písacie potreby; etikety okrem textilných; figuríny z papierovej drviny; tlačivá (formuláre);
stojany na fotografie; fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie; grafiky; gumičky (kancelárske
potreby); gumy na gumovanie; modelovacia hlina; papierová drvina; skrine na spisy (kancelárske
potreby); kancelárske potreby okrem nábytku;
kancelárske sponky; papierové vreckovky; predmety z kartónu; kartón; lepenka; mapy (cards);
katalógy; papierové obaly na mliečne výrobky;
knihy; záložky do kníh; albumy; brožované knihy; knižné zarážky; papierové kornúty; lepenkové alebo papierové škatule; mechanické ceruzky;
papierové ozdobné kvetináče; knihárske textílie;
drevitá lepenka (papiernický tovar); tuby z kartónu; letáky; lístky; litografie; umelecké litografie;
architektonické modely; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; príručky; mapy; ozdobné papierové mašle; lepiace pásky na kancelárske
použitie alebo pre domácnosť; noviny; obálky
(papiernický tovar); plastové bublinové fólie (na
balenie); lepenkové alebo papierové obaly na
fľaše; obaly na doklady; obežníky; nákupné karty
(nie na hranie); obrazy; obtlačky; oznámenia (papiernický tovar); maliarske palety; papier; priesvitný papier (pauzovací); pergamenový papier;
kopírovací papier (papiernický tovar); parafínový
papier; papiernický tovar; papierové obrúsky (prestieranie); papierové pásky; papierové servítky;
papierové podložky pod poháre; pastelky; perá
(kancelárske potreby); periodiká; časopisy (periodiká); plagáty; nákresy; podložky na písanie;
papierové podložky na stôl (anglické prestieranie);
pohľadnice; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; portréty; písacie nástroje; pútače
z papiera alebo z lepenky; písacie súpravy (papiernický tovar); prospekty; obaly na súpravy písacích potrieb; tlačené publikácie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; samolepky
(papiernický tovar); samolepky pre domácnosť
a na kancelárske použitie; zošity; ťažidlo na papiere; lístky; tlačoviny; ceruzky; papierové zástavy; poznámkové zošity; spisové obaly (papiernický tovar); zoraďovače; šanóny (na voľné listy);
pečate; puzdrá na perá; plniace perá; stojany na
perá a ceruzky; papierové alebo vývesné kartónové tabule.
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; fotokopírovacie služby; obchodné alebo podnikateľské informácie; zásielkové reklamné služby;
rozmnožovanie dokumentov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketing; marketingové štúdie; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poradenstvo pri organizovaní
obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní
a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora
predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
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odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; tvorba reklamných filmov; prenájom reklamných materiálov;
obchodný alebo podnikateľský výskum; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; písanie reklamných textov; reklama; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov;
vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; poradenské služby pri riadení obchodnej
činnosti; zostavovanie štatistík; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; vzťahy s verejnosťou
(public relations); televízna reklama; odborné
obchodné riadenie umeleckých činností; vyhľadávanie sponzorov; predvádzanie tovaru; spracovanie textov; lepenie plagátov; reklamné agentúry; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
telemarketingové služby.
41 - Prenájom dekorácií na predstavenia; produkcia filmov (nie reklamných); premietanie kinematografických filmov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; hudobná tvorba; koncertné siene (služby); organizovanie a vedenie
konferencií; fotografické reportáže; organizovanie
a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; zábava; televízna zábava; organizovanie živých vystúpení; školenia;
organizovanie a vedenie kongresov; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
(540)

(731) ppm factum a.s., K Vypichu 1087, 252 09 Rudná,
CZ;

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

151-2014
30.1.2014
16, 17, 21, 25, 26, 28, 36
16 - Plagáty; písacie potreby; kancelárske potreby okrem nábytku; tlačoviny; letáky.
17 - Samolepky s výnimkou samolepiek pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely.
21 - Šálky.
25 - Čiapky; tričká.
26 - Pásky (stužkársky tovar).
28 - Hračky.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok.
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(540)

(551) kolektívna
(591) červená, čierna
(731) Občianske združenie Hematit, Jána Smreka 22,
841 07 Bratislava, SK;

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

152-2014
30.1.2014
7, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 42
7 - Automatické hľadacie kotvy pre loďstvo; brúsky (stroje); brúsne kotúče (časti strojov); čerpadlá, pumpy (stroje); čerpadlá (časti strojov, motorov a hnacích strojov); motory na člny; drviče
odpadu; hnacie motory s výnimkou motorov do
pozemných vozidiel; hriadele strojov; hydraulické motory; kĺby, spojky, spojenia, styky (časti motorov); kľukové skrine strojov, motorov a hnacích strojov; piestne a ložiskové krúžky; kryty
(časti strojov); lodné motory; ložiská (časti strojov); motory s výnimkou motorov pozemných
vozidiel; nástroje (časti strojov); obrábacie stroje;
ventily (časti strojov); remene do motorov a hnacích strojov; riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov; spojky s výnimkou spojok
pozemných vozidiel; súkolesia (časti strojov); valce strojov; zdvíhacie zariadenia.
12 - Lodné kormidlové stroje; kormidlové veslá;
lode, loďky; lodné rebrá; lodné kormidlá; lodné
kostry plavidiel; naklonené roviny na spúšťanie
člnov; lodné stožiare a sťažne.
35 - Automatizované spracovanie údajov; inzertná činnosť; podpora predaja pre tretie osoby; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií prostredníctvom všetkých druhov médií;
reklamná činnosť; zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach; maloobchodné
služby s tovarmi uvedenými v triede 7 tohto zoznamu; vedenie účtovníctva.
36 - Faktoring, forfajting; finančný lízing; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností.
37 - Stavba lodí; oprava opotrebovaných alebo
poškodených strojov; podmorské opravy; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo
(stavebná činnosť); inštalovanie, opravy a prehliadky plynových a tlakových zariadení; povrchová
úprava kovov – nátery.
39 - Prenájom plavidiel (člnov, lodí), lodných zariadení, lodných strojov, lodných prístrojov; prenájom dopravných prostriedkov.
40 - Zámočníctvo (spracovanie a úprava materiálov); obrábanie kovov; zváranie; zváranie dráhových vozidiel a dráhových oceľových konštrukcií.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
expertízy (inžinierske práce); inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových da-
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tabáz; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja
hardvéru a softvéru; štúdie technických projektov; údržba počítačového softvéru; výskum a vývoj strojárskych výrobkov; výskum, vývoj, projekcia a konštrukčné navrhovanie lodí a plávajúcich zariadení; technická poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárskej výroby, v oblasti vývoja a výroby lodných komponentov
a v oblasti výroby technických zariadení a liniek;
revízie (skúšky) plynových a tlakových zariadení.

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

(540)

(591) zelená, čierna, biela
(731) SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY
a.s., Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

153-2014
30.1.2014
29, 30, 32, 41, 43
29 - Bravčové mäso; prípravky na vývary (bujóny); konzervovaná cibuľa; zemiakové hranolčeky; hydina nie živá; jedlá na báze kvasenej zeleniny; klobásy, salámy, párky; krokety; krvavé jaternice, tlačenka; mäso; nakladaná zelenina; nasolené potraviny; potravinársky olivový olej; kandizované, konzervované, mrazené a zavárané ovocie; paradajkový pretlak; potraviny pripravované
z mäsových výrobkov; solené potraviny; ovocné
a zeleninové šaláty; údeniny; sušená a varená zelenina; zelenina v štipľavom náleve.
30 - Cukor; cukrovinky; čaj, ľadový čaj; čokoláda, čokoládové nápoje; zálievky na šaláty; horčica; chlieb; chuťové prísady; jemné pečivo; karí
(korenie); kávové náhradky, kávové nápoje; kečup; keksy; korenie, koreniny; mäsové šťavy; múčne jedlá; nekysnutý chlieb; omáčky (chuťové prísady); palacinky; pečivo; príchute do potravín;
sendviče; sójová omáčka; mäsové šťavy; torty;
zákusky, koláče; žemle.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov.
41 - Odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, seminárov, sympózií a školení; poskytovanie odbornej
prípravy (školenie); vydávanie inštruktážnych
a učebných materiálov zameraných na oblasť
prevádzky rýchleho občerstvenia.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštaurácie (jedálne); bufety
(rýchle občerstvenie).

(540) Mr. KEBAB
(731) Mr. KEBAB s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice,
SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

154-2014
30.1.2014
29, 30, 32, 41, 43
29 - Bravčové mäso; prípravky na vývary (bujóny); konzervovaná cibuľa; zemiakové hranolčeky; hydina nie živá; jedlá na báze kvasenej zeleniny; klobásy, salámy, párky; krokety; krvavé jaternice, tlačenka; mäso; nakladaná zelenina; nasolené potraviny; potravinársky olivový olej; kandizované, konzervované, mrazené a zavárané ovocie; paradajkový pretlak; potraviny pripravované
z mäsových výrobkov; solené potraviny; ovocné
a zeleninové šaláty; údeniny; sušená a varená zelenina; zelenina v štipľavom náleve.
30 - Cukor; cukrovinky; čaj, ľadový čaj; čokoláda, čokoládové nápoje; zálievky na šaláty; horčica;
chlieb; chuťové prísady; jemné pečivo; karí (korenie); kávové náhradky, kávové nápoje; kečup;
keksy; korenie, koreniny; mäsové šťavy; múčne
jedlá; nekysnutý chlieb; omáčky (chuťové prísady);
palacinky; pečivo; príchute do potravín; sendviče; sójová omáčka; mäsové šťavy; torty; zákusky, koláče; žemle.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov.
41 - Odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, seminárov, sympózií a školení; poskytovanie odbornej
prípravy (školenie); vydávanie inštruktážnych
a učebných materiálov zameraných na oblasť prevádzky rýchleho občerstvenia.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštaurácie (jedálne); bufety
(rýchle občerstvenie).

(540)

(591) biela, čierna, žltá
(731) Mr. KEBAB s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice,
SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

155-2014
30.1.2014
29, 30, 32, 41, 43
29 - Bravčové mäso; prípravky na vývary (bujóny); konzervovaná cibuľa; zemiakové hranolčeky; hydina nie živá; jedlá na báze kvasenej zeleniny; klobásy, salámy, párky; krokety; krvavé jaternice, tlačenka; mäso; nakladaná zelenina; nasolené potraviny; potravinársky olivový olej; kandizované, konzervované, mrazené a zavárané ovocie; paradajkový pretlak; potraviny pripravované
z mäsových výrobkov; solené potraviny; ovocné
a zeleninové šaláty; údeniny; sušená a varená zelenina; zelenina v štipľavom náleve.
30 - Cukor; cukrovinky; čaj, ľadový čaj; čokoláda, čokoládové nápoje; zálievky na šaláty; horčica; chlieb; chuťové prísady; jemné pečivo; karí
(korenie); kávové náhradky, kávové nápoje; kečup;
keksy; korenie, koreniny; mäsové šťavy; múčne
jedlá; nekysnutý chlieb; omáčky (chuťové prísady);
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palacinky; pečivo; príchute do potravín; sendviče; sójová omáčka; mäsové šťavy; torty; zákusky, koláče; žemle.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov.
41 - Odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, seminárov, sympózií a školení; poskytovanie odbornej
prípravy (školenie); vydávanie inštruktážnych
a učebných materiálov zameraných na oblasť
prevádzky rýchleho občerstvenia.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštaurácie (jedálne); bufety
(rýchle občerstvenie).

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

(540)

(591) biela, čierna, červená
(731) Mr. KEBAB s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice,
SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

174-2014
3.2.2014
14, 18, 20, 25, 27
14 - Drahé kovy; ich zliatiny; šperky; drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre; klenoty;
mince; klenoty.
18 - Koža; koženka; kožušiny; surové kože; kufre
a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky;
peňaženky; poľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); horolezecké plecniaky; turistické
plecniaky; zvieracie obojky; kožené popruhy;
jazdecké sedlá; sedlárske výrobky; imitácie kože;
plecniaky; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; puzdrá z kože alebo koženej lepenky; jelenica; torby; kufre; kabelky; tašky; nákupné tašky;
tašky na kolieskach; diplomatické kufríky.
20 - Nábytok; zrkadlá (nábytok); rámy na obrazy; vypchaté zvieratá; búdy pre zvieratá chované
v domácnosti; príborníky (nábytok); vešiaky na
odevy; podušky; matrace; plastové nádoby (obaly);
police; stojany (nábytok); vtáčie klietky; búdky
pre zvieratá chované v domácnosti; ratan; vankúše; pohovky; spacie vaky na stanovanie; drevené
obaly na fľaše.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
27 - Koberce; rohožky; rohože; linoleum; podlahové krytiny; nástenné dekorácie okrem textilných.

(540)

(731) ASANTE KENYA nadační fond, Šmolíkova 908,
160 00 Praha - Ruzyně, CZ;
(740) Nešpůrek Robert, Mgr., Praha, CZ;
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217-2014
10.2.2014
35, 44
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie vzoriek tovarov; marketing; organizovanie farmárskych trhov na podporu predaja; maloobchodné služby
s čerstvým ovocím, s čerstvou zeleninou, mäsom,
krvavými jaternicami, údeninami, divinou, rybami (nie živými), šunkou, slaninou, klobásami, salámami, s párkami, s hydinou (mäsom), s bravčovou masťou, s konzervami, s rybami, s mäsovými konzervami, s maslom, s džemami, s mliečnymi výrobkami, so syrmi, s mliekom, s jogurtmi,
s vajcami, s potravinárskym olivovým olejom,
s nakladanou zeleninou, s kokosovým olejom,
s cestovinami, s bylinkovými čajmi, s kompótmi,
s koreninami, s kávou, s čajom, s čokoládou, s múkou, s cukrom, s chlebom, s medom, s pečivom
(rožky), s ryžou, s propolisom, so strúhankou, s pivom, s nealkoholickými ovocnými nápojmi, s ovocnými džúsmi, so sirupmi na výrobu nápojov,
s muštami, s vínom, s medovinou s liehovinami.
44 - Chov zvierat; rastlinné škôlky; pestovanie ovocia a zeleniny (poľnohospodárske služby).

(540)

(591) žltá (PANTONE proces Yellow C 20%, CMYK
0/0/20/0, RGB 253/250/209); hnedá (PANTONE
4975 C, CMYK 64/94/94/27, RGB 34/20/21)
(731) MESPOL, s.r.o., Bánovská 8024/10, 010 01 Žilina, SK;

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

250-2014
13.2.2014
33
33 - Liehoviny.

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

122
(210)
(220)
10 (511)
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261-2014
17.2.2014
9, 16, 37, 38, 41, 42
9 - Počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov;
mikroprocesory; modemy; monitor (počítačový
hardvér); myši (periférne zariadenia počítačov);
optické čítacie zariadenie; optické nosiče údajov;
optické disky; počítačové tlačiarne; procesory
(centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery
(zariadenia na spracovanie údajov); diskové mechaniky počítačov; notebooky (prenosne počítače);
prenosné počítače; tablety (prenosné počítače).
16 - Kopírovacie zariadenia.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov; inštalácia a servis výpočtovej techniky; inštalácia počítačových sietí.
38 - Poskytovanie telekomunikačného pripojenia
а užívateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete; poskytovanie užívateľského prístupu do
svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej
siete; poskytovanie užívateľského prístupu do
svetovej počítačovej siete.
41 - Vzdelávanie; školenia.
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru;
aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; údržba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných
technológií.

(540)

(731) AXON PRO, s. r. o., Černyševského 26, 851 01
Bratislava, SK;

(210) 267-2014
(220) 3.3.2011
10 (511) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36,
37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
(511) 3 - Kozmetické prípravky zosvetľujúce pigmentové škvrny na prírodnej báze, zosvetľujúce kozmetické prípravky; mydlá; voňavkárske výrobky;
vonné oleje; éterické oleje; kozmetika; kozmetické vlasové vody; zubné pasty; prípravky na
holenie; toaletné vody; škrob na pranie; vatové
tyčinky na kozmetické účely; kozmetické masky;
opaľovacie prípravky (kozmetika); kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť, vlasy; kozmetické
farbivá; šampóny; kozmetické prípravky; depilačné prípravky; odličovač mejkapu; deodoranty
na osobnú potrebu (voňavkárske výrobky); rúže;
ceruzky (kozmetické); laky na vlasy; laky na nechty; prípravky na odstraňovanie laku (kozmetika);
kozmetické obrúsky; navlhčené a čistiace obrúsky (kozmetika); voda po holení; voda na kozmetické účely; mejkapové produkty (kozmetika);
pomády na kozmetické použitie; prípravky na

odstraňovanie škvŕn; prípravky na parfumovanie
bielizne; ošetrovacie prípravky na nechty; prípravky na bielenie (odfarbovače) na kozmetické
účely; výťažky z kvetín (parfumy); vonné a aromatické drevá; ozdobné obtlače na kozmetické
účely; umelé riasy a nechty; pemza; kozmetické
prípravky na chudnutie; kozmetické prípravky do
kúpeľa; vlasové prípravky; pracie prostriedky;
toaletné hygienické prostriedky; ústna voda (nie
na lekárske účely); kúpeľová soľ (nie na lekárske
účely); hygienické prípravky, ktoré sú toaletnými
potrebami; oleje na toaletné účely; kolínske vody; mydlový deodorant; púder na toaletné účely;
brúsne a brúsiace prípravky; vosk na fúzy; vlasové farbivá; kozmetické prípravky na obočie; depilačný vosk; čistiaci vosk; šampóny pre domáce
zvieratá; kozmetika pre zvieratá; kozmetické krémy; mydlá proti poteniu nôh; detergenty (čistiace
prostriedky), s výnimkou na použitie pri priemyselných procesoch a lekárstve; čistiace mlieko na
toaletné účely; bieliace prípravky; suché čistiace
prípravky; voňavá voda; parfumy; kozmetické
prípravky na riasy; púder na mejkap; lepidlá na
upevnenie umelých vlasov; zmäkčovadlá; kozmetické farby; impregnovaný prací prostriedok
na čistenie tkanín; krémy na bielenie pokožky;
antiperspiračné a dezinfekčné mydlá; leštiace kamene; neceséry s kozmetikou; krášliace masky;
líčidlá; maskara (farby a tiene na očné viečka
a riasy).
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické potreby (nohavičky, obrúsky, vložky, vata, tampóny); diétne látky upravené na lekárske
účely; potrava pre dojčatá; náplasti; obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; britvy; príbory; súpravy na manikúru a pedikúru; depilačné prístroje; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky; kazety
a neceséry; nožničky; prístroje na pedikúru a manikúru.
9 - Nosiče informácií a informácie na takýchto
nosičoch; CD disky; DVD disky; elektronické
katalógy a iné propagačné materiály v elektronickej podobe; elektronické objednávkové hárky
a iné elektronické formuláre; softvér.
10 - Sterilné prestieradlá; tvárové rúška pre personál; sterilné rúška; prístroje pre kozmetické salóny; prístroje na čistenie pleti ultrazvukom.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, kúrenie, výrobu
pary, na varenie, chladiace prístroje, na sušenie,
ventiláciu, rozvod vody a sanitárne zariadenia;
lampičky na nechty.
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie
potreby; 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; tlačiarenské písmo; štočky; časopisy; tlačoviny.
20 - Nábytok; nábytok na vybavenie salónov;
kadernícke kreslá; pedikérske kreslá; zrkadlá;
rámy; výrobky (nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnači-
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ny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto
materiálov a z plastov, a to: bambusové tyče, výrobky z bambusu, nábytok, rohože, darčekové
predmety, pomôcky na masáž, dekorácie, sviečky, vybavenie salónu, morské huby – lufy, drobný tovar, doplnky.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; elektrické hrebene, kefy (s výnimkou štetcov); materiál na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; surové sklo a sklo
ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach, a to: dekorácie, svietniky, osvetlenie, doplnky, pomôcky na masáž, misky, úžitkové sklo.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, a to: bytový textil, pracovné odevy, uteráky, rukavice na umývanie, dekoratívny textil, galantéria; posteľné pokrývky
a obrusy; uteráky; osušky; špongie; rukavice na
umývanie; posteľná bielizeň; posteľné návliečky;
cestovné prikrývky a pokrývky; textilné vreckovky.
25 - Oblečenie; rukavičky; obuv; návleky na nohy; papuče; klobučnícky tovar; oblečenie na jednorazové použitie, najmä rukavičky, návleky na
nohy a ruky, papuče, čapice, rúška.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, a to: potreby pre gymnastiku a šport, konkrétne bambusové tyče; ozdoby na vianočný stromček.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; internetový obchod s kozmetickým a masážnym tovarom, ktorý je určený na
domáce použitie a na použitie v salónoch krásy,
oblečením, obuvou a klobučníckym tovarom, ktorý je určený pre kozmetických odborníkov, výrobkami na jednorazové použitie, prostriedkami
na depiláciu, tovarom na pedikúru, dezinfekčnými prostriedkami, učebnými materiálmi a zvukovými hudobnými nosičmi, DVD, CD, tovarom na
zdravú výživu, nábytkom a vybavením pre kozmetické salóny, kozmetickými prístrojmi.
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažné
služby; služby v oblasti nehnuteľností.
37 - Stavebná činnosť.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
41 - Zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení;
výcvik; zábava; poskytovanie výcvikových, športových a kultúrnych aktivít.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Služby v oblasti poskytovania dočasného ubytovania, hotely.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu osôb; poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, výživy, nutričnej terapie a starostlivosti
o telo a krásu osôb; kúpeľné, liečebné a rehabilitačné služby; poradenská starostlivosť; soláriá;
thermáriá; služby vizážistov; prevádzkovanie salónov krásy; kadernícke, kozmetické, manikérske, pedikérske a masérske odborné služby; služby v oblasti sauny; skrášľovacie salóny; skrášľovacie procedúry prostredníctvom ultrazvuku.
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45 - Osobné a sociálne služby poskytované ostatnými za účelom uspokojovania potrieb jednotlivcov, stráženie detí.
(540)

(641) 009783796, 03.03.2011
(731) CDB GROUP s.r.o., Balbínova 223/5, 120 00
Praha, CZ;
(740) KOREJZOVÁ & SPOL., V.O.S, Bratislava, SK;

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

281-2014
19.2.2014
35, 44
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relaction); televízna reklama; on line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; marketing.
44 - Krvné banky (služby).

(540) Spolu pomôžeme
(731) Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46
Bratislava, SK;

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

300-2014
21.2.2014
14, 16, 35, 41
14 - Chronometre; nástroje na meranie času, časomiery; klenotnícke výrobky; klenoty; ozdoby
(klenotnícke výrobky); bižutéria; štras (brúsené
olovnaté sklo); bižutéria zo štrasu; súčiastky na
výrobu klenotov a bižutérie; polodrahokamy; drahé kamene; diamanty; drahé kovy (surovina alebo
polotovar); klenotnícke výrobky z drahých kovov; zlato (surovina alebo polotovar); striebro (surovina alebo polotovar); perly (klenotnícke výrobky); platina; zliatiny drahých kovov.
16 - Papier; papiernický tovar; plagáty; reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; prospekty; predmety z kartónu; papierové alebo kartónové vývesné tabule; tlačené reklamné materiály;
papierové reklamné predmety patriace do tejto
triedy; plastové reklamné predmety patriace do
tejto triedy; noviny; periodiká; neperiodické publikácie; blahoprajné pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; knihy; brožované knihy;
brožúry; učebnice (knihy); časopisy (periodiká);
katalógy; fotografie (tlačoviny); grafiky; litografie; ročenky; kalendáre; kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; leporelá; mapy;
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; obrazy; portréty.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 14 a 16 tohto zoznamu; marketing; reklamné služby; rozširovanie reklamných
oznamov; rozhlasová reklama; televízna reklama;
on line reklama na počítačovej komunikačnej sie-
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ti; organizovanie obchodných alebo reklamných
výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných verejných prezentácií; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach
14 a 16 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); vzťahy s verejnosťou (public relations); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných textov;
vydávanie a aktualizovanie inzertných oznamov;
spracovanie textov; písanie reklamných textov;
maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 14 a 16 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poskytovanie uvedených služieb aj prostredníctvom internetu.
41 - Vydavateľské služby; písanie textov (okrem
reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); redigovanie scenárov; formátovanie textov (nie na reklamné účely); vydávanie kníh; on
line vydávanie elektronických kníh a časopisov;
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie;
reportérske služby; služby novinárov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie prehliadok a výstav na kultúrne a zábavné účely; organizovanie predstavení
(manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na
zábavné účely; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
podujatí.

(540) LEVIEN
(731) Murgaš Pavol, Zborov nad Bystricou 61b, 023 03
Čadca, SK;
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

328-2014
21.2.2014
16, 17, 19, 35
16 - Papierové a plastové obaly, predovšetkým
na balenie tesnení a tesniacich materiálov; plastové vodotesné obalové fólie; gumené pásky na
kancelárske účely; baliace plastové fólie; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); škrobové obalové materiály; plastové bublinové fólie
(na balenie); fólie z regenerovanej celulózy na
balenie; viskózové fólie na balenie; polyetylénové vrstvy na balenie a obaľovanie; lepidlá na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kartónové obalové kontajnery; papier
a lepenka pre priemysel; výstelkový papier na
balenie; lepenkové alebo papierové škatule; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie;
pogumované plátno pre papiernictvo; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; prospek-

ty; katalógy; nákresy; príručky; brožúry; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické znaky; písacie potreby; kancelárske potreby
okrem nábytku.
17 - Tesnenia vrátane tesnení zo sklených vlákien, keramiky, čadiča, bavlny, syntetických materiálov, akrylu, aramidu, teflonu, grafitu alebo karbónu; krbové tesnenia; tesnenia na priemyselné
účely; nekovové tesnenia; ohňovzdorné tesnenia
vrátane azbestových; ohňovzdorné šnúrové tesnenia vrátane tesnení zo sklených vlákien, keramiky, čadiča, bavlny, syntetických materiálov,
akrylu, aramidu, teflonu, grafitu alebo karbónu;
izolačné azbestové vlákna; protipožiarne tesnenia; vsypávané ohňovzdorné tesnenia; ohňovzdorné tesnenia na ventily a piesty; ohňovzdorná
plsť; ohňovzdorné laná a povrazy; ohňovzdorné
nite; ohňovzdorné pätky, vložky, podložky; ohňovzdorná lepenka; tesniace a izolačné materiály; grafitové vyplnenia pre tesnenia; bezazbestové
tesniace dosky; bezazbestové upchávkové šnúry;
hydroizolačné tesnenia; tesniace hmoty; tesniace
zmesi; tesniace obloženia; nekovové tesniace profily; tesniace krúžky; tesniace O-krúžky; gumové
alebo vulkanfíbrové tesniace krúžky; ventilové
tesniace súpravy; nekovové tesniace membrány;
penová guma; plastové vlákna na výrobu tesnení;
tyčové tesnenia; tesnenia dilatačných spojov;
chemické zmesi na uzatváranie trhlín; tesniace výplne spojov; nekovové tesniace zmesi na spoje;
tesnenia na montážne otvory; nekovové zapuzdrené tesnenia; kombinované tesnenia; tekuté
tesnenia; tesniace tmely; olejové tesnenia; tesnenia
na potrubia; tesnenie vo forme prúžkov proti prenikaniu vzduchu; páskové tesnenia (dverí alebo
okien); tesnenia valcov motorov; gumené laná;
gumové vlákna, nie pre textilný priemysel; gumové objímky na ochranu častí strojov; gumové
alebo vulkanfíbrové záklopky; gumové zátky;
gumené tesniace pláty; gumené fólie na tesnenia;
gumené priemyselné nádoby na balenie; vsypané
gumové tesnenia; plasty, syntetické látky (polotovary); gumové alebo plastové tesniace alebo
výplňové hmoty; plastové tesnenia; obalový materiál (tesniaci); nekovové objímky na potrubia;
polyuretánová fólia na tesniace a izolačné účely;
zvukovoizolačné materiály; predtvarované izolačné komponenty; izolačné výplne; izolačné pásy; izolačné materiály na káble; plastové fólie,
nie na balenie; fólie z regenerovanej celulózy
(nie na balenie); viskózové fólie (nie na balenie);
kovové izolačné fólie; izolačné farby; izolačné
nátery; latex (emulzia kaučuku); tekutý kaučuk;
syntetické živice (polotovary).
19 - Ohňovzdorné tesnenia ako stavebné materiály vrátane tesnení zo sklených vlákien, keramiky,
čadiča, bavlny, syntetických materiálov, akrylu,
aramidu, teflonu, grafitu alebo karbónu; azbestocement; azbestová malta; nekovové stavebné bloky obsahujúce izolačné materiály; geotextílie; nekovové stavebné dosky s izolačnými vlastnosťami; nekovové stavebné panely; stavebné konštrukcie (nekovové); konštrukčné materiály (nekovové); nekovové stavebné materiály; nekovové
vystužovacie materiály pre stavebníctvo; debnenie pre stavebníctvo; lepenka pre stavebníctvo;
vonkajšie plášte budov (nekovové); podpery (nekovové); obklady stien a priečok (nekovové);
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strešné dosky (nekovové) s izolačnými vlastnosťami; murárske vane a nádrže; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové
pomníky.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s priemyselnými tesneniami, s tesniacimi šnúrami, s tesniacimi prípravkami, s tesniacim materiálom, s piestovými a piestnicovými tesneniami,
so stieracími a ložiskovými krúžkami, s klinovými remeňmi, s reťazami, s hadicovými sponami,
s hadicami, s ložiskami, s mazacou technikou,
s priemyselnou chémiou, s lepidlami a s autokozmetikou; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 16, 17 a 19
tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; analýzy nákladov; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; marketingové štúdie;
prieskum trhu; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby
porovnávania cien; organizovanie obchodných
alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; obchodné rady
a informácie spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
predvádzanie tovaru; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540)

(731) AFINIS Group s.r.o., Žitná 1, 831 06 Bratislava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

329-2014
21.2.2014
16, 17, 19, 35
16 - Papierové a plastové obaly, predovšetkým
na balenie tesnení a tesniacich materiálov; plastové vodotesné obalové fólie; gumené pásky na
kancelárske účely; baliace plastové fólie; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); škrobové obalové materiály; plastové bublinové fólie
(na balenie); fólie z regenerovanej celulózy na
balenie; viskózové fólie na balenie; polyetylénové vrstvy na balenie a obaľovanie; lepidlá na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kartónové obalové kontajnery; papier
a lepenka pre priemysel; výstelkový papier na
balenie; lepenkové alebo papierové škatule; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie;
pogumované plátno pre papiernictvo; obaly (pa-

125

piernický tovar); obálky (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; prospekty; katalógy; nákresy; príručky; brožúry; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické znaky; písacie potreby; kancelárske potreby
okrem nábytku.
17 - Tesnenia vrátane tesnení zo sklených vlákien,
keramiky, čadiča, bavlny, syntetických materiálov, akrylu, aramidu, teflonu, grafitu alebo karbónu; krbové tesnenia; tesnenia na priemyselné
účely; nekovové tesnenia; ohňovzdorné tesnenia
vrátane azbestových; ohňovzdorné šnúrové tesnenia vrátane tesnení zo sklených vlákien, keramiky, čadiča, bavlny, syntetických materiálov,
akrylu, aramidu, teflonu, grafitu alebo karbónu;
izolačné azbestové vlákna; protipožiarne tesnenia; vsypávané ohňovzdorné tesnenia; ohňovzdorné tesnenia na ventily a piesty; ohňovzdorná plsť;
ohňovzdorné laná a povrazy; ohňovzdorné nite;
ohňovzdorné pätky, vložky, podložky; ohňovzdorná lepenka; tesniace, výplňové a izolačné materiály; grafitové vyplnenia pre tesnenia; bezazbestové tesniace dosky; bezazbestové upchávkové
šnúry; hydroizolačné tesnenia; tesniace hmoty;
tesniace zmesi; tesniace obloženia; nekovové tesniace profily; tesniace krúžky; tesniace O-krúžky; gumové alebo vulkanfíbrové tesniace krúžky;
ventilové tesniace súpravy; nekovové tesniace
membrány; penová guma; plastové vlákna na výrobu tesnení; tyčové tesnenia; tesnenia dilatačných spojov; chemické zmesi na uzatváranie trhlín; tesniace výplne spojov; nekovové tesniace zmesi na spoje; tesnenia na montážne otvory; nekovové zapuzdrené tesnenia; kombinované tesnenia; tekuté tesnenia; tesniace tmely; olejové tesnenia; nekovové hadice; gumené hadice; bandáže
na hadice; potrubia zo silikónovej gumy; teplom
zmršťovateľné silikónové gumené rúry; nekovové ohybné rúry; tesnenia na potrubia; tesnenie vo
forme prúžkov proti prenikaniu vzduchu; páskové tesnenia (dverí alebo okien); tesnenia valcov
motorov; gumené laná; gumové vlákna, nie pre
textilný priemysel; gumové objímky na ochranu
častí strojov; gumové alebo vulkanfíbrové záklopky; gumové zátky; gumené tesniace pláty; gumené fólie na tesnenia; gumené priemyselné nádoby
na balenie; vsypané gumové tesnenia; plasty, syntetické látky (polotovary); gumové alebo plastové tesniace alebo výplňové hmoty; plastové tesnenia; obalový materiál (tesniaci); nekovové objímky na potrubia; polyuretánová fólia na tesniace a izolačné účely; zvukovoizolačné materiály;
predtvarované izolačné komponenty; izolačné výplne; izolačné pásy; izolačné materiály na káble;
plastové fólie, nie na balenie; fólie z regenerovanej celulózy (nie na balenie); viskózové fólie (nie
na balenie); kovové izolačné fólie; izolačné farby; izolačné nátery; latex (emulzia kaučuku); tekutý kaučuk; kaučuk, gutaperča, guma, azbest,
sľuda; syntetické živice (polotovary).
19 - Ohňovzdorné tesnenia ako stavebné materiály vrátane tesnení zo sklených vlákien, keramiky,
čadiča, bavlny, syntetických materiálov, akrylu,
aramidu, teflonu, grafitu alebo karbónu; azbestocement; azbestová malta; nekovové stavebné
bloky obsahujúce izolačné materiály; geotextílie;
nekovové stavebné dosky s izolačnými vlastnos-
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ťami; nekovové stavebné panely; stavebné konštrukcie (nekovové); konštrukčné materiály (nekovové); nekovové stavebné materiály; nekovové
vystužovacie materiály pre stavebníctvo; debnenie pre stavebníctvo; lepenka pre stavebníctvo;
vonkajšie plášte budov (nekovové); podpery (nekovové); obklady stien a priečok (nekovové);
strešné dosky (nekovové) s izolačnými vlastnosťami; murárske vane a nádrže; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové
pomníky.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s priemyselnými tesneniami, s tesniacimi šnúrami, s tesniacimi prípravkami, s tesniacim materiálom, s piestovými a piestnicovými tesneniami, so
stieracími a ložiskovými krúžkami, s klinovými
remeňmi, s reťazami, s hadicovými sponami, s hadicami, s ložiskami, s mazacou technikou, s priemyselnou chémiou, s lepidlami a s autokozmetikou; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s tovarmi uvedenými v triedach 16, 17 a 19 tohto
zoznamu aj prostredníctvom internetu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; analýzy nákladov; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; marketingové štúdie; prieskum trhu; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných
alebo reklamných veľtrhov; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre
iné podniky); subdodávateľské služby (obchodná
pomoc); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
predvádzanie tovaru; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.

(540) AFP
(731) AFINIS Group s.r.o., Žitná 1, 831 06 Bratislava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

331-2014
12.12.2011
35, 39, 41
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity.

(540) EXIM
(641) 010485829, 12.12.2011
(731) EXIM HOLDING a.s., Revoluční 1044/23,
11 000 Praha, CZ;
(740) Vessová Veronika, Bc., Bratislava, SK;

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

347-2014
27.2.2014
30 2013 048 148.8
27.8.2013
DE
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 28
1 - Filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; papier s citlivou vrstvou.
2 - Tlačiarenské zlúčeniny (atrament); tonery, naplnené, pre tlačiarne a kopírovacie stroje.
3 - Čistiace prostriedky na CD, DVD a blue-ray;
čistiace súpravy pozostávajúce z čistiacich prípravkov na použitie na počítače, monitory (počítačový hardvér) a vizuálne zobrazovacie jednotky.
7 - Elektrické domáce a kuchynské spotrebiče na
sekanie, miešanie a tlačenie; elektrické kuchynské stroje; lisy na ovocie; lisy; pláchacie stroje na
fľašky; elektromechanické stroje na prípravu nápojov; kávové mlynčeky; rezacie stroje; univerzálne krájače; stroje na brúsenie nožov; elektrické nože; mixéry; otvárače na konzervy; stroje na
mletie mäsa; elektrické drviace stroje; stroje na
výrobu cestovín; vysávače; umývačky na riad;
žehliace stroje; odstredivé sušičky; práčky; šijacie stroje; elektrické zváracie zariadenia; vrecká
do vysávačov; elektrické zváracie zariadenia na
plastové obaly.
8 - Nástroje na holenie; otvárače na konzervy
s výnimkou elektrických; nože; kulmy na vlasy;
prístroje na vyrovnávanie vlasov (vyrovnávače);
prístroje na česanie (ručne ovládateľné, neelektrické); prístroje na odstránenie vlasov; nožnice
na strihanie fúzov a brady, elektrické nožnice na
strihanie vlasov; nožnice na strihanie vlasov; žehličky.
9 - Elektrické a elektronické prístroje a nástroje
patriace do tejto triedy, a to detské vysielačky,
elektrické spínacie zariadenia a mixpulty; vyvažovacie zariadenia; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, a/alebo
elektronických spracovaných údajov a ich príslušenstva, a to televízne prijímače, projektory, videoprojektory, rádiá, internetové rádiá, rádiobudíky, videorekordéry, DVD prehrávače, DVD rekordéry, blue-ray prehrávače, CD rekordéry, diktafóny, analógové a digitálne prístroje a zariadenia na nahrávanie audiokaziet a kazetové prehrávače, analógové a digitálne gramofóny, stereofónne zariadenia, prenosné stereofónne zariadenia,
prenosné videozariadenia; prenosné CD prehrávače, drôtové a/alebo bezdrôtové prístroje na prenos videa, a/alebo zvuku a/alebo na prenos elektronicky spracovaných údajov; zosilňovače; prijímače; reproduktory; CD prehrávače, všetky aj
s možnosťou zapojenia do automobilov; prístroje
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu,
uchovávanie, reguláciu alebo riadenie elektriny,
a to nabíjacie prístroje na elektrické akumulátory,
batérie a elektrické akumulátory; prenosné digitálne zariadenia a vreckové digitálne elektronické
zariadenia, a to MP3 prehrávače, MP4 prehrávače; fotografické, kinematografické a optické zariadenia, a to fotoaparáty, objektívy, ďalekohľady, kamery, videokamery, videokamery s prehrávaním, filmové kamery, digitálne kamery, príslušenstvo fotografického blesku, fotografické blesky; premietacie plátna; nahraté filmy; rámy na diapozitívy; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty;
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tašky na fotoaparáty; pamäťové karty; skenery na
fotografie; tlačiarne na fotografie; batérie do fotografických, kinematografických a optických
zariadení; nabíjacie zariadenia pre fotografické,
kinematografické a optické zariadenia; pamäťové
karty do fotografických, kinematografických a optických zariadení; akumulátory pre fotografické,
kinematografické a optické zariadenia; spojovacie káble a prípojky na fotografické, kinematografické a optické zariadenia; tašky na fotografické, kinematografické a optické zariadenia; digitálne fotorámiky; faxy; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; tlačiarne; skenery; obrazovky; elektronické prenosné počítače a ich príslušenstvo, a to nabíjačky batérií, batérie a tašky na
notebooky; periférne zariadenia počítačov, ako aj
ich príslušenstvo, a to klávesnice, počítačové myši, guľôčkové myši, joysticky, hracie konzoly, volanty na počítače, plug-in PC karty, pamäťové
karty, grafické karty, TV karty pre počítače, zvukové karty, webové kamery, CD napaľovačky,
DVD napaľovačky, modemy, spájacie káble, konektory typu plug-in, USB káble, počítačové reproduktory, pevné disky (harddisky), disketové
jednotky pre pružné disky, sieťové dosky; počítačový softvér, a to programy na hry (softvér);
prijímacie a vysielacie systémy a zariadenia a ich
časti určené na prenos zvuku a obrazu a na príjem prostredníctvom satelitu, a to antény, parabolické antény, dekodéry, modemy, konventory,
mikrovlnné konventory, zosilňovače, zosilňovače
antén, vlnovody, anténové porty, širokopásmové
komunikačné systémy a zariadenia; anténové káble; telefóny a telefonické systémy, a to telefóny
a mobilné telefóny a ich príslušenstvo (nabíjačky
batérií, batérie, hands-free komunikačné systémy, stojany na držanie, puzdrá a tašky (obaly) na
telefóny); faxy; telefónne záznamníky; vysielače
s prijímačom (transceivery) na prenos zvuku a obrazu v digitálnych mobilných rádiových sieťach;
slúchadlá vrátane slúchadiel s mikrofónom; mikrofóny; nahrané a nenahrané médiá na ukladanie
dát na ukladanie informácií, dát, obrazu a zvuku
a to CD, DVD, blue-ray disky, pamäťové karty,
audiokazety, videokazety, kazety na spracovanie
dát, magnetické pásky, magnetické médiá, minidisky; navigačné zariadenia a ich príslušenstvo
(uvedené v tejto triede), a to antény, nabíjačky
batérií, batérie, stojany na držanie a tašky; vreckové kalkulačky; lapače prepätia; elektrické vreckové prekladače; tašky na prenosné CD prehrávače, prenosné digitálne elektronické zariadenia,
digitálne elektronické vreckové zariadenia, MP3
prehrávače a MP4 prehrávače; elektrické káble;
magnetické karty; zakódované karty.
10 - Masážne prístroje; tlakomery na meranie krvného tlaku; teplomery na lekárske účely; kardiofrekvenčné meracie prístroje; analyzátory telesného tuku na lekárske účely; prístroje na akupunktúru; prístroje na emisiu infračerveného svetla
na lekárske účely; elektricky vyhrievané podušky
na lekárske účely.
11 - Elektrické kuchynské a domáce spotrebiče
patriace do tejto triede, a to elektrické variče na
vajíčka; sýtiace zariadenia, odvlhčovače, ventilátory, zariadenia na prečisťovanie vzduchu, radiátory, ventilátorové ohrievače, sálavé ohrievače,
zariadenia na prípravu jogurtov (elektrické), elek-
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trické ohrievače fliaš, elektrické fritézy, sendvičovače, súpravy na prípravu raclette, elektrické
formy na pečenie oblátok a vaflí, grily (prístroje
na pečenie), elektrické paráky, hriankovače, elektrické kávovary, elektrické kávovary na prípravu
expressa, elektrické kávové filtre, varné prístroje
a zariadenia, elektrické prístroje na prípravu kávy, automatické cedidlá na čaj, ohrievače vody,
zariadenia na výrobu ľadu, zariadenia na pečenie
chleba, elektrické tlakové hrnce, sušiče na vlasy,
opaľovacie zariadenia (soláriá, horské slnká), elektrické ohrievacie podušky s výnimkou podušiek
na lekárske účely, kozuby, kachle, chladiace prístroje, mraziace zariadenia, chladiace nádoby, zariadenia na vysúšanie, ohrievače vody, teplovodné vykurovacie zariadenia, mikrovlnné rúry, otáčavé bubnové sušičky bielizne, bublinkové kúpacie vane na chodidlá, klimatizačné inštalácie, zariadenia a prístroje; drezy; kuchynské digestory;
osvetľovacie prístroje a zariadenia.
14 - Hodinky.
16 - Skartovače na papier (kancelárske potreby);
baliace plastové fólie; laminátory na dokumenty
(kancelárske potreby).
21 - Varné prístroje a zariadenia, a to ručný strojček na rezance, tlakové hrnce s výnimkou elektrických, variče na ryžu s výnimkou elektrických,
tlakové hrnce s výnimkou elektrických, kuchynské hrnce, panvice; zariadenia na zubnú a ústnu
starostlivosť, a to ústne sprchy na čistenie zubov
a masáž ďasien, zubné kefky, elektrické zubné
kefky, náhradné kefky na elektrické zubné kefky;
zariadenia na prípravu fondue s výnimkou elektrických; woky; rotačné strúhadlá na syr.
28 - Elektrické hracie konzoly na použitie s externými monitormi alebo videodisplejmi; videohry ako prídavné zariadenia pre externý monitor
alebo displej.
(540)

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

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

348-2014
27.2.2014
30 2013 048 146.1
27.8.2013
DE
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 28
1 - Filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; papier s citlivou vrstvou.
2 - Tlačiarenské zlúčeniny (atrament); tonery,
naplnené, pre tlačiarne a kopírovacie stroje.
3 - Čistiace prostriedky na CD, DVD a blue-ray;
čistiace súpravy pozostávajúce z čistiacich prípravkov na použitie na počítače, monitory (počítačový hardvér) a vizuálne zobrazovacie jednotky.
7 - Elektrické domáce a kuchynské spotrebiče na
sekanie, miešanie a tlačenie; elektrické kuchynské stroje; lisy na ovocie; lisy; pláchacie stroje na
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fľašky; elektromechanické stroje na prípravu nápojov; kávové mlynčeky; rezacie stroje; univerzálne krájače; stroje na brúsenie nožov; elektrické nože; mixéry; otvárače na konzervy; stroje na
mletie mäsa; elektrické drviace stroje; stroje na
výrobu cestovín; vysávače; umývačky na riad;
žehliace stroje; odstredivé sušičky; práčky; šijacie stroje; elektrické zváracie zariadenia; vrecká
do vysávačov; elektrické zváracie zariadenia na
plastové obaly.
8 - Nástroje na holenie; otvárače na konzervy
s výnimkou elektrických; nože; kulmy na vlasy;
prístroje na vyrovnávanie vlasov (vyrovnávače);
prístroje na česanie (ručne ovládateľné, neelektrické); prístroje na odstránenie vlasov; nožnice
na strihanie fúzov a brady, elektrické nožnice na
strihanie vlasov; nožnice na strihanie vlasov;
žehličky.
9 - Elektrické a elektronické prístroje a nástroje
patriace do tejto triedy, a to detské vysielačky,
elektrické spínacie zariadenia a mixpulty; vyvažovacie zariadenia; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, a/alebo
elektronických spracovaných údajov a ich príslušenstva, a to televízne prijímače, projektory, videoprojektory, rádiá, internetové rádiá, rádiobudíky, videorekordéry, DVD prehrávače, DVD rekordéry, blue-ray prehrávače, CD rekordéry, diktafóny, analógové a digitálne prístroje a zariadenia na nahrávanie audiokaziet a kazetové prehrávače, analógové a digitálne gramofóny, stereofónne zariadenia, prenosné stereofónne zariadenia, prenosné videozariadenia; prenosné CD prehrávače, drôtové a/alebo bezdrôtové prístroje na
prenos videa a/alebo zvuku, a/alebo na prenos
elektronicky spracovaných údajov; zosilňovače;
prijímače; reproduktory; CD prehrávače, všetky
aj s možnosťou zapojenia do automobilov; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, uchovávanie, reguláciu alebo riadenie
elektriny, a to nabíjacie prístroje na elektrické akumulátory, batérie a elektrické akumulátory; prenosné digitálne zariadenia a vreckové digitálne
elektronické zariadenia, a to MP3 prehrávače, MP4
prehrávače; fotografické, kinematografické a optické zariadenia, a to fotoaparáty, objektívy, ďalekohľady, kamery, videokamery, videokamery
s prehrávaním, filmové kamery, digitálne kamery, príslušenstvo fotografického blesku, fotografické blesky; premietacie plátna; nahraté filmy;
rámy na diapozitívy; trojnožky alebo statívy na
fotoaparáty; tašky na fotoaparáty; pamäťové karty; skenery na fotografie; tlačiarne na fotografie;
batérie do fotografických, kinematografických
a optických zariadení; nabíjacie zariadenia pre
fotografické, kinematografické a optické zariadenia; pamäťové karty do fotografických, kinematografických a optických zariadení; akumulátory pre fotografické, kinematografické a optické
zariadenia; spojovacie káble a prípojky na fotografické, kinematografické a optické zariadenia;
tašky na fotografické, kinematografické a optické
zariadenia; digitálne fotorámiky; faxy; zariadenia
na spracovanie údajov; počítače; tlačiarne; skenery; obrazovky; elektronické prenosné počítače
a ich príslušenstvo, a to nabíjačky batérií, batérie
a tašky na notebooky; periférne zariadenia počítačov, ako aj ich príslušenstvo, a to klávesnice,

počítačové myši, guľôčkové myši, joysticky, hracie konzoly, volanty na počítače, plug-in PC karty, pamäťové karty, grafické karty, TV karty pre
počítače, zvukové karty, webové kamery, CD napaľovačky, DVD napaľovačky, modemy, spájacie káble, konektory typu plug-in, USB káble,
počítačové reproduktory, pevné disky (harddisky), disketové jednotky pre pružné disky, sieťové dosky; počítačový softvér, a to programy na
hry (softvér); prijímacie a vysielacie systémy a zariadenia a ich časti určené na prenos zvuku a obrazu a na príjem prostredníctvom satelitu, a to
antény, parabolické antény, dekodéry, modemy,
konventory, mikrovlnné konventory, zosilňovače, zosilňovače antén, vlnovody, anténové porty,
širokopásmové komunikačné systémy a zariadenia; anténové káble; telefóny a telefonické systémy, a to telefóny a mobilné telefóny a ich príslušenstvo (nabíjačky batérií, batérie, hands-free
komunikačné systémy, stojany na držanie, puzdrá a tašky (obaly) na telefóny); faxy; telefónne
záznamníky; vysielače s prijímačom (transceivery) na prenos zvuku a obrazu v digitálnych mobilných rádiových sieťach; slúchadlá vrátane slúchadiel s mikrofónom; mikrofóny; nahrané a nenahrané médiá na ukladanie dát na ukladanie informácií, dát, obrazu a zvuku a to CD, DVD,
blue-ray disky, pamäťové karty, audiokazety, videokazety, kazety na spracovanie dát, magnetické pásky, magnetické médiá, minidisky; navigačné zariadenia a ich príslušenstvo (uvedené
v tejto triede), a to antény, nabíjačky batérií, batérie, stojany na držanie a tašky; vreckové kalkulačky; lapače prepätia; elektrické vreckové prekladače; tašky na prenosné CD prehrávače, prenosné digitálne elektronické zariadenia, digitálne
elektronické vreckové zariadenia, MP3 prehrávače a MP4 prehrávače; elektrické káble; magnetické karty; zakódované karty.
10 - Masážne prístroje; tlakomery na meranie krvného tlaku; teplomery na lekárske účely; kardiofrekvenčné meracie prístroje; analyzátory telesného tuku na lekárske účely; prístroje na akupunktúru; prístroje na emisiu infračerveného svetla
na lekárske účely; elektricky vyhrievané podušky
na lekárske účely.
11 - Elektrické kuchynské a domáce spotrebiče patriace do tejto triede, a to elektrické variče na vajíčka; sýtiace zariadenia, odvlhčovače, ventilátory, zariadenia na prečisťovanie vzduchu, radiátory, ventilátorové ohrievače, sálavé ohrievače, zariadenia na prípravu jogurtov (elektrické), elektrické ohrievače fliaš, elektrické fritézy, sendvičovače, súpravy na prípravu raclette, elektrické
formy na pečenie oblátok a vaflí, grily (prístroje
na pečenie), elektrické paráky, hriankovače, elektrické kávovary, elektrické kávovary na prípravu
expressa, elektrické kávové filtre, varné prístroje
a zariadenia, elektrické prístroje na prípravu kávy, automatické cedidlá na čaj, ohrievače vody,
zariadenia na výrobu ľadu, zariadenia na pečenie
chleba, elektrické tlakové hrnce, sušiče na vlasy,
opaľovacie zariadenia (soláriá, horské slnká), elektrické ohrievacie podušky s výnimkou podušiek
na lekárske účely, kozuby, kachle, chladiace prístroje, mraziace zariadenia, chladiace nádoby, zariadenia na vysúšanie, ohrievače vody, teplovodné vykurovacie zariadenia, mikrovlnné rúry, otáča-
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vé bubnové sušičky bielizne, bublinkové kúpacie
vane na chodidlá, klimatizačné inštalácie, zariadenia a prístroje; drezy; kuchynské digestory;
osvetľovacie prístroje a zariadenia.
14 - Hodinky.
16 - Skartovače na papier (kancelárske potreby);
baliace plastové fólie; laminátory na dokumenty
(kancelárske potreby).
21 - Varné prístroje a zariadenia, a to ručný strojček na rezance, tlakové hrnce s výnimkou elektrických, variče na ryžu s výnimkou elektrických,
tlakové hrnce s výnimkou elektrických, kuchynské hrnce, panvice; zariadenia na zubnú a ústnu
starostlivosť, a to ústne sprchy na čistenie zubov
a masáž ďasien, zubné kefky, elektrické zubné
kefky, náhradné kefky na elektrické zubné kefky;
zariadenia na prípravu fondue s výnimkou elektrických; woky; rotačné strúhadlá na syr.
28 - Elektrické hracie konzoly na použitie s externými monitormi alebo videodisplejmi; videohry ako prídavné zariadenia pre externý monitor
alebo displej.
(540)

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

407-2014
7.3.2014
17, 19, 20, 35, 37, 42
17 - Tesniace, upchávkové a izolačné hmoty; hadice; polotovary z plastických hmôt v tvare profilov a tvarovaných kusov pre nábytkársky priemysel a na výrobu okien
19 - Plastové okná; plastové dvere; drevené okná; drevené dvere; okná s rámami z plastických
hmôt; dvere s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou kovových; okenice s výnimkou kovových;
okenné rámy s výnimkou kovových; okná s výnimkou kovových; rámové konštrukcie s výnimkou kovových; rámy (okenné) s výnimkou kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; výplne dverí s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; garážové brány plastové; plastové rolety; cloniace a ochranné výrobky na okná
a dvere, najmä medzisklené, exteriérové, vertikálne žalúzie, časti a diely týchto výrobkov, všetko z plastov, dreva a iných nekovových materiálov; vonkajšie rolety a žalúzie, časti a diely týchto výrobkov, všetko z plastov, dreva a iných nekovových materiálov; žalúzie s výnimkou kovových; dosky a tyče z plastov (polotovary); profily
vždy, úplne alebo čiastočne z plastických hmôt
pre stavebníctvo; debnenie s výnimkou kovového; dosky (stavebné drevo); latky (dosky); drevené dyhy; drevené a plastové obloženie; opracované drevo; stolárske opracované drevo; strešné
krokvy; lišty s výnimkou kovových; mriežky s výnimkou kovových; palisády s výnimkou kovových; podlahové dosky; schodiská s výnimkou
kovových; schodnice ako časti schodísk; drevo-
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trieskové dosky; hranoly (tesárstvo); nekovový
stavebný materiál; prírodný a umelý kameň; inzertné stĺpy s výnimkou kovových; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; nekovové schodišťové
zábradlia; nekovové sieťky proti hmyzu
20 - Stolárske umelecké výrobky; vývesné štíty
z dreva alebo plastických hmôt; drevené hrany
a kostry na nábytok; dvierka na nábytok; háčiky
na šaty s výnimkou kovových; vešiakové háčiky
s výnimkou kovových; krúžky na záclony; latkové prepravky; lavice; pulty; lavičky (nábytok);
lávky s výnimkou kovových; ležadlá (rozkladacie); nábytok; písacie stoly; podnosy s výnimkou
kovových; podstavce na kvety; podstavce, kostry, stojany pre počítače; posteľové kolieska
s výnimkou kovových; posteľové vybavenie s výnimkou kovového; regály; rukoväte nástrojov
s výnimkou kovových; stojany na kvety; stoličky; servírovacie stolíky; stoly; umelecké diela
z dreva, vosku, sadry alebo plastov; vysoké stoličky pre deti; postele; nočné stolíky; komody
a police; skrine šatníkové a policové; skrinky na
obuv; kufrovníky; nábytkové kontajnery; barové
skrinky; barové a recepčné pulty; reštauračný nábytok; hotelový nábytok; bytový nábytok; kancelársky nábytok; ležadlá a lavičky; taburetky; toaletné stolíky; interiérové žalúzie a rolety lamelové a ich časti; dverové obloženie s výnimkou kovového; kladky z plastických hmôt pre rolety;
koľajnice na záclony, závesy a žalúzie; kovanie
na okná a dvere s výnimkou kovového; závory
s výnimkou kovových; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové reklamné panely s výnimkou svetelných.
35 - Maloobchodné služby s nábytkom a výrobkami interiérového dizajnu; veľkoobchodné služby s nábytkom a výrobkami interiérového dizajnu; reklamná činnosť; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; obchodná administratíva;
kancelárske práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kopírovanie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; nábor
zamestnancov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie údajov do počítačovej databázy; hospodárske alebo ekonomické
predpovede; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov;
vylepovanie plagátov; analýzy nákupných cien
a veľkoobchodných cien; automatizované spracovanie dát v administratíve; barterové operácie;
komerčné informačné kancelárie; marketing; marketingové štúdie; obchodné administratívne služby; obchodné alebo podnikateľské informácie;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení
komerčných a priemyselných podnikov; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského
riadenia; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; pries-
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kum trhu; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; spracovanie textov; sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; účtovníctvo; uverejňovanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35, 37 a 42 tohto zoznamu.
37 - Inštalácia a opravy nábytku, okien, dverí
a iných stavebných prvkov; vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb; prípravné a pomocné stavebné práce; kladenie, údržba sanácie a opravy podláh a parkiet;
zasklievanie balkónov a lodžií; lepenie fólií; murovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; čistenie exteriérov a interiérov; prenájom čistiacich strojov;
inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných
zariadení; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; čalúnnické práce;
čalúnnické opravy; stavebné informácie; údržba
nábytku; reštaurovanie nábytku; inštalácia kuchynských zariadení; inštalácia a opravy vzduchotechnických zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; realizácia fasád so zateplením
a bez zateplenia; exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie; montovanie lešení; murárstvo;
pokrývačské práce na strechách; dozor nad stavbami; demolácia budov; tapetovanie; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; utesňovanie stavieb a budov; inštalácia a opravy výťahov; prenájom náradia a nástrojov; prenájom podlahárskych
strojov.
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa dizajnu nábytku; profesionálne odborné poradenstvo v oblasti stavebného inžinierstva; profesionálne odborné poradenstvo týkajúce sa zariaďovania interiérov a exteriérov; dizajn nábytku
a bytového zariadenia; vypracovanie stavebných
výkresov; technický prieskum; výzdoba interiérov; architektonické poradenstvo; výskum a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby; navrhovanie pre tretie osoby; priemyselný dizajn; prieskumy (inžinierske práce); projektovanie stavieb.

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

456-2014
13.3.2014
19, 35, 37, 42
19 - Nekovové stavebné materiály; dielce, výrobky a prefabrikáty z betónu; materiály na stavbu a povrchy ciest; palisády (nekovové); ploty
(nekovové); dlažby (nekovové); dlaždice (nekovové); dielce z umelého kameňa na murovanie;
dielce oporných múrov; betónové dlažbové tvarovky; betónové dlaždice; betónové obrubníky;
vegetačné dlažbové dielce.
35 - Obchodný manažment; obchodná administratíva; reklamné služby; marketing; predvádzanie tovaru; obchodný a podnikateľský prieskum;
prieskum trhu; maloobchodné a veľkoobchodné
služby s tovarmi uvedenými v triede 19 tohto zoznamu; vyjednávanie a uzatváranie obchodných
transakcií pre tretie osoby; podpora predaja pre
tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); kladenie
povrchov komunikácií (dlažby); stavebné poradenstvo.
42 - Navrhovanie dláždenia spevnených komunikačných plôch, oddychových zón a záhrad.

(540)

(731) CITY STONE DESIGN s.r.o., Areál In VEST
1179, 927 03 Šaľa, SK;

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

465-2014
14.3.2014
5
5 - Sirupy na farmaceutické použitie.

(540) Afroditka - sirup
(731) SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s. r. o.,
Brestová 14, 821 02 Bratislava, SK;

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

(540)

502-2014
20.3.2014
18, 25, 35
18 - Koža; koženka; peňaženky; školské tašky (aktovky); kabelky; cestovné tašky; spoločenské kabelky; kožušiny, surové kože; kufre.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540) JASONA
(731) Jana Ďurčová - JASONA, Cibislávska 1025/6,
957 01 Bánovce nad Bebravou, SK;

(591) červená, biela
(731) DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o., Gaštanová 28, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

565-2014
31.3.2014
7, 8, 19
7 - Nástrojové brúsky, osličky.
8 - Brúsky (ručné náradie); brúsne kamene; brúsne nástroje; nástroje na ostrenie čepelí; osličky
na ostrenie kosy; osly; ostriace nástroje.
19 - Kameň; kamenárske výrobky.
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(540)

ROZSUTEC - prírodný,
ostriaci, brúsny kameň

(731) REZKAM s.r.o., Terchová 877, 013 06 Terchová, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

594-2014
3.4.2014
16, 35, 39, 41
16 - Adresáre a zoznamy; papierové alebo plastové baliace materiály; brožované knihy; brožúry; časopisy ako doplnky novín; časopisy (periodiká); časopisy s plagátmi; chromolitografy (polygrafia); denníky (noviny); diáre; držiaky na dokumenty (papiernický tovar); encyklopédie; farebné grafy (polygrafia); fluorescenčný papier;
formuláre; fotografie (tlačoviny); fotomontáže (tlačoviny); grafické kresby; grafické reprodukcie;
grafické zobrazenia; grafy; hárky papiera; hudobné časopisy; hudobné knihy; igelitové alebo papierové tašky na nákup; kancelárske potreby;
kartotéky; katalógy; knihy; komiksy; kotúčový
papier pre tlačiarne; krížovky; krycí papier; lepenka, kartón; letáky; litografie; architektonické
makety; maľby; maľovanky; mapy; matný papier; menovky; mestské zoznamy; nákresy; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; nástenné kalendáre; notesy; noviny; obálky
(papiernický tovar); obaly na časopisy; obaly na
knihy; obrázkové knihy; ofsetový papier; ozdobné papierové kvetináče; ozdobné papierové mašle; oznámenia (papiernický tovar); papier a lepenka; papier do tlačiarenských strojov; periodické publikácie; periodicky vychádzajúce časopisy; periodiká; písacie potreby; plagáty; plastové obaly na doklady a na súpravy písacích potrieb; pohľadnice; polygrafické písma; obtlačky;
pozvánky (papiernický tovar); predtlačené vzory
na kopírovanie; príručky; programy podujatí (papiernický tovar); propagačné publikácie; prospekty; pútače z papiera, kartónu alebo lepenky; recyklovaný papier; registre (papiernický tovar); reklamné plagáty; reklamné publikácie; reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky;
romány; rozmnožovacie prístroje, stroje a zariadenia; rozprávkové knižky; skartovače dokumentov (kancelárske potreby); škatule vyrobené z papiera, lepenky alebo kartónu; slovníky; spevníky;
sprievodcovia (knihy); štočky; stojany na čítanie
(kancelárske potreby); stojany na dokumenty
(kancelárske potreby); stolové kalendáre; syntetický papier; telefónne zoznamy; textilný papier;
tlače (rytiny); tlačené inzeráty (reklamy); tlačené
periodiká; tlačiarenské a knihárske potreby; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačoviny; typografické znaky; umelecké tlače (vzory a obrázky); viazacie materiály pre knihy a dokumenty;
vizitky; vytlačené publikácie; vývesné tabule z papiera alebo kartónu; vzdelávacie publikácie; záložky do kníh; zásielkové katalógy.
35 - Administratívne spracovanie údajov; agentúry zaoberajúce sa stykom s verejnosťou; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy a prieskum trhu; analýza správania sa spoločnosti; analýza účinnosti reklamy; činnosť reklamných agentov; rozširovanie reklamných materiálov (letákov,
prospektov, tlačovín a vzoriek); grafická úprava
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tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede a analýzy; informačné služby v oblasti reklamy; inzertné služby; kancelárske práce; konzultačné služby v oblasti vydávanie reklamných materiálov; nábor zamestnancov;
obchodná reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné reklamné služby; obchodné a informačné služby pre zákazníkov; obchodný prieskum; on-line reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; organizovanie žrebovania vecných cien na reklamné účely; spracovanie textov; písanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
služby porovnávania cien; poskytovanie analýz
predaja; prenájom priestorov, času a médií na reklamu; služby predplácania novín a časopisov
(pre tretie osoby); prieskum verejnej mienky; príprava reklám pre tretie osoby; produkcia reklamných materiálov; reklama; reklama v časopisoch,
brožúrach a novinách; marketing; reklamné služby v oblasti novín; reklamné služby v tlači; správa databáz; rozširovanie prospektov a vzoriek tovarov; služby reklamných agentúr; vydávanie reklamných materiálov; spracovanie textov; sprostredkovanie reklamy; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými
v triede 16; tvorba reklamných kampaní pre podniky; uverejňovanie propagačných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných textov; vydávanie reklamnej literatúry; vzťahy s verejnosťou;
prenájom reklamného priestoru v novinách; prehľad tlače (výstrižkové služby); zostavovanie adresárov na rozposielanie reklamnej pošty.
39 - Sprostredkovanie dopravy; doručovacie služby; doručovanie časopisov, kníh a novín; rozdeľovanie a prebaľovanie tovaru; skladovanie a doručovanie tovaru; skladovanie brožúr; skladovanie dokumentov.
41 - Editovanie písaných textov (nie na reklamné
účely); on-line vydávanie elektronických periodík a časopisov; elektronické vydavateľské služby s výnimkou vydávania reklamných materiálov; fotografická reportáž; informácie o možnostiach rekreácie a oddychu; informácie o výsledkoch športových podujatí; informácie o vzdelaní;
informácie súvisiace so vzdelaním poskytované
on-line z počítačových databáz alebo z internetu;
informácie v oblasti zábavy; organizovanie konferencií, školení, výstav a súťaží; konzultačné
služby v oblasti vydávania časopisov s výnimkou
reklamných; konzultačné služby v oblasti vydávania písaných textov s výnimkou konzultácií týkajúcich sa vydávania reklamných materiálov;
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie kurzov, pri ktorých sa používa metóda samovzdelávania; poradenské služby v oblasti vydavateľskej činnosti s výnimkou poradenstva týkajúceho sa vydávania reklamných materiálov; požičiavanie časopisov, kníh; prekladateľské a tlmočnícke služby; redakčné konzultácie s výnimkou
konzultácií týkajúcich sa redigovania reklamných
textov; reportérske služby; rozhovory so známymi
osobnosťami na účely rozptýlenia, zábavy; rozhovory so známymi osobnosťami na výchovné
účely; sprostredkovateľské služby v rámci tejto
triedy; výchovné a vzdelávacie služby; vydávanie časopisov s výnimkou reklamných; vydáva-
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nie kníh; vydávanie novín, periodík, katalógov
a brožúr (okrem reklamných a náborových); vydávanie textov a iných tlačených materiálov okrem reklamných.

(540)

(591) biela, sivá
(731) Byrsa Vladislav, Mgr., Užhorodská 33, 040 11
Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

595-2014
3.4.2014
16, 35, 39, 41
16 - Adresáre a zoznamy; papierové alebo plastové baliace materiály; brožované knihy; brožúry; časopisy ako doplnky novín; časopisy (periodiká); časopisy s plagátmi; chromolitografy (polygrafia); denníky (noviny); diáre; držiaky na dokumenty (papiernický tovar); encyklopédie; farebné grafy (polygrafia); fluorescenčný papier; formuláre; fotografie (tlačoviny); fotomontáže (tlačoviny); grafické kresby; grafické reprodukcie;
grafické zobrazenia; grafy; hárky papiera; hudobné časopisy; hudobné knihy; igelitové alebo
papierové tašky na nákup; kancelárske potreby;
kartotéky; katalógy; knihy; komiksy; kotúčový
papier pre tlačiarne; krížovky; krycí papier; lepenka, kartón; letáky; litografie; architektonické
makety; maľby; maľovanky; mapy; matný papier; menovky; mestské zoznamy; nákresy; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; nástenné kalendáre; notesy; noviny; obálky
(papiernický tovar); obaly na časopisy; obaly na
knihy; obrázkové knihy; ofsetový papier; ozdobné papierové kvetináče; ozdobné papierové mašle; oznámenia (papiernický tovar); papier a lepenka; papier do tlačiarenských strojov; periodické publikácie; periodicky vychádzajúce časopisy; periodiká; písacie potreby; plagáty; plastové obaly na doklady a na súpravy písacích potrieb; pohľadnice; polygrafické písma; obtlačky;
pozvánky (papiernický tovar); predtlačené vzory
na kopírovanie; príručky; programy podujatí (papiernický tovar); propagačné publikácie; prospekty; pútače z papiera, kartónu alebo lepenky;
recyklovaný papier; registre (papiernický tovar);
reklamné plagáty; reklamné publikácie; reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky;
romány; rozmnožovacie prístroje, stroje a zariadenia; rozprávkové knižky; skartovače dokumentov (kancelárske potreby); škatule vyrobené z papiera, lepenky alebo kartónu; slovníky; spevníky;
sprievodcovia (knihy); štočky; stojany na čítanie
(kancelárske potreby); stojany na dokumenty (kancelárske potreby); stolové kalendáre; syntetický
papier; telefónne zoznamy; textilný papier; tlače
(rytiny); tlačené inzeráty (reklamy); tlačené periodiká; tlačiarenské a knihárske potreby; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačoviny; typografické znaky; umelecké tlače (vzory a obrázky); viazacie materiály pre knihy a dokumenty;

vizitky; vytlačené publikácie; vývesné tabule z papiera alebo kartónu; vzdelávacie publikácie; záložky do kníh; zásielkové katalógy.
35 - Administratívne spracovanie údajov; agentúry zaoberajúce sa stykom s verejnosťou; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy a prieskum trhu; analýza správania sa spoločnosti; analýza účinnosti reklamy; činnosť reklamných agentov; rozširovanie reklamných materiálov (letákov,
prospektov, tlačovín a vzoriek); grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede a analýzy; informačné služby v oblasti reklamy; inzertné služby; kancelárske práce; konzultačné služby v oblasti vydávanie reklamných materiálov; nábor zamestnancov;
obchodná reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné reklamné služby; obchodné a informačné služby pre zákazníkov; obchodný prieskum; on-line reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; organizovanie žrebovania vecných cien na reklamné účely; spracovanie textov; písanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
služby porovnávania cien; poskytovanie analýz
predaja; prenájom priestorov, času a médií na reklamu; služby predplácania novín a časopisov
(pre tretie osoby); prieskum verejnej mienky; príprava reklám pre tretie osoby; produkcia reklamných materiálov; reklama; reklama v časopisoch,
brožúrach a novinách; marketing; reklamné služby v oblasti novín; reklamné služby v tlači; správa databáz; rozširovanie prospektov a vzoriek tovarov; služby reklamných agentúr; vydávanie reklamných materiálov; spracovanie textov; sprostredkovanie reklamy; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými
v triede 16; tvorba reklamných kampaní pre podniky; uverejňovanie propagačných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných textov; vydávanie reklamnej literatúry; vzťahy s verejnosťou;
prenájom reklamného priestoru v novinách; prehľad tlače (výstrižkové služby); zostavovanie adresárov na rozposielanie reklamnej pošty.
39 - Sprostredkovanie dopravy; doručovacie služby; doručovanie časopisov, kníh a novín; rozdeľovanie a prebaľovanie tovaru; skladovanie a doručovanie tovaru; skladovanie brožúr; skladovanie dokumentov.
41 - Editovanie písaných textov (nie na reklamné
účely); on-line vydávanie elektronických periodík a časopisov; elektronické vydavateľské služby s výnimkou vydávania reklamných materiálov; fotografická reportáž; informácie o možnostiach rekreácie a oddychu; informácie o výsledkoch športových podujatí; informácie o vzdelaní;
informácie súvisiace so vzdelaním poskytované
on-line z počítačových databáz alebo z internetu;
informácie v oblasti zábavy; organizovanie konferencií, školení, výstav a súťaží; konzultačné služby v oblasti vydávania časopisov s výnimkou reklamných; konzultačné služby v oblasti vydávania písaných textov s výnimkou konzultácií týkajúcich sa vydávania reklamných materiálov; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie
kurzov, pri ktorých sa používa metóda samovzdelávania; poradenské služby v oblasti vydavateľskej činnosti s výnimkou poradenstva týkajú-
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ceho sa vydávania reklamných materiálov; požičiavanie časopisov, kníh; prekladateľské a tlmočnícke služby; redakčné konzultácie s výnimkou
konzultácií týkajúcich sa redigovania reklamných
textov; reportérske služby; rozhovory so známymi osobnosťami na účely rozptýlenia, zábavy;
rozhovory so známymi osobnosťami na výchovné účely; sprostredkovateľské služby v rámci tejto triedy; výchovné a vzdelávacie služby; vydávanie časopisov s výnimkou reklamných; vydávanie kníh; vydávanie novín, periodík, katalógov
a brožúr (okrem reklamných a náborových); vydávanie textov a iných tlačených materiálov okrem reklamných.
(540)

(591) biela, sivá
(731) Byrsa Vladislav, Mgr., Užhorodská 33, 040 11
Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

596-2014
3.4.2014
16, 35, 39, 41
16 - Adresáre a zoznamy; papierové alebo plastové baliace materiály; brožované knihy; brožúry; časopisy ako doplnky novín; časopisy (periodiká); časopisy s plagátmi; chromolitografy (polygrafia); denníky (noviny); diáre; držiaky na dokumenty (papiernický tovar); encyklopédie; farebné grafy (polygrafia); fluorescenčný papier;
formuláre; fotografie (tlačoviny); fotomontáže (tlačoviny); grafické kresby; grafické reprodukcie;
grafické zobrazenia; grafy; hárky papiera; hudobné časopisy; hudobné knihy; igelitové alebo
papierové tašky na nákup; kancelárske potreby;
kartotéky; katalógy; knihy; komiksy; kotúčový
papier pre tlačiarne; krížovky; krycí papier; lepenka, kartón; letáky; litografie; architektonické
makety; maľby; maľovanky; mapy; matný papier; menovky; mestské zoznamy; nákresy; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie;
nástenné kalendáre; notesy; noviny; obálky (papiernický tovar); obaly na časopisy; obaly na
knihy; obrázkové knihy; ofsetový papier; ozdobné papierové kvetináče; ozdobné papierové mašle; oznámenia (papiernický tovar); papier a lepenka; papier do tlačiarenských strojov; periodické publikácie; periodicky vychádzajúce časopisy; periodiká; písacie potreby; plagáty; plastové obaly na doklady a na súpravy písacích potrieb; pohľadnice; polygrafické písma; obtlačky;
pozvánky (papiernický tovar); predtlačené vzory
na kopírovanie; príručky; programy podujatí (papiernický tovar); propagačné publikácie; prospekty; pútače z papiera, kartónu alebo lepenky;
recyklovaný papier; registre (papiernický tovar);
reklamné plagáty; reklamné publikácie; reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky;
romány; rozmnožovacie prístroje, stroje a zariadenia; rozprávkové knižky; skartovače dokumentov (kancelárske potreby); škatule vyrobené z papiera, lepenky alebo kartónu; slovníky; spevníky;

133

sprievodcovia (knihy); štočky; stojany na čítanie
(kancelárske potreby); stojany na dokumenty
(kancelárske potreby); stolové kalendáre; syntetický papier; telefónne zoznamy; textilný papier;
tlače (rytiny); tlačené inzeráty (reklamy); tlačené
periodiká; tlačiarenské a knihárske potreby; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačoviny; typografické znaky; umelecké tlače (vzory a obrázky); viazacie materiály pre knihy a dokumenty; vizitky; vytlačené publikácie; vývesné tabule
z papiera alebo kartónu; vzdelávacie publikácie;
záložky do kníh; zásielkové katalógy.
35 - Administratívne spracovanie údajov; agentúry zaoberajúce sa stykom s verejnosťou; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy a prieskum trhu; analýza správania sa spoločnosti; analýza účinnosti reklamy; činnosť reklamných agentov; rozširovanie reklamných materiálov (letákov,
prospektov, tlačovín a vzoriek); grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede a analýzy; informačné služby
v oblasti reklamy; inzertné služby; kancelárske
práce; konzultačné služby v oblasti vydávanie reklamných materiálov; nábor zamestnancov; obchodná reklama; obchodné alebo podnikateľské
informácie; obchodné reklamné služby; obchodné a informačné služby pre zákazníkov; obchodný prieskum; on-line reklama prostredníctvom
počítačovej komunikačnej siete; organizovanie
žrebovania vecných cien na reklamné účely; spracovanie textov; písanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby
porovnávania cien; poskytovanie analýz predaja;
prenájom priestorov, času a médií na reklamu;
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie
osoby); prieskum verejnej mienky; príprava reklám pre tretie osoby; produkcia reklamných materiálov; reklama; reklama v časopisoch, brožúrach
a novinách; marketing; reklamné služby v oblasti
novín; reklamné služby v tlači; správa databáz;
rozširovanie prospektov a vzoriek tovarov; služby reklamných agentúr; vydávanie reklamných
materiálov; spracovanie textov; sprostredkovanie
reklamy; sprostredkovateľské služby v oblasti
obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16;
tvorba reklamných kampaní pre podniky; uverejňovanie propagačných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných textov; vydávanie reklamnej literatúry; vzťahy s verejnosťou; prenájom
reklamného priestoru v novinách; prehľad tlače
(výstrižkové služby); zostavovanie adresárov na
rozposielanie reklamnej pošty.
39 - Sprostredkovanie dopravy; doručovacie služby; doručovanie časopisov, kníh a novín; rozdeľovanie a prebaľovanie tovaru; skladovanie a doručovanie tovaru; skladovanie brožúr; skladovanie dokumentov.
41 - Editovanie písaných textov (nie na reklamné
účely); on-line vydávanie elektronických periodík a časopisov; elektronické vydavateľské služby s výnimkou vydávania reklamných materiálov; fotografická reportáž; informácie o možnostiach rekreácie a oddychu; informácie o výsledkoch športových podujatí; informácie o vzdelaní;
informácie súvisiace so vzdelaním poskytované
on-line z počítačových databáz alebo z internetu;
informácie v oblasti zábavy; organizovanie kon-
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ferencií, školení, výstav a súťaží; konzultačné
služby v oblasti vydávania časopisov s výnimkou
reklamných; konzultačné služby v oblasti vydávania písaných textov s výnimkou konzultácií týkajúcich sa vydávania reklamných materiálov;
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie kurzov, pri ktorých sa používa metóda samovzdelávania; poradenské služby v oblasti vydavateľskej činnosti s výnimkou poradenstva týkajúceho sa vydávania reklamných materiálov; požičiavanie časopisov, kníh; prekladateľské a tlmočnícke služby; redakčné konzultácie s výnimkou
konzultácií týkajúcich sa redigovania reklamných
textov; reportérske služby; rozhovory so známymi osobnosťami na účely rozptýlenia, zábavy;
rozhovory so známymi osobnosťami na výchovné účely; sprostredkovateľské služby v rámci tejto triedy; výchovné a vzdelávacie služby; vydávanie časopisov s výnimkou reklamných; vydávanie kníh; vydávanie novín, periodík, katalógov
a brožúr (okrem reklamných a náborových); vydávanie textov a iných tlačených materiálov okrem reklamných.

(540)

(591) biela, sivá
(731) Byrsa Vladislav, Mgr., Užhorodská 33, 040 11
Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

597-2014
3.4.2014
16, 35, 39, 41
16 - Adresáre a zoznamy; papierové alebo plastové baliace materiály; brožované knihy; brožúry; časopisy ako doplnky novín; časopisy (periodiká); časopisy s plagátmi; chromolitografy (polygrafia); denníky (noviny); diáre; držiaky na dokumenty (papiernický tovar); encyklopédie; farebné grafy (polygrafia); fluorescenčný papier;
formuláre; fotografie (tlačoviny); fotomontáže (tlačoviny); grafické kresby; grafické reprodukcie;
grafické zobrazenia; grafy; hárky papiera; hudobné časopisy; hudobné knihy; igelitové alebo papierové tašky na nákup; kancelárske potreby;
kartotéky; katalógy; knihy; komiksy; kotúčový
papier pre tlačiarne; krížovky; krycí papier; lepenka, kartón; letáky; litografie; architektonické
makety; maľby; maľovanky; mapy; matný papier; menovky; mestské zoznamy; nákresy; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; nástenné kalendáre; notesy; noviny; obálky
(papiernický tovar); obaly na časopisy; obaly na
knihy; obrázkové knihy; ofsetový papier; ozdobné papierové kvetináče; ozdobné papierové mašle; oznámenia (papiernický tovar); papier a lepenka; papier do tlačiarenských strojov; periodické publikácie; periodicky vychádzajúce časopisy; periodiká; písacie potreby; plagáty; plastové obaly na doklady a na súpravy písacích potrieb; pohľadnice; polygrafické písma; obtlačky;
pozvánky (papiernický tovar); predtlačené vzory

na kopírovanie; príručky; programy podujatí (papiernický tovar); propagačné publikácie; prospekty; pútače z papiera, kartónu alebo lepenky; recyklovaný papier; registre (papiernický tovar); reklamné plagáty; reklamné publikácie; reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky;
romány; rozmnožovacie prístroje, stroje a zariadenia; rozprávkové knižky; skartovače dokumentov (kancelárske potreby); škatule vyrobené z papiera, lepenky alebo kartónu; slovníky; spevníky;
sprievodcovia (knihy); štočky; stojany na čítanie
(kancelárske potreby); stojany na dokumenty (kancelárske potreby); stolové kalendáre; syntetický
papier; telefónne zoznamy; textilný papier; tlače
(rytiny); tlačené inzeráty (reklamy); tlačené periodiká; tlačiarenské a knihárske potreby; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačoviny; typografické znaky; umelecké tlače (vzory a obrázky); viazacie materiály pre knihy a dokumenty;
vizitky; vytlačené publikácie; vývesné tabule
z papiera alebo kartónu; vzdelávacie publikácie;
záložky do kníh; zásielkové katalógy.
35 - Administratívne spracovanie údajov; agentúry zaoberajúce sa stykom s verejnosťou; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy a prieskum trhu; analýza správania sa spoločnosti; analýza účinnosti reklamy; činnosť reklamných agentov; rozširovanie reklamných materiálov (letákov,
prospektov, tlačovín a vzoriek); grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede a analýzy; informačné služby v oblasti reklamy; inzertné služby; kancelárske práce; konzultačné služby v oblasti vydávanie reklamných materiálov; nábor zamestnancov;
obchodná reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné reklamné služby; obchodné a informačné služby pre zákazníkov; obchodný prieskum; on-line reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; organizovanie žrebovania vecných cien na reklamné účely; spracovanie textov; písanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
služby porovnávania cien; poskytovanie analýz
predaja; prenájom priestorov, času a médií na reklamu; služby predplácania novín a časopisov
(pre tretie osoby); prieskum verejnej mienky; príprava reklám pre tretie osoby; produkcia reklamných materiálov; reklama; reklama v časopisoch,
brožúrach a novinách; marketing; reklamné služby v oblasti novín; reklamné služby v tlači; správa databáz; rozširovanie prospektov a vzoriek tovarov; služby reklamných agentúr; vydávanie reklamných materiálov; spracovanie textov; sprostredkovanie reklamy; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými
v triede 16; tvorba reklamných kampaní pre podniky; uverejňovanie propagačných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných textov; vydávanie reklamnej literatúry; vzťahy s verejnosťou;
prenájom reklamného priestoru v novinách; prehľad tlače (výstrižkové služby); zostavovanie adresárov na rozposielanie reklamnej pošty.
39 - Sprostredkovanie dopravy; doručovacie služby; doručovanie časopisov, kníh a novín; rozdeľovanie a prebaľovanie tovaru; skladovanie a doručovanie tovaru; skladovanie brožúr; skladovanie dokumentov.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
41 - Editovanie písaných textov (nie na reklamné
účely); on-line vydávanie elektronických periodík a časopisov; elektronické vydavateľské služby s výnimkou vydávania reklamných materiálov; fotografická reportáž; informácie o možnostiach rekreácie a oddychu; informácie o výsledkoch športových podujatí; informácie o vzdelaní;
informácie súvisiace so vzdelaním poskytované
on-line z počítačových databáz alebo z internetu;
informácie v oblasti zábavy; organizovanie konferencií, školení, výstav a súťaží; konzultačné
služby v oblasti vydávania časopisov s výnimkou
reklamných; konzultačné služby v oblasti vydávania písaných textov s výnimkou konzultácií týkajúcich sa vydávania reklamných materiálov;
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie kurzov, pri ktorých sa používa metóda samovzdelávania; poradenské služby v oblasti vydavateľskej činnosti s výnimkou poradenstva týkajúceho sa vydávania reklamných materiálov; požičiavanie časopisov, kníh; prekladateľské a tlmočnícke služby; redakčné konzultácie s výnimkou
konzultácií týkajúcich sa redigovania reklamných
textov; reportérske služby; rozhovory so známymi osobnosťami na účely rozptýlenia, zábavy;
rozhovory so známymi osobnosťami na výchovné účely; sprostredkovateľské služby v rámci tejto triedy; výchovné a vzdelávacie služby; vydávanie časopisov s výnimkou reklamných; vydávanie kníh; vydávanie novín, periodík, katalógov
a brožúr (okrem reklamných a náborových); vydávanie textov a iných tlačených materiálov okrem reklamných.
(540)

(591) biela, sivá
(731) Byrsa Vladislav, Mgr., Užhorodská 33, 040 11
Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

598-2014
3.4.2014
16, 35, 39, 41
16 - Adresáre a zoznamy; papierové alebo plastové baliace materiály; brožované knihy; brožúry; časopisy ako doplnky novín; časopisy (periodiká); časopisy s plagátmi; chromolitografy (polygrafia); denníky (noviny); diáre; držiaky na dokumenty (papiernický tovar); encyklopédie; farebné grafy (polygrafia); fluorescenčný papier;
formuláre; fotografie (tlačoviny); fotomontáže (tlačoviny); grafické kresby; grafické reprodukcie;
grafické zobrazenia; grafy; hárky papiera; hudobné časopisy; hudobné knihy; igelitové alebo
papierové tašky na nákup; kancelárske potreby;
kartotéky; katalógy; knihy; komiksy; kotúčový
papier pre tlačiarne; krížovky; krycí papier; lepenka, kartón; letáky; litografie; architektonické
makety; maľby; maľovanky; mapy; matný papier; menovky; mestské zoznamy; nákresy; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; nástenné kalendáre; notesy; noviny; obálky
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(papiernický tovar); obaly na časopisy; obaly na
knihy; obrázkové knihy; ofsetový papier; ozdobné papierové kvetináče; ozdobné papierové mašle; oznámenia (papiernický tovar); papier a lepenka; papier do tlačiarenských strojov; periodické publikácie; periodicky vychádzajúce časopisy; periodiká; písacie potreby; plagáty; plastové obaly na doklady a na súpravy písacích potrieb; pohľadnice; polygrafické písma; obtlačky;
pozvánky (papiernický tovar); predtlačené vzory
na kopírovanie; príručky; programy podujatí (papiernický tovar); propagačné publikácie; prospekty; pútače z papiera, kartónu alebo lepenky;
recyklovaný papier; registre (papiernický tovar);
reklamné plagáty; reklamné publikácie; reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky;
romány; rozmnožovacie prístroje, stroje a zariadenia; rozprávkové knižky; skartovače dokumentov (kancelárske potreby); škatule vyrobené z papiera, lepenky alebo kartónu; slovníky; spevníky;
sprievodcovia (knihy); štočky; stojany na čítanie
(kancelárske potreby); stojany na dokumenty
(kancelárske potreby); stolové kalendáre; syntetický papier; telefónne zoznamy; textilný papier;
tlače (rytiny); tlačené inzeráty (reklamy); tlačené
periodiká; tlačiarenské a knihárske potreby; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačoviny; typografické znaky; umelecké tlače (vzory a obrázky); viazacie materiály pre knihy a dokumenty; vizitky; vytlačené publikácie; vývesné tabule
z papiera alebo kartónu; vzdelávacie publikácie;
záložky do kníh; zásielkové katalógy.
35 - Administratívne spracovanie údajov; agentúry zaoberajúce sa stykom s verejnosťou; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy a prieskum trhu; analýza správania sa spoločnosti; analýza účinnosti reklamy; činnosť reklamných agentov; rozširovanie reklamných materiálov (letákov,
prospektov, tlačovín a vzoriek); grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede a analýzy; informačné služby v oblasti reklamy; inzertné služby; kancelárske práce; konzultačné služby v oblasti vydávanie reklamných materiálov; nábor zamestnancov;
obchodná reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné reklamné služby; obchodné a informačné služby pre zákazníkov; obchodný prieskum; on-line reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; organizovanie žrebovania vecných cien na reklamné účely; spracovanie textov; písanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
služby porovnávania cien; poskytovanie analýz
predaja; prenájom priestorov, času a médií na reklamu; služby predplácania novín a časopisov
(pre tretie osoby); prieskum verejnej mienky;
príprava reklám pre tretie osoby; produkcia reklamných materiálov; reklama; reklama v časopisoch, brožúrach a novinách; marketing; reklamné
služby v oblasti novín; reklamné služby v tlači;
správa databáz; rozširovanie prospektov a vzoriek tovarov; služby reklamných agentúr; vydávanie reklamných materiálov; spracovanie textov; sprostredkovanie reklamy; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16; tvorba reklamných kampaní
pre podniky; uverejňovanie propagačných textov;
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vydávanie a aktualizovanie reklamných textov;
vydávanie reklamnej literatúry; vzťahy s verejnosťou; prenájom reklamného priestoru v novinách;
prehľad tlače (výstrižkové služby); zostavovanie
adresárov na rozposielanie reklamnej pošty.
39 - Sprostredkovanie dopravy; doručovacie služby; doručovanie časopisov, kníh a novín; rozdeľovanie a prebaľovanie tovaru; skladovanie a doručovanie tovaru; skladovanie brožúr; skladovanie dokumentov.
41 - Editovanie písaných textov (nie na reklamné
účely); on-line vydávanie elektronických periodík a časopisov; elektronické vydavateľské služby s výnimkou vydávania reklamných materiálov; fotografická reportáž; informácie o možnostiach rekreácie a oddychu; informácie o výsledkoch športových podujatí; informácie o vzdelaní;
informácie súvisiace so vzdelaním poskytované
on-line z počítačových databáz alebo z internetu;
informácie v oblasti zábavy; organizovanie konferencií, školení, výstav a súťaží; konzultačné
služby v oblasti vydávania časopisov s výnimkou
reklamných; konzultačné služby v oblasti vydávania písaných textov s výnimkou konzultácií týkajúcich sa vydávania reklamných materiálov;
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie kurzov, pri ktorých sa používa metóda samovzdelávania; poradenské služby v oblasti vydavateľskej činnosti s výnimkou poradenstva týkajúceho sa vydávania reklamných materiálov; požičiavanie časopisov, kníh; prekladateľské a tlmočnícke služby; redakčné konzultácie s výnimkou
konzultácií týkajúcich sa redigovania reklamných
textov; reportérske služby; rozhovory so známymi osobnosťami na účely rozptýlenia, zábavy;
rozhovory so známymi osobnosťami na výchovné účely; sprostredkovateľské služby v rámci tejto triedy; výchovné a vzdelávacie služby; vydávanie časopisov s výnimkou reklamných; vydávanie kníh; vydávanie novín, periodík, katalógov
a brožúr (okrem reklamných a náborových); vydávanie textov a iných tlačených materiálov okrem reklamných.

(540)

(591) biela, sivá
(731) Byrsa Vladislav, Mgr., Užhorodská 33, 040 11
Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

607-2014
4.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na

kancelárske účely a na použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar;
tlačené periodické a neperiodické publikácie;
plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače
z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo
plastové vrecká na balenie
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva; likéry;
whisky; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva;
reklamná činnosť; maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi;
veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi
a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné
účely; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických
a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prenájom predajných automatov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a na podporu predaja; predvádzanie tovaru.
(540) CASTLE HILL
(731) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

609-2014
7.4.2014
35, 38, 41
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných
textov; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; spracovanie textov, obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; televízna a rozhlasová reklama;
maloobchodné a veľkoobchodné služby s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových
záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto
zoznamu; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; organizovanie vý-
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stav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb
uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné
informačné kancelárie; obchodné sprostredkovanie s CD, MC a DVD; obchodné sprostredkovanie vystúpení a účinkovanie výkonných umelcov,
interpretov, sólistov, orchestrálnych telies; propagácia a reklama v komunikačných médiách.
38 - Televízne vysielanie; satelitné vysielanie;
káblové vysielanie; tlačové kancelárie; spravodajské agentúry.
41 - Tvorba hudobno-zábavných programov, čiastkových a ucelených programov; zábava v podobe vystúpení orchestrov; prenájom audionahrávok; vydávanie kníh, časopisov a periodík; televízna zábava; služby nahrávacích štúdií; prenájom videopások; tvorba videofilmov; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných);
prenájom dekorácií; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie,
vzdelávanie; požičiavanie filmov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia (cvičenia); prázdninové tábory (zábava); organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; nahrávanie videopások; reportérske služby; služby diskoték; služby
v oblasti estrád; filmová tvorba; prenájom filmov; hudobné skladateľské služby; nočné kluby
(zábava); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); tvorba divadelných alebo
iných predstavení; rozhlasová zábava; tvorba
rozhlasových a televíznych programov; služby
agentúr ponúkajúcich vstupenky; rezervácia vstupeniek; zábava; pobavenie; tvorba hudobných
programov; organizovanie zábavných, kultúrnych,
športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; moderovanie relácií, programov
a podujatí; filmová, divadelná a hudobná tvorba;
služby filmových, divadelných a nahrávacích
štúdií; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenie;
služby agentúr sprostredkujúcich divadelných,
koncertných a varietných umelcov; tvorba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; zábavné služby nočných klubov; prenájom
audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; poradenské a informačné služby v oblasti
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu;
tvorba CD, MC a DVD nosičov (služby nahrávacích štúdií); organizovanie kultúrnych podujatí;
produkčná činnosť v oblasti zábavy a kultúry;
vzdelávanie; zábavné parky; služby športovísk;
prevádzkovanie športových zariadení; výroba au-
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diovizuálnych programov; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení; činnosť filmových štúdií;
zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie súťaží krásy,
konferencií, školení; elektronická edičná činnosť
(DTP služby).
(540) Turčianska Šlágerbomba
(731) Šestáková Anna, Ing., Čsl. armády 357/9, 038 52
Sučany, SK; Šesták Ján, Čsl. armády 357/9, 038 52
Sučany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

622-2014
7.4.2014
35, 41, 42, 45
35 - Reklama, reklamné služby; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
písanie a uverejňovanie reklamných textov; príprava inzertných stĺpcov; rozširovanie vzoriek
tovarov; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s reklamnými predmetmi (letáky, plagáty, prospekty, tlačoviny); obchodné sprostredkovateľské služby; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách; rozhlasová reklama
a televízna reklama vrátane jej produkcie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; podpora predaja (pre tretie osoby);
vzťahy s verejnosťou (public relations); merchandising; marketingové štúdie; organizovanie obchodných akcií na propagačné účely; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu, prieskum verejnej mienky; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie
plagátov; predvádzanie tovaru; poskytovanie reklamného priestoru; prenájom reklamného priestoru; sprostredkovanie prenájmu reklamného
priestoru; vydavateľská činnosť v oblasti reklamných tlačovín; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum a konzultačné služby týkajúce sa
obchodu, reklamy a marketingu; obchodné alebo
podnikateľské informácie; obchodné odhady; zbieranie, zhromažďovanie a zoraďovanie údajov do
počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov;
služby outsourcingu; štatistické kompilácie.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
a kníh; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby); písanie, formátovanie a vydávanie
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textov (okrem reklamných); fotografovanie; fotografická reportáž; plánovanie, organizovanie
a vedenie seminárov, konferencií, kongresov, sympózií, koncertov, predstavení, živých vystúpení,
večierkov, plesov, lotérií, dielní na výučbu, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, školení, vedomostných alebo zábavných súťaží; informácie
o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy;
informácie o výchove a vzdelávaní; praktický
výcvik (ukážky); výchovno-zábavné klubové služby; obveselenie; organizovanie športových súťaží, vedomostných alebo zábavných súťaží, súťaží
krásy; diskotéky; divadelné predstavenia; zábavné parky; cirkusy; služby v oblasti estrád; pedagogické informácie; poradenstvo v oblasti
vzdelávania; vyučovanie; vzdelávanie; informácie
o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy; online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); poskytovanie počítačových hier (online, z počítačových sietí); poskytovanie služieb karaoke; organizovanie športových
podujatí; poskytovanie zariadení na športovanie;
rezervácia a predaj vstupeniek; zábava, pobavenie; nočné kluby; služby orchestrov; umelecké
módne agentúry.
42 - Grafické dizajnérstvo; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
45 - Expertné služby v oblasti politického manažmentu; spoločenské, politické alebo politologické
analýzy a predpovede.

cukrárskych výrobkov; med; propolis; včelia kašička (požívatiny); konzumný ľad; zmrzliny; mrazené jogurty (mrazené potraviny); šerbety (zmrzlinové nápoje).
(540)

(731) Bradová Markéta, BSc., Komorní Hrádek 304,
257 24 Chocerady, CZ;

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

(540)

641-2014
8.4.2014
35, 41
35 - Nábor a umiestnenie zamestnancov; nábor odborných pracovníkov; konzultačné služby v oblasti ľudských zdrojov; konzultačné služby v oblasti náboru zamestnancov; agentúry zaoberajúce
sa stykom s verejnosťou; reklamné agentúry; nábor riadiacich pracovníkov; obchodné poradenstvo v oblasti marketingu; obchodné poradenstvo
v oblasti reklamy; odborné poradenstvo v oblasti
marketingu; poradenské služby v oblasti vzťahov
s verejnosťou; štúdie v oblasti vzťahov s verejnosťou; poradenské služby v oblasti marketingového manažmentu; poradenstvo v oblasti podpory predaja.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.

(540) MOZGOLOVEC
(731) SLÁVIK & STELL s.r.o., Cukrová 14, 811 08
Bratislava, SK;
(740) FUTEJ & Partners, s.r.o., Bratislava, SK;
(591) Žltá, tyrkysová, červená
(731) Ritomská Mária, JUDr., Hlavná 50, 831 01 Bratislava, SK;

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

632-2014
8.4.2014
29, 30
29 - Mäso; ryby (neživé); morské plody (neživé);
mäkkýše (neživé); mliečne výrobky; náhradky
mliečnych výrobkov; konzumné vtáčie vajcia;
spracované vajcia; potravinárske oleje a tuky; spracované ovocie; spracované huby; spracovaná zelenina; spracované orechy; spracované strukoviny; hotové jedlá z mäsa, rýb, morských plodov,
mäkkýšov, mliečnych výrobkov, vajec, spracovaného ovocia a spracovanej zeleniny; polievky;
vývar (bujón); rýchle občerstvenie z mäsa, rýb,
morských plodov, mäkkýšov, mliečnych výrobkov, vajec, spracovaného ovocia a spracovanej
zeleniny; mliečne dezerty.
30 - Hotové jedlá z cestovín a ryže; múčne jedlá;
pekárske a cukrárske výrobky; konzervované špagety v paradajkovej omáčke; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady); soľ; koreniny;
príchute do potravín (okrem éterických olejov
a olejových esencií); korenie; pečivo; cukrovinky; čokoláda; zákusky, koláče; cukor; prírodné
sladidlá; polevy na cukrárske výrobky; plnky do

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

671-2014
14.4.2014
29, 30, 35
29 - Bravčové mäso; hovädzie mäso; teľacie mäso; mäsové výrobky – klobásy, salámy, šunky,
paštéty, mäsové konzervy; bravčová masť; jedlé
oleje a tuky; maslo; mliečne výrobky – jogurty,
syry; konzervované džemy; marmelády; ovocné
drene a rôsoly.
30 - Káva, čaj, obilninové výrobky, chlieb, pekárske výrobky, med, koreniny.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov uvedených v triedach 29 a 30 tohto zoznamu pre iné podniky); maloobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triedach 29 a 30 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29 a 30 tohto zoznamu; predvádzanie tovaru.

(540)

(731) HURKA s.r.o., Bardejovská 66, 080 06 Ľubotice,
SK;

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

677-2014
14.4.2014
29, 30, 32, 43
29 - Ryby s výnimkou živých, rybie plátky, výrobky z rýb (potraviny), výrobky z morských živočíchov (potraviny), konzervované ryby, rybacie šaláty, pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia
pripravené z tovarov uvedených v tejto triede.
30 - Káva, zmrzlina, pečivo (rožky).
32 - Minerálne vody (nápoje), nealkoholické nápoje, pivo.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie), príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, reštaurácie
(samoobslužné).
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internete; komunikácia prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo internetu; prenos zvukových materiálov na internete v reálnom čase;
prenos videomateriálov na internete v reálnom
čase; poskytovanie viacnásobných používateľských spojení a vyhradeného prístupu na internet;
služby pripojenia sa k internetu pre domácich
používateľov a pre obchodné subjekty.
42 - Hosťovanie na internetových stránkach, softvérové služby, prenájom softvéru.
(540)

(540)
(591) 7703C (PANTONE), neutral black C (PANTONE)
(731) Szari Solutions s.r.o, Osloboditeľov 313, 049 41
Krásnohorské Podhradie, SK;
(591) modrá
(731) Zimerman Radoslav, Pribišova 29, 841 05 Bratislava, SK; Tanczerová Sandra, Kazanská 3A, 821 06
Bratislava, SK; Gono Dušan, Majerská 11, 821 07
Bratislava, SK;

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

678-2014
11.4.2014
38, 42
38 - Bezdrôtový elektronický prenos dát; bezdrôtový elektronický prenos obrazu; dátová komunikácia pomocou elektronickej pošty; dátové komunikačné služby; dátové vysielacie služby; prenos
údajov alebo audiovizuálnych informácií prostredníctvom internetu; prenos digitálnej hudby
prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov;
posielanie dokumentov prostredníctvom globálnej počítačovej siete; posielanie správ prostredníctvom elektronického prenosu; e-mailové služby; elektronická pošta; bezdrôtové vysielanie;
vysielanie káblovej televízie; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; poskytovanie prístupu k webovým stránkam s digitálnou hudbou na
internete; poskytovanie prístupu k údajom alebo
dokumentom uloženým elektronicky v centrálnych súboroch na účely konzultácií na diaľku;
poskytovanie prístupu k mp3 webovým stránkam
na internete; poskytovanie prístupu k elektronickým stránkam; poskytovanie prístupu k blogom;
poskytovanie prístupu do počítačových databáz;
prenájom prístupového času do počítačových databáz; počítačová komunikácia; simultánne televízne vysielanie prostredníctvom globálnych komunikačných sietí, internetu a bezdrôtových sietí; vysielanie video- a audioprogramov prostredníctvom internetu; vysielanie programov cez internet; priame prenosy prístupné cez domáce stránky na internete (webová kamera); internetové telefónne služby; posielanie správ cez internet; služby vysielania cez internet; služby rozhlasového
vysielania cez internet; telekomunikačné služby
poskytované prostredníctvom internetu; poskytovanie používateľského prístupu k internetu; služby internetových miestností na diskusiu; služby
poskytovateľov internetových služieb (isps); elektronické zaslanie počítačových programov cez
internet; poskytovanie priestoru na diskusiu na

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

684-2014
14.4.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na
kancelárske účely a na použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar;
tlačené periodické a neperiodické publikácie;
plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače
z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo
plastové vrecká na balenie
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva; likéry;
whisky; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva; reklamná činnosť; maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi
a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo
v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; rozširovanie
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov a reklamných zvukovoobrazových záznamov a reklamných periodických
a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; komerčné informačné
kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnan-
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cov; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
prenájom predajných automatov; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru.

(540) CASTLE DISTILLERY
(731) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
SK-064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

718-2014
16.4.2014
35, 38, 42
35 - Reklamné služby; umiestňovanie reklamy.
38 - Poskytovanie prístupu na webové stránky.
42 - Poskytovanie internetových prehliadačov.

(540)

(591) modrá, biela
(731) YOKLA s.r.o., Komárňanská 115/A, 947 01 Hurbanovo, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) CONTINENTALWASH s.r.o., Slavníkova 2357,
160 00 Praha, CZ;
(740) Gavalčin Juraj, JUDr., Košice, SK;

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

720-2014
16.4.2014
35, 38, 42
35 - Reklamné služby; umiestňovanie reklamy.
38 - Poskytovanie prístupu na webové stránky.
42 - Poskytovanie internetových prehliadačov.

(540) zbavsatoho
(731) CONTINENTALWASH s.r.o., Slavníkova 2357,
160 00 Praha, CZ;
(740) Gavalčin Juraj, JUDr, Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

772-2014
25.4.2014
20, 37, 43
20 - Divány; drevené časti nábytku; chaise longue (typ čalúneného kresla); kadernícke kreslá;
kancelársky nábytok; kreslá; lavičky (nábytok);
rozkladacie ležadlá; plastové lišty na nábytok;
kancelársky nábytok; kovový nábytok; školský
nábytok; nafukovacie podložky (nie na lekárske
účely); nekovové podnosy; nekovové rukoväte na
nože; paravány, zásteny (nábytok); písacie stoly;
podušky; pohovky; pracovné stoly; ratan; sedadlá; kovové sedadlá; sofy; stoličky; detské vysoké
stoličky; stoličky s otvorom; stolové dosky; kovové stoly; pracovné stoly; stoly; taburetky; trojnožky; lehátka; mobilný tanečný parket; nafukovací nábytok; sedacie boxy; stolové nohy.
37 - Čalúnenie; čalúnnické opravy; informácie
o opravách; lakovanie, glazovanie; údržba nábytku; nitovanie; označovanie produktov s logom.
43 - Prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla.

775-2014
28.4.2014
19, 20, 21
19 - Sklo a sklenené tabule pre stavebníctvo; nekovové dvere a dverové rámy; nekovové stavebné panely a priečky; sklenené obloženie stien; tepelné tvrdené sklo; nerozbitné sklo; izolačné
sklo; konštrukčné sklo; okenné sklo vrátane skla
proti vlámaniu; pancierové sklo; mozaikové sklo
pre stavebníctvo; valcované tabuľové sklo; valcované tabuľkové sklo; dlažba nekovová s grafickou potlačou; nekovové značky s lamináciou;
nekovové pamätné tabule; nekovové reklamné
stĺpy.
20 - Nábytok; sklenený nábytok; zrkadlá; rámy
na obrazy s uhlovými podperami; sklenené police
na knihy s grafickou potlačou; plastové pútače.
21 - Sklenené riady a sklenené dekoračné predmety; sklenené obrazy; sklenené tanieriky pod
šálky; tanieriky pod fľaše (nie papierové, nie prestieranie); podnosy (tácne); kuchynské dosky na
krájanie; držiaky na jedálne lístky; stojany na
obrúsky; sklenené mozaiky (nie stavebníctvo);
sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar).

(540) ČAROSKLO
(731) PERLON, spol. s r. o., Muškátová 14, 040 11
Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

797-2014
2.5.2014
38, 42, 45
38 - Telekomunikačné služby.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.
45 - Bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku (monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení).

(540) ALNET
(731) Krátky Peter, Ing., Nám. SNP 112, 966 01 Hliník
nad Hronom, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

799-2014
5.5.2014
16, 35
16 - Reklamné materiály z papiera (brožúry, prospekty, publikácie, kalendáre); pútače z papiera
alebo lepenky.
35 - Reklama; tvorba reklamných kampaní; vydávanie, rozširovanie a aktualizovanie reklamných
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materiálov; rozširovanie reklamných oznamov;
obchodný manažment; obchodná administratíva;
kancelárske práce; prieskum trhu; reklama (on-line)
na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová
reklama; televízna reklama.
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teloch; 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.

(540)
(540)

DAMIAN HOTEL RESORT
RESIDENCES

(731) Appletree s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

(591) zelená, červená, biela, béžová
(731) Profitmedia, s. r. o., Mariánska ulica 1361/8, 949 01
Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

806-2014
5.5.2014
9, 38
9 - Mobilné telefóny a príslušenstvo k mobilným
telefónom patriace do triedy 9 vrátane chráničov
obrazoviek mobilných telefónov, kožených obalov mobilných telefónov, škrupinových puzdier
mobilných telefónov, tuhých puzdier mobilných
telefónov, flip puzdier mobilných telefónov, batérií do mobilných telefónov, nabíjačiek mobilných
telefónov, káblových headsúprav mobilných telefónov, bezdrôtových headsúprav mobilných telefónov, slúchadiel s mikrofónom, slúchadiel.
38 - Telekomunikačné služby mobilných telefónov.

(540)

(591) modrá, biela
(731) KM Licensing S.A.R.L., 64, rue Principale, L-5367
Schuttrange, LU;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

837-2014
12.5.2014
35, 41, 43
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 ho-

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

842-2014
13.5.2014
6, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35
6 - Ozdobné kovové výrobky.
14 - Bižutéria (šperky).
18 - Výrobky z koženky a kože (aktovky, cestovné tašky, kabelky, peňaženky).
20 - Perleť; ozdobné výrobky z rohoviny, perlete,
kostí zvierat, dreva, trstiny.
21 - Ozdobné kuchynské výrobky zo skla, porcelánu, keramiky; nádoby zo skla, porcelánu.
24 - Textilná posteľná bielizeň; textilné uteráky;
textilné utierky.
25 - Obuv; odevy; spodná bielizeň; čiapky; šatky;
šály; ponožky; rukavice.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom uvedeným v triedach 6, 14, 18, 20, 21, 24,
25 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom.

(540) INDIMEX
(731) INDIMEX s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Vician Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

844-2014
13.5.2014
37
37 - Stavebníctvo; murovanie, murárske práce; inštalácia okien a dverí; tesárske práce.

(540)

(591) modrá
(731) EFS group Slovakia s.r.o, Pekná cesta 15, 831 52
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

851-2014
12.5.2014
9, 38, 41
9 - Televízne prijímače; digitálne televízne prijímače.
38 - Televízne vysielanie.
41 - Televízna produkcia; televízna zábava.

(540) TELEVÍZIA Z
(731) ZOE MEDIA s.r.o., Kominárska 141/2,4, 831 04
Bratislava, SK;
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disky; optické disky; zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; počítačový softvér; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; informácie,
údaje a databázy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach (sťahovateľné).
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; prenos elektronických časopisov, periodík
a dát prostredníctvom telekomunikačnej siete
vrátane internetu; prenos informácií prostredníctvom internetu; 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 užívateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos
textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; poskytovanie prístupu k databázam, dátovým systémom a dátovým aplikáciám.
42 - Návrh a programovanie počítačových databáz, dátových systémov a dátových aplikácií; návrh a vývoj internetových a/alebo intranetových
počítačových stránok vrátanie ich inštalácie, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie
voľného priestoru) na internetových a/alebo intranetových stránkach; obnovovanie počítačových
databáz; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií
na elektronické médiá; tvorba a údržba softvéru;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(webových stránok); grafické dizajnérstvo.

873-2014
14.5.2014
6, 7, 19, 37, 40, 41, 42
6 - Stavebný materiál z kovu; prenosné stavby
z kovu; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové rúrkové spojky; kovové nosníky;
kovové rúrky.
7 - Zdvíhadlá, elevátory; nakladacie výložníky;
dopravníky (stroje).
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové
prenosné stavby.
37 - Opravy a montáže regálových systémov, dopravníkov, pracovných staníc a vozíkov.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540)

(731) Trilogiq Slovakia s. r. o., Robotnícka 1, 036 01
Martin, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

876-2014
14.5.2014
6, 7, 19, 37, 40, 41, 42
6 - Stavebný materiál z kovu; prenosné stavby
z kovu; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové rúrkové spojky; kovové nosníky;
kovové rúrky.
7 - Zdvíhadlá, elevátory; nakladacie výložníky;
dopravníky (stroje).
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové
prenosné stavby.
37 - Opravy a montáže regálových systémov, dopravníkov, pracovných staníc a vozíkov.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540)

(591) červená
(731) Trilogiq Slovakia s. r. o., Robotnícka 1, 036 01
Martin, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

906-2014
19.5.2014
9, 38, 42
9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné z telekomunikačnej siete); magnetické a optické nosiče údajov; elektronické nosiče záznamov; DVD
disky; CD disky; záznamové disky; magnetické

(540)

(591) čierna, žltá
(731) P E R E X, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

939-2014
22.5.2014
16, 35, 41, 42, 44
16 - Plagáty; noviny; periodiká; atlasy; brožúry;
katalógy; knihy; tlačoviny; tlačené publikácie; prospekty; časopisy (periodiká); kalendáre.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relation);
televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľ-
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ské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných plôch; služby predplácania
novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové
reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; platené reklamné služby typu “klikni sem”; obchodné sprostredkovateľské
služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických
filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických filmov; on-line vydávanie elektronických
kníh a časopisov; fotografické reportáže; fotografovanie.
42 - Architektúra (architektonické služby); výzdoba interiérov; grafické dizajnérstvo; tvorba
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby).
44 - Služby záhradných architektov; záhradníctvo; záhradkárske služby; aranžovanie kvetov; údržba trávnikov; liečenie stromov; ničenie buriny.
(540) www.huradozahrady.sk
(731) Green Media Production, s.r.o, Kašmírska 9, 821 04
Bratislava, SK;

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

940-2014
22.5.2014
16, 35, 41, 42, 44
16 - Plagáty; noviny; periodiká; atlasy; brožúry;
katalógy; knihy; tlačoviny; tlačené publikácie;
prospekty; časopisy (periodiká); kalendáre.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relation);
televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové re-
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klamné služby; organizovanie obchodných alebo
reklamných veľtrhov; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného
času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; platené reklamné služby typu “klikni
sem”; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických
filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických
filmov; on-line vydávanie elektronických kníh
a časopisov; fotografické reportáže; fotografovanie.
42 - Architektúra (architektonické služby); výzdoba interiérov; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby).
44 - Služby záhradných architektov; záhradníctvo;
záhradkárske služby; aranžovanie kvetov; údržba
trávnikov; liečenie stromov; ničenie buriny.
(540) www.huradozahrady.com
(731) Green Media Production, s.r.o, Kašmírska 9, 821 04
Bratislava, SK;

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

941-2014
22.5.2014
16, 35, 41, 42, 44
16 - Plagáty; noviny; periodiká; atlasy; brožúry;
katalógy; knihy; tlačoviny; tlačené publikácie;
prospekty; časopisy (periodiká); kalendáre.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relation);
televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky;
prenájom reklamných plôch; služby predplácania
novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové
reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na re-
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klamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; platené reklamné služby typu “klikni sem”; obchodné sprostredkovateľské
služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických
filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických filmov; on-line vydávanie elektronických
kníh a časopisov; fotografické reportáže; fotografovanie.
42 - Architektúra (architektonické služby); výzdoba interiérov; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby).
44 - Služby záhradných architektov; záhradníctvo;
záhradkárske služby; aranžovanie kvetov; údržba
trávnikov; liečenie stromov; ničenie buriny.

(540)

(731) Green Media Production, s.r.o, Kašmírska 9, 821 04
Bratislava, SK;

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

944-2014
22.5.2014
35
35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných výstav (najmä špecializovaného veľtrhu zameraného na elektrotechniku, elektroniku, energetiku a telekomunikácie).

(540)

(591) žltá, červená, čierna
(731) EXPO CENTER a.s., Pod Sokolicami 43, 911 01
Trenčín, SK;

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

958-2014
26.5.2014
33
33 - Biele tiché víno; biele sýtené víno; biele šumivé víno.

(540) VELTMŰLLER
(731) Juran Peter, SNP 19, 900 01 Modra, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

962-2014
26.5.2014
35, 38, 45
35 - Prepisovanie správ (kancelárske práce) pomocou výpočtovej techniky; on-line reklama na
počítačovej sieti; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; obchodné sprostredkovateľské služby prostredníctvom internetu.
38 - Poskytovanie prístupu na internetový server;
poskytovanie prístupu na internetový portál; online komunikácia prostredníctvom počítačových
sietí; elektronická pošta; poskytnutie prístupov
do počítačovej siete.
45 - Registrácia doménových mien (právne služby).

(540)

(591) tyrkysová, tmavosivá
(731) Pekarovič Ivan, Ing., Hospodárska 81, 917 01
Trnava, SK;

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

979-2014
27.5.2014
9, 16, 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; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; papierové divadelné dekorácie; papierové propagačné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); peračníky; puzdrá na perá; emblémy
(papierové pečate); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov); kancelárske potreby
okrem nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo
plastové vrecká na balenie; školské potreby (papiernický tovar); papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); samolepky 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); puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; etikety okrem textilných.
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
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a rozširovanie reklamných textov; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných
médiách pre maloobchod; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie
sponzorov; komerčné informačné kancelárie; tvorba reklamných filmov; služby výberu zamestnancov (umelcov do zábavných relácií, spevákov,
tanečníkov, modeliek, modelov a hostesiek); 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 a 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 a audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí a internetu; spravodajské kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto triede.
41 - Produkcia rozhlasových a televíznych 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
a 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 a konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov
(nie reklamných); hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; divadelné
predstavenia; produkcia divadelných alebo iných
predstavení; služby divadelných, koncertných
a varietných umelcov; rezervácie vstupeniek na
zábavné predstavenia; 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); vydávanie textov (okrem reklamných); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); vydávanie elektronických publiká-
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cií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; pózovanie
modelov výtvarným umelcom; tábory na športové sústredenia; 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 (okrem dopravných prostriedkov); reportérske služby; poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania; organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské
a informačné služby v oblasti služieb uvedených
v tejto triede; všetky uvedené služby poskytované tiež prostredníctvom internetu, on line a interaktívnych počítačových služieb.
(540)

(591) čierna, biela, hnedo-červená
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

980-2014
28.5.2014
29
29 - Nátierky zo smotanového syra.

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

985-2014
30.5.2014
16, 33, 35
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na
kancelárske účely a na použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly
(papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar;
tlačené periodické a neperiodické publikácie;
plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače
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z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo
plastové vrecká na balenie.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; likéry; alkoholické koktaily; destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa alkoholických a nealkoholických nápojov; reklamná
činnosť; maloobchodná činnosť s alkoholickými
nápojmi a nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych
predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné
účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických
a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné alebo
podnikateľské informácie; komerčné informačné
kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
prenájom predajných automatov; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru.

(540)

(591) čierna, biela, červená, žltá, modrá, zelená, hnedá,
zlatá, sivá
(731) BGV s.r.o, Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

986-2014
30.5.2014
30
30 - Cukrovinky; cukríky; sladkosti (nie na farmaceutické použitie); zmrzlinové cukrovinky; zmrzlinové sladkosti.

(540)

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

987-2014
2.6.2014
35, 36
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné
informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie
služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); predvádzanie tovaru;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 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; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public
relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín;
nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske
služby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov;
tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; platené reklamné služby typu
„klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových
databázach; poskytovanie obchodných informácií
prostredníctvom webových stránok.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; organizovanie dobročinných zbierok; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok
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a záväzkov); daňové odhady (služby); financovanie (služby); finančné riadenie; finančné analýzy;
finančné poradenstvo; finančné informácie; prenájom kancelárskych priestorov; poskytovanie
finančných informácií prostredníctvom webových
stránok.

tie; chemické prípravky na úpravu a opracovanie
zliatin kovov; chlór; chlorečnany; chloristany; jód
na priemyselné použitie; jodid hlinitý; gáfor na
priemyselné použitie; karbid vápenatý; karbonyl
na ošetrovanie rastlín; kazeín na priemyselné použitie; kompost; kremík; kremičitan hlinitý; rašelinové kvetináče na záhradnícke použitie; chemické prípravky na ochranu kvetov; kyanidy; kyseliny; liadok; lepidlá na priemyselné použitie;
kultúry mikroorganizmov iné než na lekárske alebo zverolekárske použitie; múka na priemyselné
použitie; nemrznúce látky; vedľajšie produkty
spracovania obilnín na priemyselné použitie; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; oxid antimonitý; oxid manganičitý; oxid dusný; chemické prípravky na prevenciu plesní; chemické prípravky na konzervovanie potravín; povrchovo
aktívne chemické látky; syntetické živice (suroviny); chemické prísady do insekticídov; sadze
na priemyselné a poľnohospodárske použitie; síra; síran bárnatý; amónne soli; soli na priemyselné použitie; triesloviny; uhlík; uhličitany; uhľohydráty; chemické prípravky na čistenie vody;
vulkanizačné prípravky; moridlá na kovy.
21 - Nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; sklenené, porcelánové a kameninové nádoby (domáce potreby); porcelánové, keramické,
kameninové alebo sklenené umelecké predmety;
poháre; poháriky; karafy; jedálenské súpravy; čajové a kávové súpravy (stolový riad); misy; podnosy (tácne); taniere, tanieriky; džbány, džbánky;
vázy, vázičky; fľaše; kremenné sklo (polotovar)
nie pre stavebníctvo); figúrky (sošky z porcelánu,
keramiky, kameniny alebo skla).
44 - Letecké alebo pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; veterinárne a poľnohospodárske služby v rámci tejto
triedy.

(540)

(591) sivá, biela, modrá
(731) consultDirect, s. r. o., Grösslingova 45, 811 09
Bratislava, SK;
(740) COMPANIA, s.r.o, Bratislava, SK;

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

1011-2014
3.6.2014
1, 21, 44
1 - Priemyselné hnojivá a chemické výrobky patriace do tejto triedy; kyanamid vápenatý, dusíkaté vápno (hnojivo); fosfáty (hnojivá); superfosfáty (hnojivá); priemyselné chemikálie; chemikálie
pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; chemikálie na vedecké použitie (nie na lekárske a veterinárne použitie); zemina na pestovanie; chemické prípravky na zlepšenie pôdy;
prípravky na reguláciu rastu rastlín; rašelina (hnojivo); poľnohospodárske hnojivá; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; chemické prípravky na prevenciu chorôb viniča; morské chaluhy (hnojivo); moridlá na semená; acetát
celulózy (surovina); acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán); acetylén; agar-agar; aldehydy; alkaloidy; alkalické jodidy na priemyselné účely; amoniak; amónne soli; antimón; antistatické prípravky nie pre domácnosť; arabská guma na priemyselné použitie; argón; arzén; kyselina arzénová;
bakteriologické prípravky na octové kvasenie;
chemické prípravky na výrobu farbív; odfarbovacie prípravky na bieliace účely na priemyselné
použitie; zemiaková múčka na priemyselné použitie; bróm na chemické účely; cementy na metalurgické použitie; chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely); chemické
prípravky na čistenie olejov; defolianty; dehydratačné prípravky na priemyselné použitie; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov;
destilovaná voda; diagnostické prípravky nie na
lekárske alebo zverolekárske použitie; disperzné
látky z plastov na priemyselné použitie; dolomit
na priemyselné účely; draselná voda; draslík; drevný lieh (metylalkohol); dusičnan bizmutitý na chemické účely; dusičnan strieborný; dusičnan uránu; enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína); enzýmy a enzymatické prípravky na priemyselné použitie; estery na priemyselné použitie; étery na priemyselné použitie; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; fenol na priemyselné účely;
kvasinky na chemické účely; filtračné materiály
patriace do tejto triedy; fluór; formaldehyd na
chemické použitie; grafit na priemyselné použitie; hydrogénuhličitan sodný na chemické použi-
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(540)

(731) FORESTINA s.r.o., Mnichov 129, 386 01 Mnichov, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

1013-2014
3.6.2014
16, 35, 38, 41, 45
16 - Pečate; pečatidlá; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; hárky papiera;
knihy; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); pohľadnice; tlačoviny; perá (kancelárske
potreby); časopisy (periodiká); blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; grafické znaky; letáky.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prieskum trhu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing.

148

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky
na zábavné podujatia; školské služby (vzdelávanie).
45 - On-line služby sociálnych sietí.

25 - Oblečenie pre motoristov; čiapky; šály; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; župany; košele; košele s krátkym rukávom;
pokrývky hlavy; klobúky; kravaty; rukavice; šatky, šály; tielka; sukne; športové tričká, dresy;
pánske spodky; podprsenky; bundy; plavky; tričká; dámske nohavičky; športové tielka.
26 - Sponky do vlasov (ozdobné); výšivky (galantéria).
28 - Hračky; autá (hračky); plyšové hračky; hrakárske modely; lopty na hranie; balóny na hranie.
34 - Zápalky; zapaľovače pre fajčiarov; fajky; puzdrá na cigary; kazety na cigary; tabatierky na cigary; puzdrá na cigarety; kazety na cigarety; tabatierky na cigarety; popolníky pre fajčiarov.
35 - Lepenie plagátov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; reklamné agentúry; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja.
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; diskotéky (služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie súťaží krásy; fotografické reportáže; fotografovanie; organizovanie a vedenie
koncertov; organizovanie módnych prehliadok na
zábavné účely.

(540)

(591) zelená, žltá, biela, čierna
(731) Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01
Prievidza, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1018-2014
5.6.2014
3, 9, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 41
3 - Rúže; laky na nechty; prípravky na líčenie;
umelé mihalnice; kozmetické taštičky; kozmetické ceruzky; kozmetické krémy; prípravky na odstraňovanie líčidiel; odlakovače; parfumovaná
voda; toaletné vody; líčidlá; parfumy; umelé nechty; prípravky na ošetrovanie nechtov; kozmetické
prípravky na starostlivosť o pleť; púder (kozmetika); mydielka; ceruzky na obočie; antiperspiranty (kozmetické výrobky); kozmetické prípravky na opaľovanie; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; dezodoranty (parfuméria); obrúsky napustené pleťovými vodami; lak na vlasy; špirála
na riasy, maskary; lesky na pery; ozdobné nálepky.
9 - Výstražné píšťaly; liehomery; šnúrky na okuliare; puzdrá na okuliare; megafóny; mikrofóny;
videokamery; dekoratívne magnety; podložky
pod myš; slúchadlá; USB kľúče; šnúrky na mobilné telefóny; tašky na notebooky; obaly na notebooky.
14 - Náramky (klenotnícke výrobky); prívesky
(klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); mince; medaily; náušnice; prívesky na kľúče (bižutéria).
16 - Samolepky (papiernický tovar); papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; noviny; periodiká; podložky pod pivové poháre; lístky; brožúry; zošity;
katalógy; obaly na doklady; obaly (papiernický
tovar); obálky (papiernický tovar); baliaci papier;
puzdrá na perá, peračníky; písacie potreby; fotografie (tlačoviny); pečiatky; pohľadnice; záložky
do kníh; papiernický tovar; stojany na fotografie;
portréty; perá (kancelárske potreby); časopisy
(periodiká); poštové známky; ročenky; kalendáre; stojany na perá a ceruzky; hudobné blahoželania (pohľadnice); letáky.
20 - Vejáre; figuríny z dreva, vosku, sadry alebo
z plastu.
24 - Nažehľovacie textílie; textilné uteráky; textilné obrúsky na stolovanie; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie).

(540)

(591) čierna, žltá, červená
(731) Rakár Lenka, Mgr. art., Paulínnyho 166/1, 811 02
Bratislava, SK;

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

1019-2014
5.6.2014
9, 16, 25, 28, 34, 35, 41
9 - Výstražné píšťaly; liehomery; šnúrky na okuliare; puzdrá na okuliare; megafóny; mikrofóny;
videokamery; dekoratívne magnety; podložky
pod myš; slúchadlá; USB kľúče; šnúrky na mobilné telefóny; tašky na notebooky; obaly na notebooky.
16 - Samolepky (papiernický tovar); papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; noviny; periodiká; podložky
pod pivové poháre; lístky; brožúry; zošity; katalógy; obaly na doklady; obaly (papiernický tovar);
obálky (papiernický tovar); baliaci papier; puzdrá
na perá, peračníky; písacie potreby; fotografie
(tlačoviny); pečiatky; pohľadnice; záložky do kníh;
papiernický tovar; stojany na fotografie; portréty;
perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká);
poštové známky; ročenky; kalendáre; stojany na
perá a ceruzky; hudobné blahoželania (pohľadnice); letáky.
25 - Oblečenie pre motoristov; čiapky; šály; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; župany; košele; košele s krátkym rukávom;
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pokrývky hlavy; klobúky; kravaty; rukavice; šatky, šály; tielka; sukne; športové tričká, dresy;
pánske spodky; podprsenky; bundy; plavky; tričká; dámske nohavičky; športové tielka.
28 - Hračky; autá (hračky); plyšové hračky; hračkárske modely; lopty na hranie; balóny na hranie.
34 - Zápalky; zapaľovače pre fajčiarov; fajky; puzdrá na cigary; kazety na cigary; tabatierky na cigary; puzdrá na cigarety; kazety na cigarety; tabatierky na cigarety; popolníky pre fajčiarov.
35 - Lepenie plagátov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; reklamné agentúry; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja.
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; diskotéky (služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie súťaží krásy; fotografické reportáže; fotografovanie; organizovanie a vedenie
koncertov; organizovanie módnych prehliadok na
zábavné účely.

(540)
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Futbalový klub FC DAC 1904
Dunajská Streda

(731) FK DAC 1904, a.s., Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1023-2014
5.6.2014
25, 35, 41
25 - Športové oblečenie; športové tričká, dresy.
35 - Reklamné služby; marketingové služby; rozširovanie reklamných materiálov; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Športová činnosť; organizovanie športových
podujatí; organizovanie futbalových športových
podujatí.

(540)

(540)

(591) žltá, zlatá
(731) Rakár Lenka, Mgr. art., Paulínnyho 166/1, 811 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1021-2014
5.6.2014
25, 35, 41
25 - Športové oblečenie; športové tričká, dresy.
35 - Reklamné služby; marketingové služby; rozširovanie reklamných materiálov; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Športová činnosť; organizovanie športových
podujatí; organizovanie futbalových športových
podujatí.

(540)

(731) FK DAC 1904, a.s., Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) FC DAC 1904
(731) FK DAC 1904, a.s., Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) modrá, žltá, červená, biela
(731) FK DAC 1904, a.s., Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1022-2014
5.6.2014
25, 35, 41
25 - Športové oblečenie; športové tričká, dresy.
35 - Reklamné služby; marketingové služby; rozširovanie reklamných materiálov; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Športová činnosť; organizovanie športových
podujatí; organizovanie futbalových športových
podujatí.

1024-2014
5.6.2014
25, 35, 41
25 - Športové oblečenie; športové tričká, dresy.
35 - Reklamné služby; marketingové služby; rozširovanie reklamných materiálov; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Športová činnosť; organizovanie športových
podujatí; organizovanie futbalových športových
podujatí.

(540)

1025-2014
5.6.2014
25, 35, 41
25 - Športové oblečenie; športové tričká, dresy.
35 - Reklamné služby; marketingové služby; rozširovanie reklamných materiálov; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Športová činnosť; organizovanie športových
podujatí; organizovanie futbalových športových
podujatí.

Dunaszerdahelyi FC DAC
1904 labdarúgó klub

(731) FK DAC 1904, a.s., Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda, SK;
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(220)
10 (511)
(511)
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1028-2014
5.6.2014
3, 17, 19
3 - Sklotextil.
17 - Tkaniny zo sklenených vlákien.
19 - Geotextílie; mriežky (sklenené s výnimkou kovových).

(540)

(731) Daniš Andrej, Partizánska 46, 949 01 Nitra, SK;

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

1029-2014
5.6.2014
18, 25, 35, 39
18 - Koža; koženka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kožušiny; surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice; biče; postroje a sedlárske výrobky.
25 - Odevy; obuv a prikrývky hlavy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.

(540) pneuhot
(731) RUBBER TRADE, s.r.o., Škultétyho 1, 831 03
Bratislava, SK;

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

(540)

(731) Kuniak Peter, Jána Kollára 303, 018 63 Ladce, SK;
Bielik Milan, SNP 509, 019 01 Ilava, SK;

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

(540)

(591) ružová, tmavoružová
(731) NIKORAS s.r.o, Školská 3, 071 01 Michalovce,
SK;

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

1030-2014
5.6.2014
9, 12
9 - Automatické zariadenia signalizujúce nízky
tlak v pneumatikách vozidiel.
12 - Automobilové pneumatiky; pneumatiky; pneumatiky vozidiel; pneumatiky pre motocykle; pneumatiky pre autobusy; pneumatiky na vozidlá; pneumatiky na dvojkolesové vozidlá; pneumatiky na
úžitkové vozidlá; pneumatiky pre nákladné vozidlá; pneumatiky na motorové vozidlá; bezdušové
pneumatiky pre motocykle; protišmykové reťaze
na pneumatiky; pneumatiky na pozemné vozidlá;
pneumatiky na kolesá vozidiel; pneumatiky na
poľnohospodárske vozidlá; protišmykové reťaze
na pneumatiky vozidiel; reťaze na pneumatiky terénnych vozidiel; pneumatiky na kolesá motorových vozidiel; snehové reťaze na pneumatiky (časti pozemných vozidiel); reťaze na pneumatiky
(časti pozemných vozidiel); protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; pneumatiky
na kolesá lesných vozidiel; pneumatiky a duše pre
motocykle; protišmykové textilné poťahy pre pneumatiky; automobilové kolesá.

1037-2014
6.6.2014
35
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s textilnými výrobkami (odevmi, pokrývkami hlavy,
uterákmi a osuškami, šatkami a šálmi, kravatami),
obuvou, výšivkami, kožou a koženými výrobkami,
módnymi doplnkami (slnečnými okuliarmi, kabelkami, peňaženkami, opaskami, hodinkami, šperkami a bižutériou).

1042-2014
9.6.2014
12, 20, 37
12 - Chladiarenské vozidlá; nákladné dodávkové
autá; automobily.
20 - Police, stojany.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; údržba automobilov; inštalácia a opravy chladiacich
zariadení; informácie o opravách; údržba vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách;
prenájom automobilov.

(540) RISBOCAR
(731) Aldobec technologies, s. r. o., Osuského 44, 851 03
Bratislava, SK;

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

1043-2014
9.6.2014
16, 25, 41
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny);
noviny; periodiká; lístky; brožúry; katalógy; knihy; písmená (tlačiarenské typy); grafiky; emblémy
(papierové pečate); fotografie (tlačoviny); pečiatky; účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre);
pohľadnice; tlačoviny; podklady na tlačenie, nie
textilné; tlačené publikácie; krajčírske strihy; nákresy; portréty; prospekty; perá (kancelárske potreby); kalendáre; samolepky pre domácnosť a na
kancelárske použitie; komiksy; letáky.
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na
kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy; pančuchy
absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky;
pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny;
vysoká obuv; celé topánky; ramienka na dámsku
bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); šály; krátke kabátiky; pánske spodky boxer; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná
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bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov);
klobúkové kostry; čiapkové šilty; opasky (časti
odevov); župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty;
ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky
na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok;
košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom;
odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy
na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie);
spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy);
kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie;
vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti
odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové
štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; tielka; pružné pásky
na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé
odevy; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mitra (pokrývka hlavy);
papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá;
šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsenky; kabátiky; podpätky na obuv; tógy; lemy
na obuv; uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske);
plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; čelenky
(oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na
krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sárí;
tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na
doklady a peniaze (časti odevov); ozdobné vreckovky (časti odevov); papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy; lyžiarske rukavice; legínsy; šatové
sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží;
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesné cvičenie; prenájom dekorácií na predstavenia; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie;
vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových
nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych
programov; koncertné siene (služby); služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava;
pózovanie modelov výtvarným umelcom; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
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kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení;
premietanie kinematografických filmov; detské
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov;
praktický výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby); informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové
sústredenia; organizovanie a vedenie tvorivých
dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); titulkovanie; hudobné skladateľské služby; nočné kluby; on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania);
fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; prekladateľské služby; fotografovanie na mikrofilm; služby agentúr
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia;
písanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych
prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby diskdžokejov; tlmočnícke služby; služby osobných trénerov (fitnes cvičenie); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; školské
služby (vzdelávanie); on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on-line
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie.
(540)

(591) bordová, biela
(731) Luxury Flava s.r.o., Rusovská cesta 11, 851 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1049-2014
9.6.2014
6, 19, 35
6 - Kovové bezpečnostné reťaze; kovové držadlá,
kľučky; dverové kovania; kľúče; kovové lišty;
kovové lamelové obloženie; kovové pánty, závesy; pružinové zámky; kovové zámkové zástrčky;
kovové zarážky dverí; otvárače dverí (nie elektrické); neelektrické zatvárače dverí.
19 - Drevené latky na obloženie dverí; nekovové
dverové prahy; nekovové dverové rámy; nekovové lamelové obloženie; nekovové výplne dverí; nekovové dverové zárubne; nekovové rámové
konštrukcie.
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35 - Maloobchodné služby s kovovými bezpečnostnými reťazami, s kovovými držadlami, s kľučkami, s dverovými kovaniami, s kľúčmi, s kovovými lištami, s kovovým lamelovým obložením,
s kovovými pántmi (závesmi), s pružinovými zámkami, s kovovými zámkovými zástrčkami, s kovovými zarážkami dverí, s neelektrickými otváračmi dverí, s neelektrickými zatváračmi dverí,
s dreveným obložením, s nekovovými dverovými
prahmi, s nekovovými dverovými rámami, s nekovovým lamelovým obložením, s nekovovými
výplňami dverí, s nekovovými dverovými zárubňami, s nekovovými rámovými konštrukciami.

(540)

(731) SECURIDO s.r.o., Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1054-2014
9.6.2014
6, 7, 12, 37
6 - Kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; kovové pásy na manipuláciu s nákladmi;
kovové slučky na manipulovanie s nákladmi; kovové manipulačné palety; kovové kladky (nie
časti strojov); kovové nosníky; kovové podpery;
kovové stavebné panely; kovové zarážky; kovové zarážky na blokovanie kolies; kovové viazacie
pásky; kovové viazacie pásky na snopy; viazacie
drôty; hliníkový drôt; oceľový drôt; pásová oceľ;
napínače železných pások; kovové laná; kovové
reťaze; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové
kolíky; pätky kotiev; kovové tyče; kovové stĺpy;
kovové podložky; kovové príruby; kovové spojky na neelektrické káble; kovové napínadlá remeňov; kovové skoby (kramle); kovové závesné
háky; objímky, prstence; kovové skrutky; skrutky
s okom; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové svorky na káble a rúry; kovové matice; kovové navijaky na navíjanie hadíc (nie mechanické); prenosné nákovy; mazacie čapy; kovové pánty, závesy; pružiny (železiarsky tovar); pancierové plechy; predvalky; kovové násypníky (nie mechanické); kovové poklopy; kovy a ich zliatiny;
kovový stavebný materiál; biely plech na balenie;
kovové rebríky; prenosné kovové stavby; kovové
kostry stavieb; oceľové stavebné konštrukcie;
kovový materiál na železničné trate; kovové káble a drôty okrem elektrických; zámočnícke výrobky; kovové skrinky na náradie (prázdne); kovové debny na náradie (prázdne); drobný železiarsky tovar; kovové nádoby; kovové obalové
nádoby; kovové fólie na balenie; kovové potrubia
a rúry; bezpečnostné schránky; rudy.
7 - Manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); automatické manipulátory (stroje);
vzduchové vankúše na manipuláciu s nákladom;
mechanické lopatové nakladače; mechanické výsypky; žeriavy; mostové žeriavy; nakladacie žeriavy; elektrické motory (nie do pozemných vozidiel); závesné plošiny pre žeriavy; roboty (stroje); mechanické navíjacie zariadenia; adhézne

remene na kladky; dopravníky (stroje); upínacie
zariadenia, statory (časti strojov); upínacie vretená (časti strojov); nástroje (časti strojov); držiaky
nástrojov (časti strojov); ohýbačky (stroje); zotrvačníky (stroje); hriadeľové spojky (stroje); zdviháky (stroje); zdvíhacie prístroje; zdvíhacie zariadenia; samohybné hydraulické plošiny; mobilné
pracovné závesné plošiny (elektrické); zdvíhacie
plošiny; zdvíhadlá, elevátory; zdvíhače vozňov;
reťaze zdvíhadiel (časti strojov); nákladné výťahy; nakladacie rampy; dávkovače (časti strojov);
lisovacie zápustkové stroje; kryty (časti strojov);
pružiny (časti strojov); nože (časti strojov); čepele (časti strojov); valcovne; spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); hlavy valcov (časti motorov); ventily (časti strojov); spätné ventily, klapky (časti strojov); strojové alebo motorové ojnice; hriadele strojov; kľukové hriadele; hnacie remene strojov; ložiská (časti strojov); ložiskové
telesá (stroje); ložiská prevodových hriadeľov;
ložiskové čapy (časti strojov); guľkové ložiská;
valčekové ložiská; ihličkové ložiská; samomazacie ložiská; mazacie krúžky (časti strojov); piestne krúžky; piesty (časti strojov alebo motorov);
pásy na dopravníky; pásové dopravníky; skrine
(klietky, schránky) strojov; klzné podstavce (časti strojov); podstavce (stojany, rámy) strojov; regulátory (časti strojov); hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov;
pneumatický riadiaci mechanizmus strojov a motorov; regulátory otáčok strojov a motorov; trepacie, vyklepávacie stroje; drviace stroje; formovacie, profilovacie stroje; brzdové segmenty (nie
na vozidlá); voľnobežky (nie do pozemných vozidiel); viazacie stroje, samoviazače; etiketovacie
stroje; nitovacie stroje; plniace stroje; závitorezy
(stroje); dlabačky (stroje); stroje na zemné práce,
exkavátory; sústruhy (obrábacie stroje); kladkostroje; elektrické nožnice; strojové sekáče; rezacie
stroje; kompresory (stroje); generátory prúdu (zdroje prúdu); stroje a prístroje na čistenie (elektrické);
dokončovacie stroje (finišéry); zakladacie stroje
na priemyselné účely; zatavovacie stroje na priemyselné použitie; ručné nástroje a náradie (nie na
ručný pohon); kovoobrábacie stroje; obrábacie
stroje; motory okrem motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevodovky okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon;
liahne; predajné automaty.
12 - Manipulačné vozíky; zdvíhacie vozíky; plošinové vozíky; vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; zdvíhacia plošina pre vozidlá; vyklápacie vozíky; výklopné vozíky; vyklápače (časti nákladných automobilov); vlečné vozidlá, ťahače; visuté dopravníky; dvojkolesové vozíky; trojkolky na rozvoz tovaru; vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); elektromobily; elektrické motory do pozemných vozidiel; spojky pozemných
vozidiel; sedadlá automobilov; volanty vozidiel;
kolieska na vozíky; kolesá automobilov; pneumatiky na dopravné prostriedky; duše pneumatík;
obruče hláv kolies; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; protišmykové zariadenia na
pneumatiky automobilov; signalizačné zariadenia
pri spätnom chode automobilov; klaksóny automobilov; smerovky na dopravné prostriedky ťažné zariadenia vozidiel; stúpadlá na vozidlá; spät-
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né zrkadlá; brzdy vozidiel; brzdové platničky na
automobily; brzdové obloženia do dopravných
prostriedkov; brzdové čeľuste na vozidlá; prevodovky do pozemných vozidiel; motory pozemných vozidiel; prevodové remene do pozemných
vozidiel; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); hydraulické obvody do vozidiel; hnacie reťaze do pozemných
vozidiel; ozubené kolesá a ozubené prevody do
pozemných vozidiel; lejacie vozíky; dreziny; kapoty na vozidlá; podvozky vozidiel; nárazníky vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); sklápacie zadné steny nákladných vozidiel
(časti pozemných vozidiel); torzné tyče vozidiel;
zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; automobily; traktory; vozidlá; dopravné
prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu
a po koľajniciach; pozemné, letecké alebo vodné
dopravné prostriedky.
37 - Prenájom stavebných žeriavov; prenájom zdvíhacích zariadení; prenájom vzdušných pracovných plošín; prenájom samostatne poháňaných
zdvíhacích plošín; prenájom kĺbových nakladačov; prenájom šmykom riadených nakladačov;
prenájom ručného a mechanického náradia; nabíjanie batérií vozidiel; oprava alebo údržba elektromotorov; inštalácia, údržba a opravy strojov;
údržba vozidiel; údržba a opravy motorových vozidiel; oprava opotrebovaných alebo poškodených
strojov; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy vidlicových zdvižných vozíkov; opravy púmp a čerpadiel; protektorovanie
pneumatík; vulkanizovanie pneumatík (opravy);
ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; mazanie vozidiel; umývanie automobilov; prenájom
stavebných strojov a zariadení; prenájom bagrov
a rýpadiel; prenájom buldozérov; informácie o opravách; stavebníctvo (stavebná činnosť); klampiarstvo a inštalatérstvo; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540) GEKKON
(731) DHB Business, s.r.o, Tešedíkovo 100, 925 82
Tešedíkovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1055-2014
10.6.2014
1, 4, 9, 11, 12, 35, 37
1 - Brzdové kvapaliny, hydraulické kvapaliny,
kvapaliny do prevodoviek; nemrznúce kvapaliny;
chemické aditíva do motorových palív.
4 - Priemyselné oleje; mazadlá.
9 - Batérie do automobilov; meradlá; úderové
tlačiarne (stroje); poistky.
11 - Žiarovky do automobilov; chladničky pre vozidlá; reflektory na vozidlá; reflektory na bicykle;
svetlá na dopravné prostriedky; čerpadlá na chladenie motorov; termostaty do dopravných prostriedkov; klimatizačné zariadenia do automobilov; rozmrazovače pre automobily.
12 - Stierače; príslušenstvo pre stierače okien;
náhradné lišty pre stierače čelných skiel vozidiel;
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poťahy na volant; sedadlové poťahy do vozidiel;
diely náprav vozidiel; automobilové brzdové kotúče; automobilové brzdové platničky; automobilové pneumatiky; pneumatiky na rezervné kolesá; automobilové podvozky; automobilové reťaze; karosérie dopravných prostriedkov; tvarované
dielce na karosérie vozidiel; autopoťahy; batožinové nosiče na vozidlá; blatníky; čalúnenie automobilov; čapy na pneumatiky; čapy náprav;
sklá do vozidiel; dvere na dopravné prostriedky;
hnacie motory do pozemných vozidiel; nosiče lyží na autá; nosiče bicyklov na autá; čapy náprav;
rozvodové remene (časti pozemných vozidiel);
prevodové remene motorov pozemných vozidiel;
hnacie remene pozemných vozidiel; diely na úpravu karosérie vozidiel; ráfiky kolies; nárazníky
vozidiel; tlmiče do vozidiel; konštrukčné časti
automobilov; elektrické zariadenia na zabránenie
krádeži motorových vozidiel.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom telekomunikačnej a výpočtovej techniky; reklama; služby predaja náhradných dielov
do vozidiel; administratívne spracovanie a organizácia zásielkového predaja; podpora predaja;
sprostredkovateľské a poradenské obchodné služby v oblasti predaja tovarov a poskytovania služieb.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; opravy strojov; antikorózna úprava vozidiel; údržba
automobilov; autoopravovne; autoservisy; generálne prehliadky a opravy vozidiel; geometria kolies; obnova (oprava) motorov vozidiel; opravy
automobilov; pohotovostné opravárske služby vozidiel; poradenské služby v oblasti opravy vozidiel; poskytovanie informácií o údržbe vozidiel;
poskytovanie informácií v oblasti opravy vozidiel; montáž a oprava pneumatík; rotácia a vyvažovanie pneumatík; výmena pneumatík.
(540)

(591) červená, sivá, biela
(731) Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska
cesta 2, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1056-2014
10.6.2014
1, 4, 9, 11, 12, 35, 37
1 - Brzdové kvapaliny, hydraulické kvapaliny,
kvapaliny do prevodoviek; nemrznúce kvapaliny;
chemické aditíva do motorových palív.
4 - Priemyselné oleje; mazadlá.
9 - Batérie do automobilov; meradlá; úderové tlačiarne (stroje); poistky.
11 - Žiarovky do automobilov; chladničky pre vozidlá; reflektory na vozidlá; reflektory na bicykle; svetlá na dopravné prostriedky; čerpadlá na
chladenie motorov; termostaty do dopravných
prostriedkov; klimatizačné zariadenia do automobilov; rozmrazovače pre automobily.
12 - Stierače; príslušenstvo pre stierače okien;
náhradné lišty pre stierače čelných skiel vozidiel;
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poťahy na volant; sedadlové poťahy do vozidiel;
diely náprav vozidiel; automobilové brzdové kotúče; automobilové brzdové platničky; automobilové pneumatiky; pneumatiky na rezervné kolesá; automobilové podvozky; automobilové reťaze; karosérie dopravných prostriedkov; tvarované
dielce na karosérie vozidiel; autopoťahy; batožinové nosiče na vozidlá; blatníky; čalúnenie automobilov; čapy na pneumatiky; čapy náprav;
sklá do vozidiel; dvere na dopravné prostriedky;
hnacie motory do pozemných vozidiel; nosiče lyží na autá; nosiče bicyklov na autá; čapy náprav;
rozvodové remene (časti pozemných vozidiel);
prevodové remene motorov pozemných vozidiel;
hnacie remene pozemných vozidiel; diely na úpravu karosérie vozidiel; ráfiky kolies; nárazníky
vozidiel; tlmiče do vozidiel; konštrukčné časti
automobilov; elektrické zariadenia na zabránenie
krádeži motorových vozidiel.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom telekomunikačnej a výpočtovej techniky; reklama; služby predaja náhradných dielov
do vozidiel; administratívne spracovanie a organizácia zásielkového predaja; podpora predaja;
sprostredkovateľské a poradenské obchodné služby v oblasti predaja tovarov a poskytovania služieb.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; opravy strojov; antikorózna úprava vozidiel; údržba
automobilov; autoopravovne; autoservisy; generálne prehliadky a opravy vozidiel; geometria kolies; obnova (oprava) motorov vozidiel; opravy
automobilov; pohotovostné opravárske služby
vozidiel; poradenské služby v oblasti opravy vozidiel; poskytovanie informácií o údržbe vozidiel;
poskytovanie informácií v oblasti opravy vozidiel; montáž a oprava pneumatík; rotácia a vyvažovanie pneumatík; výmena pneumatík.

(540)

(591) červená, sivá, biela
(731) Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska
cesta 2, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1057-2014
11.6.2014
3, 5, 44
3 - Čistiace prípravky; prípravky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu.
5 - Antiseptické prípravky; dezinfekčné prípravky; biocídy; dezinfekčné prípravky na hygienické
účely; fungicídy; pesticídy.
44 - Ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve); starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; verejné kúpele (na
hygienické účely); veterinárna pomoc; zdravotnícka starostlivosť.

(540) OXYCHLORINE
(731) ProLife SLOVAKIA s.r.o, Javorová 451/32, 958 04
Partizánske, SK;

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

1058-2014
11.6.2014
35, 40, 41, 44
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych
strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov);
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo
pri riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; marketingové štúdie;
obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov;
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti;
vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou; stenografické služby; televízna; 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); subdo-
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dávateľské služby (obchodná pomoc); fakturácie;
písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný riadenie pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi
prípravkami a s lekárskymi potrebami; prenájom
predajných stánkov; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských kontaktných informácií;
optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach;
platené reklamné služby typu „klikni sem; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba
údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
40 - Obrusovanie; spracovanie kinematografických filmov; čistenie vzduchu; magnetizácia; apretovanie textílií; úprava papiera (apretovanie);
striebrenie, plátovanie striebrom; bielenie tkanín;
opracovávanie dreva; lemovanie alebo obšívanie
tkanín; spájkovanie; dámske krajčírstvo, šitie; kadminovanie; kalandrovanie tkanín; vypaľovanie
keramiky; farbenie obuvi; chrómovanie; pokovovanie; farbenie kože; spracovanie kožušín; strihanie látok (strihová služba); tlačenie vzorov;
vyvolávanie fotografických filmov; pozlacovanie; úprava vody; elektrolytické pokovovanie;
cínovanie; spracovanie kožušín; kováčstvo; protimoľová úprava kožušín; frézovanie; lisovanie
ovocia; údenie potravín; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; rytie, gravírovanie; vodovzdorná úprava textilu; ohňovzdorná úprava tkanín; ohňovzdorná úprava textilu; nekrčivá úprava
šatstva; spracovanie vlny; laminovanie; mletie;
obrábanie kovov; kalenie kovov; mlynárstvo; poniklovanie; súkanie; garbiarstvo; leštenie trením;
knihárstvo; hobľovanie; sedlárska výroba; pílenie; pánske krajčírstvo; preparovanie živočíchov;
čistiarne a farbiarne (služby); farbenie textílií;
úprava textílií; úprava tkanín; protimoľová úprava textílií; farbenie tkanín; spracovanie papiera;
fúkanie skla; vyšívanie; spracovanie kože; tónovanie skla; konzervovanie potravín a nápojov;
stínanie, pílenie a kálanie dreva; recyklácia odpadu; úprava textilu proti zrážaniu; leštenie kožušín; satinovanie kožušín; farbenie kožušín; odstraňovanie pachov z ovzdušia; osviežovanie vzduchu; zostavovanie tovarov na objednávku (pre
tretie osoby); rámovanie obrazov; plátovanie zlatom; kreslenie, rytie laserom; informácie o úprave a spracovaní materiálov; leštenie optického
skla; fototlač; hĺbkotlač (fotografické leptanie);
spracovanie ropy; prešívanie (stehovanie) textílií;
rafinácia ropy; porážka zvierat na bitúnku; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); spracovanie odpadu (transformácia); úpravy a prešívanie oblečenia; kotlárstvo; odlievanie
kovov; vulkanizácia (úprava materiálov); služby
zubných laborantov; výroba energie; prenájom
generátorov; likvidácia odpadu; spaľovanie od-
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padu; oddeľovanie farieb; zhotovovanie kópií
kľúčov; dekontaminácia nebezpečných odpadov;
litografia (kameňotlač); tlač, tlačenie; prenájom
pletacích strojov; ofsetová tlač; fotosadzba; sieťotlač; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; zmrazovanie potravín; prenájom klimatizačných zariadení; prenájom vykurovacích zariadení; valchovanie; kryokonzervácia; pieskovanie;
prenájom vykurovacích kotlov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezúra zvierat; požičiavanie filmových
premietačiek a príslušenstva; služby estrádnych
umelcov; filmové štúdiá; cirkusy; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesné cvičenie;
prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová
zábava; vydávanie textov (okrem reklamných);
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie
zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie rozhlasových
a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových
a televíznych programov; koncertné siene (služby); služby orchestrov; divadelné predstavenia;
tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných kulís; zoologické záhrady (služby); poskytovanie zariadení
na športovanie; pózovanie modelov výtvarným
umelcom; služby putovných knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovno-zábavné klubové
služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav hazardné hry; poskytovanie
golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninové
tábory (zábava); organizovanie živých vystúpení;
premietanie kinematografických filmov; detské
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov;
praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom videorekordérov; požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie
seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; meranie času na
športových podujatiach; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek
na zábavné predstavenia; postsynchronizácia,
dabing; náboženská výchova; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); herne s hracími automatmi (služby); požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných
sál a televíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; požičiavanie videokamier; redigovanie scenárov; strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; on-
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line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie zariadení na karaoke;
hudobné skladateľské služby; nočné kluby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); fotografické reportáže;
fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania
(v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej
rečí; nahrávanie videopások; fotografovanie na
mikrofilm; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie koncertov; kaligrafické služby; formátovanie textov
(nie na reklamné účely); organizovanie módnych
prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby diskdžokejov; tlmočnícke služby; služby osobných
trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; požičiavanie hračiek; prenájom vybavenia herní;
školské služby (vzdelávanie); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania);
online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie.
44 - Chov zvierat; služby záhradných architektov; verejné kúpele (na hygienické účely); parné
kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská (služby); služby chiropraktikov; kadernícke salóny;
zhotovovanie vencov; zotavovne pre rekonvalescentov; zotavovne; nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; záhradníctvo; záhradkárske
služby; prenájom poľnohospodárskych nástrojov
a zariadení; masáže; lekárske služby; služby optikov; rastlinné škôlky; fyzioterapia; sanatóriá;
veterinárna pomoc; stomatológia; súkromné kliniky alebo sanatóriá; letecké alebo pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych
chemikálií; česanie a úprava zvierat; krvné banky
(služby); aranžovanie kvetov; útulky (domovy);
údržba trávnikov; manikúra; služby pôrodných
asistentiek; ošetrovateľské služby; farmaceutické
poradenstvo; plastická chirurgia; liečenie stromov; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); ničenie buriny; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti;
implantovanie vlasov; psychologické služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; aromaterapeutické služby; umelé oplodňovanie; detoxikácia
toxikomanov; mimotelové oplodňovanie; tetovanie; telemedicínske služby; krajinotvorba; sauna
(služby); soláriá (služby); termálne kúpele (služby); služby vizážistov; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); terapeutické služby; zalesňovanie v rámci kompenzácie uhlíkových emisií; chov rýb; prenájom lekárskeho vybavenia;
zdravotné strediská; alternatívna medicína; logopedické služby; zdravotné poradenstvo; depilácia
voskom; ortodontické služby.

(540)

(731) Fashionlook s.r.o, Jozefská 1, 811 06 Bratislava,
SK;
(740) Majerčík Martin, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1064-2014
10.6.2014
16, 35, 41
16 - Tlačoviny; plagáty; letáky; tlačené publikácie; kalendáre; fotografie (tlačoviny).
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty), tlačoviny, vzorky; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; vyhľadávanie sponzorov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vzťahy s verejnosťou; rozhlasová reklama; televízna reklama; lepenie plagátov; organizovanie obchodných alebo
reklamných výstav; organizovanie obchodných
alebo reklamných veľtrhov.
41 - Vzdelávanie; zábava; rozhlasová zábava; televízna zábava; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie
kolokvií; školenia; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie módnych prehliadok na zábavné
účely; tábory na športové sústredenia; telesné
cvičenie; kurzy telesného cvičenia; organizovanie predstavení (manažérske služby).

(540)

(591) oranžová, zelená
(731) Gall Tomáš, Mgr., Klimkovičova 11, 040 23 Košice, SK;
(740) KAIFER advokátska kancelária s.r.o, Košice,
SK;

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

1070-2014
12.6.2014
9, 14, 16, 21, 25, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 43
9 - Počítačový softvér ako nahraté počítačové
programy; magnetické a optické nosiče údajov;
audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; zariadenia na spracovanie údajov.
14 - Klenotnícke výrobky; klenoty; ozdoby ako
klenotnícke výrobky; drahé kamene; polodrahokamy; drahé kovy ako polotovar; figuríny, škatuľky a schránky z drahých kovov; keramické
šperky pokované drahými kovmi; sklenené výrobky pokované drahými kovmi; porcelánové výrobky pokované drahými kovmi; keramické šperky; šperky z emailovanej keramiky; šperkové prívesky, šperkové ozdoby, šperkové náramky.
16 - Vrecia a vrecká z papiera alebo plastických
materiálov na balenie; lepenkové alebo papierové
škatule; firemné listiny; tlačivá; papiernický tovar; papierové propagačné materiály; informačné
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brožúry; fotografie; katalógy; kalendáre; mapy;
knihy; noviny; časopisy; etikety; nálepky; lepiace
štítky; papierové obrúsky; papierové podložky
pod poháre.
21 - Formy na cesto, torty, zákusky a koláče; formy na pečivo uvedené v tejto triede; neelektrické
formy na pečenie oblátok; formy na ľadové kocky; formy na prípravu jedál; formy na pečenie
ako kuchynské potreby; porcelánové, keramické
alebo sklenené umelecké predmety, kvety, podnosy na torty.
25 - Tričká; športové tričká; tielka; šaty; šiltovky;
čelenky; odevy; športová obuv; šatky; šály; rukávniky.
30 - Zmrzliny; torty; jedlé ozdoby na torty; jedlé
ozdoby na zákusky; perníky a medovníky; zákusky a koláče; oblátky; múčne jedlá; jemné pečivárske výrobky; pečivo; rožky; jemné pečivo;
krekery; slané pečivo a tyčinky; cukor; cukríky;
cukrovinky; sladké pečivo a tyčinky; cukrovinky
na zdobenie vianočných stromčekov; arašidové
a mandľové cukrovinky; karamelky; pralinky;
pudingy; pastilky; marcipán; cukrová vata; mentolové cukríky; príchute do koláčov a zákuskov
s výnimkou éterických olejov; mrazené krémy;
čokoláda; cestá na koláče; lístkové cesto; tukové
cesto; sušienky; sucháre; keksy; biskvity; bonbóny; chuťové prísady; múčne jedlá; kávové príchute; koláče s plnkou; sladké drievka; tortilky;
sladké žemle; omáčky ako chuťové prísady; knedle ako múčne jedlá; cestá na zákusky; cukrárenské jedlé kvety; čokoládové peny, penové zákusky ako cukrovinky; šerbety ako zmrzlinové nápoje; quiches ako slaný koláč; sladké žemle;
muffiny a croissanty ako pečivo; ovocné želé ako
cukrovinky; fondán ako cukrovinky.
35 - Maloobchodné služby aj prostredníctvom internetu s tortami, s cukrovinkami, so zákuskami
a koláčmi, s čokoládou a čokoládovými výrobkami, s múčnymi jedlami, s mliečnymi výrobkami, s potravinami a potravinárskymi výrobkami,
s pečivom, s formami a škatuľkami na torty, zákusky a pečivá, s klenotníckymi výrobkami, so
šperkami, s porcelánovými výrobkami, s bižutériou, s drahými kovmi a kameňmi, s polodrahokamami, s výrobkami pokovanými drahými kovmi, s keramickými šperkami; reklama; reklamné
texty; reklamné agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
odborné obchodné poradenstvo.
39 - Skladovanie potravín; skladovanie tovaru;
prenájom skladísk; zamrazovanie potravín; balenie tovaru; dovoz a doprava; doručovanie tovarov; automobilová doprava; nákladná doprava;
kamiónová nákladná doprava.
40 - Vypaľovanie keramiky; výroba keramických
výrobkov, keramických šperkov, výrobkov z drahých kovov, bižutérie, sklárskych výrobkov a porcelánových výrobkov; pokovovanie keramických
šperkov drahými kovmi; obrusovanie; gravírovanie; rytie; platovanie; kreslenie laserom; laminovanie; pozlacovanie; chrómovanie; kováčstvo.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom ako
DTP služby; organizovanie a vedenie konferencií, kurzov, školení, kongresov, kolokvií, seminárov a sympózií; organizovanie kultúrnych alebo
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vzdelávacích výstav; školenia; vydávanie on line
kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vzdelávanie; on line poskytovanie videozáznamov bez možnosti kopírovania.
42 - Tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; navrhovanie obalov
ako obalové dizajnérstvo.
43 - Cukrárne; kaviarne; služby barov; hotelierske služby; reštaurácie ako jedálne; vinárne; zariadenia rýchleho občerstvenia; bufety ako rýchle
občerstvenie; dodávanie hotových jedál, zákuskov, koláčov, tort a nápojov na objednávku ako
ketering; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny.
(540)

(731) Laciková Anna, Gorazdova č. 1 721/15, 052 01
Spišská Nová Ves, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1075-2014
16.6.2014
25, 35, 41
25 - Odevy; obuv a prikrývky hlavy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; aranžovanie
výkladov; fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; marketing;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public
relations); reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Zábava; kultúrna a športová činnosť; nočné
kluby; diskotéky; živé predstavenia; plánovanie
a organizovanie večierkov; vydávanie kníh; on
line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; rezervácia vstupeniek; organizovanie a vedenie koncertov; tvorba divadelných alebo iných
predstavení; výroba rozhlasových a televíznych
programov; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; služby diskdžokejov; produkcia
filmov s výnimkou reklamných; herne s hracími
automatmi (služby); premietanie kinematografických filmov; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; poskytovanie zariadení na karaoke; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
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nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; služby nahrávacieho štúdia; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koncertné siene, sály;
prevádzkovanie kasína (hazardné hry); informácie o možnostiach zábavy; hudobná tvorba; hazardné hry; fotografovanie; fotografická reportáž;
formátovanie textov nie na reklamné účely; služby estrádnych umelcov; divadelné predstavenia.

(540) Múdry Pondelok
(731) Tomek Radoslav, Odborárske námestie 6, 811 07
Bratislava, SK;
(740) TÖGEL SIKORA & TL, s.r.o, Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) NU SPIRIT
(731) Tomek Radoslav, Odborárske námestie 6, 811 07
Bratislava, SK;
(740) TÖGEL SIKORA & TL, s.r.o, Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1079-2014
16.6.2014
25, 35, 41
25 - Odevy; obuv a prikrývky hlavy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; aranžovanie
výkladov; fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; marketing;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public
relations); reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Zábava; kultúrna a športová činnosť; nočné
kluby; diskotéky; živé predstavenia; plánovanie
a organizovanie večierkov; vydávanie kníh; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; rezervácia vstupeniek; organizovanie a vedenie koncertov; tvorba divadelných alebo iných
predstavení; výroba rozhlasových a televíznych
programov; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; služby diskdžokejov; produkcia
filmov s výnimkou reklamných; herne s hracími
automatmi (služby); premietanie kinematografických filmov; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; poskytovanie zariadení na karaoke; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; služby nahrávacieho štúdia; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koncertné siene, sály;
prevádzkovanie kasína (hazardné hry); informácie o možnostiach zábavy; hudobná tvorba; hazardné hry; fotografovanie; fotografická reportáž;
formátovanie textov nie na reklamné účely; služby estrádnych umelcov; divadelné predstavenia.

1080-2014
16.6.2014
16, 35, 36, 41, 42
16 - Propagačné materiály z papiera, prospekty
a plagáty súvisiace s prevádzkovaním kurzových
stávok.
35 - Inzertná a reklamná činnosť; podpora predaja (pre tretie osoby); vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch, bannerov, balónov; tvorba klipov na reklamné účely; marketing; všetky uvedené služby so zameraním na
prevádzkovanie kurzových stávok.
36 - Finančné sponzorstvo športových aktivít.
41 - Organizovanie stávok prostredníctvom pobočiek stávkovej kancelárie a tiež online s využitím internetu; organizovanie športových podujatí;
výchova a vzdelávanie v oblasti športu.
42 - Vývoj nových stávkových hier.

(540)

(731) FORTUNA GAME a.s., Vodičkova 699/30, 110 00
Praha, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1081-2014
16.6.2014
16, 35, 36, 41, 42
16 - Propagačné materiály z papiera, prospekty
a plagáty súvisiace s prevádzkovaním kurzových
stávok.
35 - Inzertná a reklamná činnosť; podpora predaja (pre tretie osoby); vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch, bannerov, balónov; tvorba klipov na reklamné účely; marketing; všetky uvedené služby so zameraním na
prevádzkovanie kurzových stávok.
36 - Finančné sponzorstvo športových aktivít.
41 - Organizovanie stávok prostredníctvom pobočiek stávkovej kancelárie a tiež online s využitím internetu; organizovanie športových podujatí;
výchova a vzdelávanie v oblasti športu.
42 - Vývoj nových stávkových hier.

(540)

(591) žltá, čierna, biela
(731) FORTUNA GAME a.s., Vodičkova 699/30, 110 00
Praha, CZ;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

vzduchu prúdiaceho do motorov; hlavy valcov
(časti motorov); hnacie motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; hnacie remene dopravníkov; hnacie remene strojov; hriadele, kľuky, páky (časti strojov); chladiče motorov a hnacích strojov; ihličkové ložiská; katalytické konvektory; katalyzátory do motorov; klapky (časti
strojov); kľukové hriadele; kľukové skrine strojov, motorov a hnacích strojov; kompresory; kompresory (stroje); kompresory do chladiacich zariadení; antifrikačné ložiská strojov; ložiskové čapy
(časti strojov); mechy (stroje); časti piestov; piesty (časti strojov alebo motorov); piesty motorov;
piesty tlmičov (časti strojov); podstavce, stojany
na ložiská hriadeľov; prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pozemných vozidiel; prevody
s výnimkou prevodov pozemných vozidiel; pružiny (časti strojov); kardanové spojky; spojky,
spojenia, styky, kĺby (časti motorov); valce (časti
strojov); piesty valcov; valce motorov a hnacích
strojov; žeraviace sviečky do dieselových motorov.
12 - Automobilové brzdové kotúče; automobilové brzdové platničky; automobilové podvozky;
karosérie automobilov; blatníky; brzdové obloženia do vozidiel; čapy náprav; dvere na dopravné prostriedky; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; kapoty na automobilové motory; kapoty na
vozidlá; kľukové skrine (časti pozemných vozidiel okrem motorov); ťahacie motory; motory pozemných vozidiel; náboje kolies automobilov;
nápravy vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na
koľajové vozidlá); nárazníky automobilov; nárazníky vozidiel; automobilové podvozky; podvozky vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel;
prevody do podzemných vozidiel; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; pružiny do závesov do automobilov; tlmiace pružiny na vozidlá;
perovania tlmičov do vozidiel; tlmiče automobilov.

1082-2014
16.6.2014
16, 35, 36, 41, 42
16 - Propagačné materiály z papiera, prospekty
a plagáty súvisiace s prevádzkovaním kurzových
stávok.
35 - Inzertná a reklamná činnosť; podpora predaja (pre tretie osoby); vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch, bannerov, balónov; tvorba klipov na reklamné účely; marketing; všetky uvedené služby so zameraním na
prevádzkovanie kurzových stávok.
36 - Finančné sponzorstvo športových aktivít.
41 - Organizovanie stávok prostredníctvom pobočiek stávkovej kancelárie a tiež online s využitím internetu; organizovanie športových podujatí;
výchova a vzdelávanie v oblasti športu.
42 - Vývoj nových stávkových hier.

(540)

(591) čierna, žltá, biela
(731) FORTUNA GAME a.s., Vodičkova 699/30, 110 00
Praha, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1083-2014
16.6.2014
16, 35, 36, 41, 42
16 - Propagačné materiály z papiera, prospekty
a plagáty súvisiace s prevádzkovaním kurzových
stávok.
35 - Inzertná a reklamná činnosť; podpora predaja (pre tretie osoby); vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch, bannerov, balónov; tvorba klipov na reklamné účely; marketing; všetky uvedené služby so zameraním na
prevádzkovanie kurzových stávok.
36 - Finančné sponzorstvo športových aktivít.
41 - Organizovanie stávok prostredníctvom pobočiek stávkovej kancelárie a tiež online s využitím internetu; organizovanie športových podujatí;
výchova a vzdelávanie v oblasti športu.
42 - Vývoj nových stávkových hier.

(540) FORTUNA LIGA
(731) FORTUNA GAME a.s., Vodičkova 699/30, 110 00
Praha, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1084-2014
13.6.2014
5
5 - Farmaceutické výrobky; prípravky a látky na
liečenie bolesti hrdla; vitamíny a výživové doplnky na lekárske účely.

(540) OROLENGRIP
(731) SANOFI, 54 rue La Boétie, F-75008 Paris, FR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1109-2014
17.6.2014
7, 12
7 - Alternátory; axiálne ložiská; časti piestov;
čerpadlá (časti strojov, motorov a hnacích strojov); čerpadlá, pumpy (stroje); filtre (časti strojov
alebo motorov); filtre na čistenie a chladenie
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(540)

(591) bledo-modrá, sivá
(731) GOMACHÁČEK, s.r.o, Sládkovičova 46/1308,
920 01 Hlohovec, SK;
(740) Madžová Desana, JUDr., Piešťany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1111-2014
18.6.2014
9, 16, 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; peračníky; puzdrá na perá; samolepky
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(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); pútače z papiera
alebo lepenky; papierové utierky; etikety s výnimkou textilných; papierové servítky; albumy;
brožúry; glóbusy; grafiky; obrazy.
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 a 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 a 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; rezervácia 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; online poskytovanie počítačových hier
(z počítačových sietí); informácie o výchove
a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; zverejňovanie informácií, správ a noviniek
z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií 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 online
a prostredníctvom internetu a interaktívnych počítačových služieb.
(540)

(591) žltá, hnedá, biela
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1113-2014
19.6.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky;
magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy; strihacie zariadenia na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické médiá; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové
nahrávanie; počítačové programy; počítačový
softvér (stiahnuté z telekomunikačnej siete);
premietacie prístroje programy na počítačové
hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); disky
zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové
nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá;
tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné
služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna
reklama; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne
vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie
na videopásky; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom zvukových nahrávacích zariadení.

(540) ROK KOŇA
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1114-2014
19.6.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky;
magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy; strihacie zariadenia na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické médiá; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové
nahrávanie; počítačové programy; počítačový softvér (stiahnuté z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje programy na počítačové hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery;
vysielače (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá;
tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom
reklamných plôch; zásielkové reklamné služby;
uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; spracovanie textov; televízna reklama;
predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne
vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie
na videopásky; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom
zvukových nahrávacích zariadení.

(540) MIXER
(731) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o.,
Bratislava, SK;
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1121-2014
20.6.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Diapozitívy; diaprojektory; kompaktné disky;
magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; DVD prehrávač; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); exponované kinofilmy; exponované filmy; kreslené
filmy; strihacie zariadenia na filmy; gramofónové platne; prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické média; magnetofóny; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; pásky na zvukové
nahrávanie; počítačové programy; počítačový
softvér (stiahnuté z telekomunikačnej siete); premietacie prístroje programy na počítačové hry;
počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; vysielače elektronických signálov; videokazety; videopásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok;
pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové nahrávacie zariadenia.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy;
komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty;
publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá; tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné
služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna
reklama; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Vysielanie káblovej televízie; poskytovanie
telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne
vysielanie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); prenájom filmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie
na videopásky; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; prenájom
zvukových nahrávacích zariadení.

(540) ZÁŽITOK VIDIEŤ
(731) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o.,
Bratislava, SK;

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

1122-2014
20.6.2014
16, 24, 25, 30
16 - Plagáty; albumy; obrazy; tlače (rytiny); spisové obaly (papiernický tovar); obrazy (maľby)
zarámované alebo nezarámované; zoraďovače,
šanóny (na voľné listy); skicáre; útržkové bloky;
zošity; tlačové písmo; poznámkové zošity; mapy;
predmety z kartónu; obaly na doklady; knihy;
obaly (papiernický tovar); grafiky; obálky (papiernický tovar); baliaci papier; puzdrá na perá,
perečníky; fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; stolové prestieranie z papiera; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká
a tašky na balenie; záložky do kníh; blahoprajné
pohľadnice; papierové podložky na stôl (anglické
prestieranie); samolepky pre domácnosť a na
kancelárske použitie; lepenkové alebo papierové
škatule; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar);
samolepky (papiernický tovar); komiksy; obálky
na dokumenty (papiernický tovar).
24 - Obrusy (okrem papierových); utierky na
riad; bytový textil; textilné uteráky; textilné obrúsky na stolovanie; obliečky na vankúše; podložky
pod poháre alebo taniere (prestieranie); podložky
na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); ozdobné obliečky na vankúše; prestieranie na stolovanie (okrem papierového);
25 - Šatky, šály; zástery; podbradníky, nie papierové; šatky na krk; tričká.
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); nekysnutý chlieb; sucháre; sušienky, keksy; sušienky; cukríky; oblátky; sladké žemle; zákusky, koláče; čokoláda; cukrárske výrobky; palacinky; perníky, medovníky; múčne jedlá; plnené koláče;
sendviče; sušienky; sendviče; mandľové cukrovinky; slané pečivo (krekery); müsli; ryžové koláče; chalva; quiches (slaný koláč); syrové sendviče (cheeseburgers); cereálne tyčinky; kvety a listy rastlín (náhradky čaju).

(540)

(731) Bol raz jeden človek, Grösslingová 47, 811 09
Bratislava, SK;

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

1131-2014
23.6.2014
3
3 - Kozmetika.

(540) BT CELL
(731) Dermacol, a.s., Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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o poistení; úverové agentúry; pôžičky ako finančné úvery; bankové hypotéky; sprostredkovanie
bankových hypoték; finančné poradenstvo; financovanie ako služba; finančné riadenie; finančné
informácie; poskytovanie finančných informácií
prostredníctvom webových stránok; finančné analýzy; finančné sponzorstvo; elektronický prevod
kapitálu; úverové agentúry; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; bankovníctvo;
kapitálové investície; garancie, záruky a kaucie;
klíring ako zaúčtovanie vzájomných pohľadávok
a záväzkov; faktoring; správcovstvo; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; elektronický prevod kapitálu; vyberanie nájomného; úschova cenností; homebanking ako
bankové služby priamo k zákazníkom; poradenstvo v oblasti splácania dlhov.
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.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom ako
DTP služby; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov a sympózií;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; poskytovanie elektronických publikácií online bez možnosti kopírovania; školenia; vydávanie online kníh
a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh;
vzdelávanie.
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov; počítačové programovanie;
poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; prenájom počítačového softvéru;
prenájom webových serverov; obnovovanie počítačových databáz; prenájom úložného miesta na
nosičoch zvukovo-obrazových záznamov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prieskum v oblasti využitia počítačov; návrh a tvorba
počítačových systémov a softvéru; počítačové
systémové analýzy; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); elektronické spracovanie údajov; vytváranie, umiestňovanie a udržiavanie počítačových webových
stránok pre zákazníkov; štúdie technických projektov; technický prieskum; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; hosťovanie na
počítačových a webových stránkach; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo
v oblasti počítačových programov; údržba počítačového softvéru; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom.

1132-2014
24.6.2014
5, 35
5 - Výživové doplnky; rybí olej s prídavkom astaxantínu na lekárske použitie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 5 tohto zoznamu; reklama; inzercia všetkými druhmi médií; marketing; prieskum
trhu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné alebo podnikateľské informácie.

(540)

(591) červená, modrá
(731) Zima Jozef, PharmDr., Višňová 3168/26A, 949 01
Nitra, SK; Zimová Alica, Višňová 3168/26A, 949 01
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

1135-2014
24.6.2014
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Počítače; počítačový softvér; počítačový hardvér; periférne zariadenia počítačov; prístroje a zariadenia na spracovanie a ukladanie údajov a dát;
elektronické testovacie a meracie zariadenia a ich
súčasti; monitorovacie počítačové programy; nahrané operačné programy; programy na počítačové hry; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových záznamov; nosiče
zvukovo-obrazových záznamov; audiovizuálne
záznamové disky.
16 - Firemné listiny; papiernický tovar; papierové propagačné materiály; informačné brožúry;
fotografie ako tlačoviny; katalógy; kalendáre;
tlačivá.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov;
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové
audity ako revízia účtov; dražby; fakturácie; zostavovanie štatistík; marketing; marketingové štúdie; obchodné odhady; prieskum trhu; príprava
a vyhotovenie daňových priznaní; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby porovnávania cien; vyhľadávanie sponzorov; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; maloobchodné služby s počítačmi a ich príslušenstvom; s počítačovým softvérom; s počítačový hardvérom; s monitorovacími počítačovými programami; s nahranými operačnými programami; s programami na počítačové hry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; činnosti reklamnej agentúry; rozširovanie; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; prenájom reklamných priestorov a plôch;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo; spracovanie textov; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia;
životné poistenie; zdravotné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie

163

(540)

(731) MEPS s.r.o., Zlaté Pole 67/17, 044 20 Malá Ida,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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1136-2014
24.6.2014
16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41
16 - Albumy; baliaci papier; brožúry; kalendáre;
katalógy; knihy; komiksy; letáky; lístky; listový
papier; obaly (papiernický tovar), obálky (papiernický tovar); oznámenia (papiernický tovar); papiernický tovar; papierové alebo plastové vrecká
a tašky na balenie; perá (kancelárske potreby);
periodiká; písacie potreby; plagáty; podložky na
písanie; pohľadnice; portréty; poštové známky;
predmety z kartónu; príručky; prospekty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; sponky na bankovky; školské potreby (papiernický tovar); tlačoviny; záložky do kníh; zoznamy.
29 - Divina; džemy; kompóty; konzervované ovocie; koreniny; ovocné chuťovky; ovocné rôsoly;
ovocné šaláty; marmelády; mäso; mliečne koktaily; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; polievky; syry; šľahačka;
šunka; údeniny; zeleninové šaláty; zemiakové
lupienky.
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie);
cereálne tyčinky; cestoviny; cukríky; čajové nápoje; čokoláda; čokoládové peny; chlieb; chuťové prísady; kakao; káva; kávové príchute; kávové
nápoje; kávové náhradky; majonézy; marinády;
med; perníky; medovníky; pizza; sendviče; sušienky; torty; zákusky; koláče; zmrzliny.
31 - Citrusové plody; cukrová trstina; čerstvé ovocie; čerstvé šampiňóny; čerstvá zelenina; konzumné korene; mandle (ovocie); otruby; semená
rastlín; sezam; slad; sušené rastliny na dekoráciu;
živé kvety.
32 - Izotonické nápoje; limonády; minerálne vody (nápoje); mixované ovocné alebo zeleninové
nápoje; mušty; nealkoholické aperitívy; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné džúsy; pivo; príchute na výrobu nápojov; zeleninové
džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické výťažky z ovocia; destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); liehoviny; víno; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie
s pivom).
34 - Cigarety; cigarety z tabakových náhradiek
(nie na lekárske účely); cigary; dózy na tabak;
elektronické cigarety; fajky; kazety na cigary; popolníky pre fajčiarov; tabak; tabatierky; zápalky;
zápalkové škatuľky; zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; komerčné informačné kancelárie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie
osoby); obchodné sprostredkovateľské služby;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných
výstav; platené reklamné služby typu „klikni sem“;
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; predplatné
telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); prieskum trhu; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby predplácania novín a časopi-

sov (pre tretie osoby) telemarketingové služby;
tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie sponzorov; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz.
36 - Finančné informácie; financovanie (služby);
finančné poradenstvo; kapitálové investície; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; organizovanie dobročinných zbierok; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových
stránok; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; sprostredkovanie poistenia; úschovné služby; úschova v bezpečnostných schránkach zriaďovanie fondov.
37 - Čistenie vozidiel; informácie o opravách; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie;
inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia,
údržba a opravy strojov; opravy odevov; oprava
a údržba filmových premietačiek sadrovanie;
štukovanie; stavba a opravy skladov; údržba vozidiel; výstavba obchodov a obchodných stánkov
žehlenie odevov naparovaním.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); informácie v oblasti telekomunikácií; komunikácia prostredníctvom optických sietí; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie diskusných fór online; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača prenos signálu prostredníctvom satelitu; spravodajské agentúry; televízne vysielanie; telekonferenčné služby telexové služby; vysielanie káblovej televízie.
41 - Diskotéky (služby); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); filmové štúdiá; fotografovanie; hudobné skladateľské služby; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach zábavy; nahrávacie štúdiá (služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez
možnosti kopírovania); organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží
krásy; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; postsynchronizácia, dabing; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov;
premietanie kinematografických filmov; prenájom dekorácií na predstavenia; produkcia filmov
(nie reklamných); redigovanie scenárov; reportérske služby; rezervácie vstupeniek na zábavné
predstavenia; strihanie videopások; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna
zábava; titulkovanie; výchovnozábavné klubové
služby; zábava.
(540) BAO
(731) AKRAN, s. r. o., Ignáca Gešaja 14, 900 28 Zálesie, SK;
(740) Caklová Jana, JUDr., Zálesie, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1137-2014
24.6.2014
16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41
16 - Albumy; baliaci papier; brožúry; kalendáre;
katalógy; knihy; komiksy; letáky; lístky; listový
papier; obaly (papiernický tovar), obálky (papiernický tovar); oznámenia (papiernický tovar); papiernický tovar; papierové alebo plastové vrecká
a tašky na balenie; perá (kancelárske potreby);
periodiká; písacie potreby; plagáty; podložky na
písanie; pohľadnice; portréty; poštové známky;
predmety z kartónu; príručky; prospekty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; sponky na bankovky; školské potreby
(papiernický tovar); tlačoviny; záložky do kníh;
zoznamy.
29 - Divina; džemy; kompóty; konzervované ovocie; koreniny; ovocné chuťovky; ovocné rôsoly;
ovocné šaláty; marmelády; mäso; mliečne koktaily; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; polievky; syry; šľahačka;
šunka; údeniny; zeleninové šaláty; zemiakové
lupienky.
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); cereálne tyčinky; cestoviny; cukríky; čajové nápoje; čokoláda; čokoládové peny; chlieb; chuťové
prísady; kakao; káva; kávové príchute; kávové
nápoje; kávové náhradky; majonézy; marinády;
med; perníky; medovníky; pizza; sendviče; sušienky; torty; zákusky; koláče; zmrzliny.
31 - Citrusové plody; cukrová trstina; čerstvé ovocie; čerstvé šampiňóny; čerstvá zelenina; konzumné korene; mandle (ovocie); otruby; semená
rastlín; sezam; slad; sušené rastliny na dekoráciu;
živé kvety.
32 - Izotonické nápoje; limonády; minerálne vody (nápoje); mixované ovocné alebo zeleninové
nápoje; mušty; nealkoholické aperitívy; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné džúsy; pivo; príchute na výrobu nápojov; zeleninové
džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické výťažky z ovocia; destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); liehoviny; víno; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie
s pivom).
34 - Cigarety; cigarety z tabakových náhradiek
(nie na lekárske účely); cigary; dózy na tabak;
elektronické cigarety; fajky; kazety na cigary; popolníky pre fajčiarov; tabak; tabatierky; zápalky;
zápalkové škatuľky; zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; komerčné informačné kancelárie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie
osoby); obchodné sprostredkovateľské služby;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných
výstav; platené reklamné služby typu „klikni sem“;
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; predplatné
telekomunikačných služieb (pre tretie osoby);
prieskum trhu; reklama; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby predplácania novín a časo-
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pisov (pre tretie osoby) telemarketingové služby;
tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie sponzorov; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz.
36 - Finančné informácie; financovanie (služby);
finančné poradenstvo; kapitálové investície; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; organizovanie dobročinných zbierok; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových
stránok; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; sprostredkovanie poistenia; úschovné služby; úschova v bezpečnostných schránkach zriaďovanie fondov.
37 - Čistenie vozidiel; informácie o opravách; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie;
inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia,
údržba a opravy strojov; opravy odevov; oprava
a údržba filmových premietačiek sadrovanie;
štukovanie; stavba a opravy skladov; údržba vozidiel; výstavba obchodov a obchodných stánkov
žehlenie odevov naparovaním.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); informácie v oblasti telekomunikácií; komunikácia prostredníctvom optických sietí; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie diskusných fór online; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenos signálu prostredníctvom satelitu; spravodajské agentúry; televízne vysielanie; telekonferenčné služby telexové služby; vysielanie káblovej
televízie.
41 - Diskotéky (služby); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); filmové štúdiá; fotografovanie; hudobné skladateľské služby; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach zábavy; nahrávacie štúdiá (služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez
možnosti kopírovania); organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží
krásy; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; postsynchronizácia, dabing; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov;
premietanie kinematografických filmov; prenájom dekorácií na predstavenia; produkcia filmov
(nie reklamných); redigovanie scenárov; reportérske služby; rezervácie vstupeniek na zábavné
predstavenia; strihanie videopások; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; titulkovanie; výchovnozábavné klubové služby; zábava.
(540) TV BAO
(731) AKRAN, s. r. o., Ignáca Gešaja 14, 900 28 Zálesie, SK;
(740) Caklová Jana, JUDr., Zálesie, SK;
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1138-2014
24.6.2014
33
33 - Liehovina z marhúľ; liehovina s marhuľovou
príchuťou.

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

(540)

1141-2014
25.6.2014
35, 41
35 - Marketingové štúdie; prenájom reklamných
materiálov; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; vyhľadávanie sponzorov; obchodné
riadenie pre športovcov; marketing.
41 - Telesné cvičenie; vydávanie textov (okrem
reklamných); vzdelávanie; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových
súťaží; praktický výcvik (ukážky); prenájom štadiónov; tábory na športové sústredenia.

(540)

(591) oranžová, tmavooranžová, biela, zelená, svetlozelená, hnedá, čierna
(731) ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1139-2014
24.6.2014
33
33 - Liehovina zo sliviek; liehovina so slivkovou
príchuťou.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) RedLight Zone Hockey, s.r.o, Hradištná 27, 841 07
Bratislava, SK;
(740) Štefanka Dávid, Mgr., Bratislava, SK;

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

1143-2014
25.6.2014
38, 42, 45
38 - Komunikácie prostredníctvom mobilných telefónov; elektronická pošta.
42 - Diaľkové monitorovanie počítačových systémov; hosťovanie na počítačových stránkach
(webových stránkach).
45 - Registrácia doménových mien (právne služby).

(540) domCheck
(731) Pekarovič Ivan, Ing., Hospodárska 81, 917 01
Trnava, SK;
(591) fialová, tmavofialová, biela, modrá, žltá, oranžová, zelená, hnedá
(731) ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1140-2014
24.6.2014
33
33 - Liehoviny.

(591) hnedá, tmavohnedá, béžová, červená, biela
(731) ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;

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

1144-2014
25.6.2014
41
41 - Organizovanie živých vystúpení; hudobné
skladateľské služby; hudobná tvorba.

(540) KOLLÁROVCI
(731) Kollár Marek, Mgr., Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1145-2014
25.6.2014
36, 41, 43, 44
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); on-line vydávanie elektronických
kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania);
on-line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
43 - Domovy dôchodcov; kaviarne.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
44 - Zotavovne; nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; fyzioterapia; súkromné kliniky
alebo sanatória; útulky (domovy); ošetrovateľské
služby; lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov); terapeutické služby; zdravotné strediská;
alternatívna medicína; logopedické služby; zdravotné poradenstvo.
(540)

(591) bordová, žltá, oranžová
(731) DPD Services, a.s., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1146-2014
25.6.2014
32
32 - Sýtené nealkoholické nápoje s príchuťou cola;
sýtené nealkoholické nápoje s príchuťou hrozna;
sýtené nealkoholické nápoje s príchuťou maliny;
sýtené nealkoholické nápoje s príchuťou cola bez
kofeínu; sýtené nealkoholické nápoje s príchuťou
pomaranča; sýtené nealkoholické nápoje s príchuťou červenej ríbezle; sýtené nealkoholické nápoje
s príchuťou jahody; prírodná voda perlivá (sýtená); prírodná voda jemne perlivá (jemne sýtená);
prírodná voda tichá (nesýtená).

(540)

(591) hnedá, biela, strieborná
(731) PIVOVAR Ilava, s. r. o., Pivovarská 58, 019 01
Ilava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1147-2014
21.6.2014
35, 41, 45
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; on-line vydávanie elektronických kníh
a časopisov; on-line poskytovanie elektronických
publikácií (bez možnosti kopírovania).
45 - Mediačné služby; advokátske služby.

(540) brániť sa oplatí
(731) Bardač s.r.o, Búdková 4, 811 04 Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1148-2014
24.6.2014
16, 35, 41
16 - Tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny;
osvedčenia; knihy; brožované knihy; formuláre
(tlačoviny); príručky; prospekty; pečiatky; pečate;
hárky papiera; zošity; kalendáre; ročenky; kartotékové lístky; katalógy; databázy na papierových
nosičoch; časové rozvrhy (tlačoviny); obálky (papierenský tovar); obálky na dokumenty (kancelárske potreby); spisové obaly (papiernický tovar); tlačiarenské výrobky; vyučovacie pomôcky
okrem prístrojov a zariadení; zoraďovače, šanóny
(na voľné listy); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; kartónové reklamné materiály na rozširovanie; kartónové reklamné značky;
plagáty všetkých druhov a rozmerov; pútače
z papiera alebo lepenky; komiksy; papier, kartón,
lepenka; papierové vlajky; papierové zástavky;
dekoratívne papierové doplnky; šablóny na kreslenie a maľovanie; papierové obrúsky; papierové
obrusy; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie;
vrecúška a tašky z papiera alebo plastických materiálov ako obalové materiály; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; samolepky na auto (papiernický tovar); lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; netextilné etikety; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar
a písacie potreby; obalové materiály z plastických
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; grafické zobrazenia; papierové propagačné materiály; podložky na písanie; záložky do kníh; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné
alebo darčekové predmety; písacie súpravy (papiernický tovar); perá (kancelárske potreby); násadky na perá; obaly na doklady; tabule na zapichovanie oznamov; stojany na fotografie; adresné štítky do adresovacích strojov; stojany na perá
a ceruzky; školské potreby (papiernický tovar);
knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby);
laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); kopírovacie zariadenia.
35 - Obchodný manažment; poradenstvo v oblasti manažmentu; asistencia v oblasti manažmentu;
obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie
obchodných transakcií pre tretie osoby; odborné
obchodné poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
kontaktných informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; personálne poradenstvo; podpora predaja pre tretie osoby; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikové audity
(revízia účtov); marketingové štúdie; marketing;
prieskum trhu a verejnej mienky; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; obchodné odhady; rozširovanie propagačnej tlače; vzťahy s verejnosťou
(public relations); služby ako záznam, prepis, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení
a záznamov; kompilácia matematických alebo

168

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
štatistických údajov; spracovanie textov; komerčné informačné kancelárie; komerčné využitie internetu v oblasti komunikačných internetových
médií a vyhľadávacích služieb; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie
osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov;
administratívne spracovanie obchodných objednávok; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely; organizovanie reklamných a obchodných
predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozmnožovanie dokumentov;
sprostredkovateľne práce; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu;
zhromažďovanie uvedených výrobkov pre tretie
osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo
elektronickými prostriedkami, prostredníctvom
webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; poskytovanie rád a informácií o uvedených
službách prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
41 - Koučovanie (školenie); vzdelávanie; vzdelávanie dospelých zamerané na manažment; školiace
kurzy v oblasti manažmentu; konzultačné služby
pre školenie manažmentu; vydávanie pracovných
manuálov v oblasti obchodného manažmentu;
školské služby (vzdelávanie); akadémie (vzdelávanie); odborné preškoľovanie; korešpondenčné
vzdelávacie kurzy; školenia; vyučovanie; individuálne vyučovanie; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); mentoring; praktický výcvik
(ukážky); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
sympózií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií, regionálnych stretnutí a výmenných programov uvedených v tejto
triede; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); elektronická
edičná činnosť v malom (DPT služby); vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie kníh, časopisov a periodicky vychádzajúcich tlačovín s výnimkou vydávania reklamných,
propagačných a náborových textov; online vydávanie elektronických časopisov, novín a kníh; online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); editovanie písaných textov s výnimkou na reklamné účely; formátovanie
textov (nie na reklamné účely); príprava textov

určených na vydávanie s výnimkou na reklamné
účely; publikovanie vzdelávacích textov s výnimkou na reklamné účely; informácie o výchove
a vzdelávaní; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových
súťaží; organizovanie hier, zábavy; fotografovanie; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie
o možnostiach zábavy; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby);
kluby zdravia; zábava; požičovne kníh (knižnice); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); tvorba rozhlasových a televíznych programov; online poskytovanie počítačových hier
(z počítačových sietí); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; prekladateľské služby; tlmočnícke služby; tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie videopások; poskytovanie rád a informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
(540) Areting Management
(731) Chmela Rudolf, Riazanská 56, 831 03 Bratislava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1151-2014
26.6.2014
9, 12
9 - Zariadenie na merania a zaznamenávanie
vzdialenosti; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); elektrické monitorovacie prístroje;
satelitné navigačné prístroje; periférne zariadenia
počítačov; ukazovatele hladiny vody; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zariadenia na
spracovanie údajov; GPS monitorovacie zariadenie; palubný záznamník do vozidla; zariadenie na
meranie hladiny pohonných hmôt.
12 - Zabezpečovacie poplašné zariadenia proti
odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenie
proti odcudzeniu vozidiel.

(540) VSU
(731) Motion Record Intelligence s.r.o, Trenčianská 30,
821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1154-2014
26.6.2014
25, 35
25 - Obuv.
35 - Maloobchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služby s obuvou; maloobchodné a veľkoobchodné služby s obuvou prostredníctvom internetu.

(540)

(591) žltá, čierna, zlatá
(731) EUROPEAN PROBIO HEALTH DISTRIBUTION, LTD, International House, Holborn Viaduct, EC1, London EC1A 2F6, GB;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1155-2014
26.6.2014
25, 35
25 - Obuv.
35 - Maloobchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služby s obuvou; maloobchodné a veľkoobchodné služby s obuvou prostredníctvom internetu.
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(540)

(540)

(591) žltá, čierna, zlatá
(731) EUROPEAN PROBIO HEALTH DISTRIBUTION, LTD, International House, Holborn Viaduct, EC1, London EC1A 2F6, GB;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1156-2014
26.6.2014
33
33 - Borovička.

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

1157-2014
26.6.2014
3
3 - Kozmetické prípravky.

(731) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 700/10, 170 04
Praha, CZ;
(740) Weinhold Daniel, JUDr., Ph.D., Bratislava, SK;

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

1160-2014
26.6.2014
3
3 - Kozmetické prípravky, najmä na starostlivosť
o nohy.

(540)

(731) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 700/10, 170 04
Praha, CZ;
(740) Weinhold Daniel, JUDr., Ph.D., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1161-2014
26.6.2014
3
3 - Kozmetické prípravky, najmä na starostlivosť
o nohy.

(540)

(540) PEO
(731) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 700/10, 170 04
Praha, CZ;
(740) Weinhold Daniel, JUDr., Ph.D., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1158-2014
26.6.2014
3
3 - Kozmetické prípravky; detská kozmetika.

(540) ASTRID batole
(731) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 700/10, 170 04
Praha, CZ;
(740) Weinhold Daniel, JUDr., Ph.D., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1159-2014
26.6.2014
3
3 - Kozmetické prípravky, najmä na starostlivosť
o nohy.

(731) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 700/10, 170 04
Praha, CZ;
(740) Weinhold Daniel, JUDr., Ph.D., Bratislava, SK;

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

1162-2014
27.6.2014
9, 35, 42
9 - Počítačové pamäte; počítače; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); nahraté operačné programy; čipy (mikroprocesorové doštičky); periférne zariadenia počítačov; počítačové
rozhrania; počítačové meniče diskov; mikroprocesory; procesory (centrálne procesorové jednotky); monitorovacie počítačové programy; počíta-
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čové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); zariadenia na
spracovanie údajov.
35 - Správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); optimalizácia internetových vyhľadávačov;
optimalizácia prenosu dát na webových stránkach;
aktualizácia údržba údajov v počítačových databázach.
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru;
aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; obnovovanie
počítačových databáz; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; 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; prenájom počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).

je; ovocné šťavy; ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; stolové vody; vody
(nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; likéry;
liehoviny; alkoholické koktaily; destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa alkoholických a nealkoholických nápojov; reklamná činnosť; maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych
predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné
účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní
a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
tvorba a aktualizovanie reklamných zvukovo-obrazových záznamov; vydávanie reklamných periodických a reklamných 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; poradenstvo pri riadení podnikov; prenájom predajných
automatov; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru.

(540)

(591) biela, modrá
(731) essential data, s.r.o, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, SK;
(740) KRION Partners s.r.o., Bratislava, SK;

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

1185-2014
1.7.2014
16, 32, 33, 35
16 - 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; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti; leporelá;
mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie (tlačoviny); 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;
baliace plastové fólie; papierové alebo plastové
vrecká a tašky na balenie.
32 - Nealkoholické nápoje; pivo; minerálne a sýtené vody (nápoje); nealkoholické ovocné nápo-

(540)

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

(210) 1190-2014
(220) 1.7.2014
10 (511) 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 43, 44
(511) 3 - Kozmetické prípravky (kozmetika); mydielka;
mydlá.
4 - Parfumované sviečky; repkový olej na priemyselné využitie; slnečnicový olej na priemyselné využitie; sviečky (na svietenie); včelí vosk.
5 - Bylinkové čaje na lekárske použitie; chlieb
pre diabetikov na lekárske použitie; liečivé čaje;
liečivé nápoje; liečivé rastliny; minerálne vody
na liečenie; tinktúry (farmaceutické prípravky).
6 - Kovové brány; kovové pracky (železiarsky tovar); kovové sošky; zvončeky; zvony.
8 - Nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné
náradie); nebožiece (ručné nástroje); lovecké nože.
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14 - Brošne (klenotnícke výrobky); náhrdelníky
(klenotnícke výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); náušnice; ozdoby (klenotnícke výrobky);
prívesky (klenotnícke výrobky); prívesky na kľúče (bižutéria); prstene (klenotnícke výrobky);
šperkovnice.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Brožované knihy; brožúrky; ceruzky; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; kalendáre; knihy; mapy; obrazy; pohľadnice; tlačené
publikácie.
18 - Biče; kabelky; kľúčenky (kožená galantéria);
kožušinové prikrývky; nákupné tašky; náprsné
tašky; peňaženky; podkovy na konské kopytá;
kožené remienky.
20 - Búdky pre zvieratá chované v domácnosti;
dekoratívne zvonkohry; drevené alebo plastové
debny; prútené koše; kozubové zásteny (nábytok); bytové zariadenie (dekoračné predmety);
nábytok; nádoby z dreva alebo plastu; plásty;
včelárske rámiky; spletaná slama; podhlavníky;
podušky; prútený tovar; košikársky tovar; drevené rámy do úľov; sochy z dreva, vosku, sadry
alebo plastov; sošky z dreva, vosku, sadry alebo
plastov; stolárske umelecké výrobky; umelecké
diela z dreva, vosku sadry alebo plastov; vankúše; včelie úle; jasle (kŕmidlá).
21 - Cukorničky; čajové súpravy (stolový riad);
čaše; demižóny; kuchynské dosky na krájanie;
dózy na čaj; drevené vedrá, kade; džbány; figuríny z porcelánu, terakoty alebo zo skla; hrebene;
hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; keramické výrobky pre domácnosť; koreničky; koše na použitie v domácnosti; krištáľ (výrobky z krištáľového
skla); kuchynské nádoby; kuchynský riad; kvetináče; lyžice; varechy na miešanie (kuchynské náradie); metly; tanieriky pod šálky; poháre, šálky,
hrnčeky na pitie; čutory (cestovné fľaše); sklené
nádoby; sklenené poháre; maľované výrobky zo
skla; soľničky; sošky z porcelánu, terakoty alebo
skla; svietniky; taniere; umelecké výrobky z porcelánu, z terakoty alebo zo skla; varešky (kuchynské nástroje); vázy.
22 - Česaná vlna; ľan; ovčia vlna; textil zo surových vlákien; vlna (surovina alebo polotovar).
23 - Ľanové nite a priadze; priadze; tkaná vlna.
24 - Bavlnené textílie; behúne na stôl; plátno s kosoštvorcovým vzorom; bytový textil; konopné tkaniny; ľanové textílie; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; obrusy s výnimkou papierových; ozdobné obliečky na vankúše; bavlnené plátno; konopné plátno; voskované plátno; pleteniny
(textílie); plsť; podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); tkaniny; textilné uteráky; utierky na riad.
25 - Čiapky; klobúky; košele; krátke kabátiky;
nohavice; oblečenie; obuv; opasky (časti odevov);
papuče; pleteniny (oblečenie); rukavice; spodničky; sukne; svetre; šatky, šály; šaty; tričká; vesty;
zástery.
26 - Brošne (doplnky oblečenia); opaskové pracky;
ozdobné spony (doplnky oblečenia); ozdoby do
vlasov; pracky (odevné doplnky); sponky do vlasov; vlasové spony ozdobné.
27 - Koberce, koberčeky.
28 - Bábiky; hojdacie kone; hojdačky; hračky; hry;
ozdoby na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek); spoločenské hry;
šaty pre bábiky.
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29 - Bravčová masť; divina; džemy; ovocné chuťovky; jedlé oleje; jedlé tuky; jogurty; kefír; klobásy, salámy, párky; kyslá kapusta; maslo; mäso;
mliečne výrobky; mlieko; nakladaná zelenina;
konzervované ovocie; plátky sušeného ovocia;
slanina; smotana; syry; zeleninové šaláty; šunka;
údeniny; vajcia.
30 - Bonbóny; cestoviny; cukrovinky; čaj; chlieb;
jemné pečivo; keksy; koláče s plnkou; koreniny;
krekery (slané pečivo); med; múčne jedlá; pečivo
(rožky); oblátky; perníky, medovníky; pirohy
(cestoviny); potravinárska múka; propolis na ľudskú spotrebu; rezance; strúhanka; sucháre; torty;
včelia kasička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely); zákusky, koláče.
31 - Hospodárske zvieratá; krmivo pre domáce
zvieratá; živé kvety; orechy; ovocie čerstvé; peľ
(surovina); sadenice; záhradné bylinky (čerstvé);
čerstvá zelenina; čerstvé zemiaky.
32 - Minerálne vody (nápoje); mušty; nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; pivo; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; destilované nápoje; liehoviny; likéry; medovina; alkoholické nápoje s ovocím; víno.
40 - Fúkanie skla; garbiarstvo; kotlárstvo; kováčstvo; mlynárstvo; súkanie; údenie potravín; spracovanie vlny; vypaľovanie keramiky; vyšívanie.
41 - Drezúra zvierat; informácie o možnostiach
rekreácie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; vzdelávanie;
školenia; zábava, pobavenie.
43 - Kaviarne; penzióny; prenájom prechodného
ubytovania; poskytovanie pozemkov pre kempingy; dodávanie hotových jedál a nápojov na
objednávku (ketering); reštaurácie (jedálne); turistické ubytovne.
44 - Fyzioterapia; chov zvierat; termálne kúpele
(služby); verejné kúpele.
(540)

(591) hnedá
(731) Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, SK;

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

1201-2014
3.7.2014
25, 35, 39
25 - Obuv; čiapky; vysoká obuv; šály; krátke kabátiky; spodná bielizeň; opasky (časti odevov);
svetre; pulóvre; odevy; oblečenie; korzety; kostýmy, obleky; nohavice; legíny; sukne; šaty; podprsenky; kabátiky; plavky; topánky; šatky na krk;
tričká; dámske nohavičky.
35 - Reklama; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
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maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok;
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť aj prostredníctvom internetu s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu.
39 - Doručovanie balíkov; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov.

45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoločnosti; zoznamovacie služby; pátranie po nezvestných osobách; požičiavanie odevov; civilná ochrana; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; hasenie
požiarov; organizovanie náboženských obradov;
opatrovanie detí doma; opatrovanie zvierat (chovaných v domácnosti); straty a nálezy; mediačné
služby; poradenstvo v oblasti práv duševného
vlastníctva; advokátske služby; registrácia doménových mien (právne služby); plánovanie a príprava svadobných obradov; online služby sociálnych sietí; vypúšťanie holubov pri rôznych príležitostiach.

(540) ZAZZA
(731) ZAZZA, s.r.o., Petöfiho 2, 080 01 Prešov, SK;

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

1202-2014
3.7.2014
41, 44, 45
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; telesné cvičenie; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; tvorba rozhlasových a televíznych programov; koncertné siene (služby); divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; pózovanie modelov výtvarným umelcom;
výchovnozábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických
filmov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); fotografické reportáže; reportérske služby;
tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie videopások; písanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie koncertov; koučovanie (školenie); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia);
kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; požičiavanie hračiek; školské služby (vzdelávanie); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; meranie času na športových podujatiach; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba);
organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; náboženská výchova; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); titulkovanie; online
poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov
(bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie.
44 - Chov zvierat; služby záhradných architektov;
salóny krásy; kadernícke salóny; zhotovovanie
vencov; záhradníctvo; záhradkárske služby; masáže; rastlinné škôlky; veterinárna pomoc; česanie a úprava zvierat; aranžovanie kvetov; útulky
(domovy); údržba trávnikov; ošetrovateľské služby; liečenie stromov; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); ničenie
buriny; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných
v domácnosti; aromaterapeutické služby; krajinotvorba; služby vizážistov; zalesňovanie v rámci
kompenzácie uhlíkových emisií; chov rýb; zdravotné poradenstvo.

(540)

(591) sivá, zelená, modrá
(731) Košík Peter, Ing., PhD., 11. marca 384/15, 960 01
Zvolen, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1205-2014
3.7.2014
9, 35, 41, 42
9 - Počítačový softvér; zariadenia na spracovanie
údajov; počítače; časti a súčasti počítačov; periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné
počítače); vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje
a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky.
35 - Obchodné poradenstvo; obchodná správa;
podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií; poskytovanie podnikateľských
informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo
priemyselných podnikov; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; obchodný prieskum; podnikateľský prieskum; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); marketingové štúdie; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné a propagačné služby; personálne
poradenstvo; obchodný manažment; kancelárske
práce; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie komerčných alebo
reklamných veľtrhov; sprostredkovanie obchodu
s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi
uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach
41 a 42 tohto zoznamu; poskytovanie odborných
konzultácií v oblasti všetkých vyššie uvedených
služieb.
41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie kolokvií, seminárov, sympózií, vzdelávacích výstav,
konferencií, kongresov, výcvikov, kurzov a ško-
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lení; lektorská činnosť v oblasti informatiky (vzdelávanie); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; zábava;
športová a kultúrna činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby; výskum
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovanie; inštalácia počítačových programov;
aktualizovanie a údržba počítačových programov; tvorba softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; prenájom počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; analýza, testovanie a implementácia počítačových systémov; poskytovanie odborných
konzultácií v oblasti všetkých uvedených služieb.
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(540)

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

(540)

(591) čierna, svetlomodrá, biela
(731) QBSW, a. s., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, SK;

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

(540)

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

1211-2014
4.7.2014
29, 35, 40
29 - Šunka.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom uvedeným v triede 29 tohto zoznamu; podpora nákupu a predaja tovaru uvedeného v triede
29 tohto zoznamu pre tretie osoby; sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru uvedeného v triede 29 tohto zoznamu; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

MECOM CHLEBÍČKOVÁ
ŠUNKA

(731) MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1212-2014
4.7.2014
29, 35, 40
29 - Šunka.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom uvedeným v triede 29 tohto zoznamu; podpora nákupu a predaja tovaru uvedeného v triede
29 tohto zoznamu pre tretie osoby; sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru uvedeného v triede 29 tohto zoznamu; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

1214-2014
4.7.2014
3, 26, 44
3 - Ceruzky na obočie; depilačné prípravky; kozmetické farby; prípravky na odstraňovanie farieb;
kolínske vody; parfumy; kozmetické prípravky;
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; kozmetické
prípravky na obočie; kozmetické taštičky; laky
na vlasy; lepidlá na lepenie umelých vlasov; prípravky na líčenie; prípravky na odstraňovanie líčidla; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); čistiace mlieko na kozmetické účely; mydlá;
riasy umelé; rúže; šampóny; špirála na riasy (maskara); tampóny z vaty na kozmetické použitie;
vata a vatové tyčinky na kozmetické účely; vlasové vody; farby na vlasy; laky na nechty; odlakovacie prípravky; depilačné prípravky; epilačné
prípravky; tuky na kozmetické použitie; oleje na
kozmetické použitie; pleťové vody na kozmetické použitie; umelé nechty; lepidlá na nalepovanie
umelých mihalníc.
26 - Sponky do vlasov (ozdoby); vlasové ihlice;
umelé vlasy; ľudské vlasy; príčesky; vrkoče z vlasov; sieťky na vlasy; parochne; natáčky na vlasy.
44 - Salóny krásy; služby vizážistov; kadernícke
salóny; masáže; implantovanie vlasov; predlžovanie vlasov; manikúra; pedikúra; soláriá (služby).

(540)

(731) Koutunová Júlia, Bosákova 7, 851 04 Bratislava,
SK;

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

1216-2014
4.7.2014
30
30 - Prípravky z obilnín pre ľudskú konzumáciu
(spotrebu); müsli; cereálie; ovsené vločky a iné
obilninové vločky.
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35 - Rozširovanie reklamných oznamov; reklama;
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna
reklama; prieskum trhu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných
filmov; marketing.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky
na zábavné podujatia; školské služby (vzdelávanie).
45 - Online služby sociálnych sietí.

(540)

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

1217-2014
7.7.2014
16, 35, 38, 41, 45
16 - Pečate; pečatidlá; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; hárky papiera;
knihy; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); pohľadnice; tlačoviny; perá (kancelárske
potreby); časopisy (periodiká); blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; grafické znaky;
letáky.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; reklama;
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna
reklama; prieskum trhu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných
filmov; marketing.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky
na zábavné podujatia; školské služby (vzdelávanie).
45 - Online služby sociálnych sietí.

(731) Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Vlčko Alojz, Mgr., Prievidza, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) zelená, žltá, biela, čierna
(731) Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Vlčko Alojz, Mgr., Prievidza, SK;

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

1218-2014
7.7.2014
16, 35, 38, 41, 45
16 - Pečate; pečatidlá; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; hárky papiera;
knihy; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); pohľadnice; tlačoviny; perá (kancelárske
potreby); časopisy (periodiká); blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; grafické znaky;
letáky.

1219-2014
7.7.2014
16, 35, 38, 41, 45
16 - Pečate; pečatidlá; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; hárky papiera;
knihy; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); pohľadnice; tlačoviny; perá (kancelárske
potreby); časopisy (periodiká); blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; grafické znaky;
letáky.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; reklama;
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna
reklama; prieskum trhu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných
filmov; marketing.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky
na zábavné podujatia; školské služby (vzdelávanie).
45 - Online služby sociálnych sietí.

(540)

(731) Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Vlčko Alojz, Mgr., Prievidza, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1223-2014
7.7.2014
10
10 - Chirurgické prístroje a nástroje.

(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)
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1227-2014
7.7.2014
29
29 - Syry a iné mliečne výrobky; údeniny.

(591) svetlomodrá, tmavomodrá
(731) Briančin Jaroslav, prof. RNDr., CSc., Kurská 20,
040 22 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1224-2014
10.7.2014
20, 24, 35
20 - Lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; matrace; nábytok; drevené časti nábytku; drevené kostry postelí; nemocničné postele; postele; nekovové posteľové kolieska; nekovové posteľové vybavenie; vankúše; nafukovacie matrace (nie na
lekárske účely).
24 - Obliečky na matrace; posteľná bielizeň; lôžkoviny (bielizeň); obloženia nábytku textilnými
látkami; ochranné poťahy na nábytok; obliečky
na vankúše; ozdobné obliečky na vankúše; posteľné pokrývky; posteľné pokrývky a prikrývky;
papierové posteľné pokrývky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); bytový textil; textílie.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
fakturácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové
štúdie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum trhu; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie
reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných
oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; televízna
reklama.

(540)

(731) Saffron Beds s.r.o., Slovenskej jednoty 1, 040 01
Košice, SK;

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

1225-2014
7.7.2014
41
41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540) Frndžalica Fest
(731) BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.,
Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, SK;

(591) hnedá, žltá, čierna
(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)

1229-2014
7.7.2014
41, 43
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.

(540)

(591) ružová, fialová
(731) Tatranský Permon, a.s., Pribylina 1486, 032 42
Pribylina, SK;
(740) Gasidlo Ivan, JUDr., PhD., Pribylina, SK;

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

1231-2014
8.7.2014
7, 8
7 - Poľnohospodárske stroje; pluhy; žacie stroje;
drevoobrábacie stroje; stroje na zber a lisovanie
sena; sádzacie stroje; nože (časti strojov); radlice;
elektrické nožnice; rezacie stroje; kypriče (stroje); obracače sena (stroje); nože do kosačiek; kosačky na trávniky (stroje); rezačky slamy, sečkovice; brány (poľnohospodárske náradie); rozprašovače (stroje); nástrojové brúsky, ostričky (stroje); listy píly (časti strojov); drviče (stroje); stroje
a prístroje na čistenie (elektrické); ručné nástroje
a náradie (nie na ručný pohon); čerpadlá, pumpy
(stroje); hrable hrabacích strojov; hrabacie stroje
(hrabačky); brúsky (stroje); píly (stroje); plečky
(stroje); sejacie stroje; nástrojové brúsky; poľnohospodárske náradie okrem ručného; vyorávače
(stroje); reťazové píly; vysokotlakové čistiace stroje; snehové pluhy; vysávače; záhradné traktory.
8 - Brúsne nástroje; oblúkové píly; dlabacie sekery; lupienkové píly; kladivá na drvenie kameňa;
pílky (ručné náradie); sekery; ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); rezačky; oberače na ovocie (ručné náradie); lopatky na sadenie alebo presádzanie; prístroje na ničenie rastlinných škodcov; nástroje na ostrenie; ostriace nástroje; nástroje na ostrenie čepelí; záhradnícke nožnice; záhradnícke nožnice (veľké); nožnice na prerezá-
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vanie stromov; hrable; lopaty; rýle; kosy; osly na
ostrenie kosy; kovové obrábacie nástroje; nožnice na trávniky a živé ploty (ručné náradie); sekerky; tešly (tesárske sekery); krompáče; rozstrekovače insekticídov (ručné náradie); rozprašovače insekticídov (ručné náradie); záhradné náradie
na ručný pohon; záhradnícke nožíky (žabky); nože, listy píly, radlice (ručné nástroje a náradie);
mačety; kyjanice; kladivá (ručné nástroje); mlaty; kyje; čakany; jamkovače (ručné nástroje); kliny; kutáče; motyky; plecie motyčky; česáky (ručné nástroje); sekáče na konáre; kosáky; vrtáky
(ručné nástroje); ručné osekávače; ručné poľnohospodárske náradie na ručný pohon; brúsky (ručné náradie); postrekovače na striekanie insekticídov; vyorávače (ručné nástroje); vidly; nástroje
na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); ručné
pumpy; dýky; opasky, remene na nosenie náradia.

(540)

škôlky (vzdelávanie); nahrávacie štúdia (služby);
organizovanie predstavení (manažérske služby);
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; hudobná tvorba.
(540)

(591) ružová, čierna
(731) Lagardere Active ČR, a.s., Wenzigova 4/1872,
120 00 Praha, CZ;
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

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

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

1235-2014
8.7.2014
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Gramofónové platne; gramofónové prenosky;
pásky na nahrávanie zvuku; videopásky; videokazety.
16 - Plagáty; albumy; obrazy; noviny; periodiká;
katalógy; knihy; fotografie (tlačoviny); kancelárske potreby okrem nábytku; tlačoviny; tlačené
publikácie; papiernický tovar; časopisy (periodiká);
blahoprajné pohľadnice; kalendáre.
25 - Obuv; odevy; tričká.
28 - Hračky; hry.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľské práce; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum;
vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; platené reklamné
služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými telefónmi; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; výzvy
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými
komunikačnými prostriedkami); poskytovanie
pries-toru na diskusiu na internete; online posielanie pohľadníc; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie diskusných fór online.
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie
textov (okrem reklamných); produkcia filmov
(nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; televízna
zábava; organizovanie živých vystúpení; detské

1236-2014
8.7.2014
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Gramofónové platne; gramofónové prenosky;
pásky na nahrávanie zvuku; videopásky; videokazety.
16 - Plagáty; albumy; obrazy; noviny; periodiká;
katalógy; knihy; fotografie (tlačoviny); kancelárske potreby okrem nábytku; tlačoviny; tlačené publikácie; papiernický tovar; časopisy (periodiká);
blahoprajné pohľadnice; kalendáre.
25 - Obuv; odevy; tričká.
28 - Hračky; hry.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľské práce; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum;
vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; platené reklamné
služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; telefonická
komunikácia; komunikácia mobilnými telefónmi;
prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; online posielanie
pohľadníc; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie
diskusných fór online.
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie
textov (okrem reklamných); produkcia filmov
(nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; televízna
zábava; organizovanie živých vystúpení; detské
škôlky (vzdelávanie); nahrávacie štúdia (služby);
organizovanie predstavení (manažérske služby);
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; hudobná tvorba.

(540)

(591) ružová, čierna
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(731) Lagardere Active ČR, a.s., Wenzigova 4/1872,
120 00 Praha, CZ;
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1238-2014
9.7.2014
20, 25, 41
20 - Vejáre.
25 - Pulóvre; tričká; športové tielka.
41 - Zábava; výchovno-zábavné klubové služby;
diskotéky (služby); plánovanie a organizovanie
večierkov; nočné kluby; služby diskdžokejov.

(540) #vodkajeviac
(731) Zeiselová Veronika, Mgr., Okružná 1025/14, 927 01
Šaľa, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1241-2014
9.7.2014
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) šofocola fest
(731) Slovenské pramene a žriedla, a.s., 038 23 Budiš Dubové, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1243-2014
10.7.2014
1, 5
1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; prípravky na reguláciu rastu
rastlín.
5 - Pesticídy; prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy, insekticídy.

(540) FIXATOR
(731) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, IN 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1244-2014
10.7.2014
29, 30, 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.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
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med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
(540)

(731) Juraj Málik - JÁNOŠÍKOV DVOR, Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, SK;
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK;

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

1245-2014
10.7.2014
29, 30, 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.
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.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(731) Juraj Málik - JÁNOŠÍKOV DVOR, Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, SK;
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1255-2014
10.7.2014
29, 31
29 - Neživé garnáty (morské raky); neživé holotúrie (morské živočíchy); neživé homáre; ikry upravené na ľudskú spotrebu; jedlá z rýb; jedlé chryzalídy (kukly motýľa) priadky morušovej; jeseterie vajíčka; kalamáre (pripravené); kaviár; konzervované ryby; konzervované tuniaky; konzervy
s rybami; neživé kôrovce; krevety nie živé; neživé langusty; losos; lúpané krevety; marinované
ryby; neživé morské ježovce; mrazené rybie výrobky; mrazené ryby; mušle jedlé (nie živé); mušle
z čeľade arcidae (neživé); nasolené ryby; 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; plátky sušených morských rias (hošinori); plátky z údenáča; plátky zo sardel; plody
mora (neživé); potraviny z rýb; pražmy (chňapáče červené, neživé); rybacia pena; rybacie knedličky (quenelles); rybacie nátierky a nátierky z mor-
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ských plodov; rybia múčka na ľudskú spotrebu;
rybie guľky; sardely; ryby s výnimkou živých;
ryby druhu plecoglossus altivelis (okrem živých);
rybie tyčinky; rybie rezne; rybie plátky (filé); rybie paštéty; výrobky z plodov mora; údený losos;
údené ryby; sušené ryby; spracované ryby; varené slimáky; slimačie vajcia (na konzumáciu);
slávky jedlé (neživé modré lastúrniky).
31 - Živé ryby.

(540)

(591) žltá (PANTONE 874)
(731) Esuite s.r.o., Ružová 6, 949 01 Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1256-2014
11.7.2014
25, 33, 35
25 - Odev; pokrývky hlavy; tričká.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamné služby; maloobchod a veľkoobchod
s alkoholickými nápojmi.

(540) Fine Destillery LAPASSION
(731) FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o., Majer 1258, 951 35 Veľké Zálužie, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1257-2014
11.7.2014
35, 41, 42, 43
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných
kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné
alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri
riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti
podnikov; dražby; marketingové štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum;
vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie
správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov;
reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení
obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; pries-

kum trhu (marketing); správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných
výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd
a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby
poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre
tretie osoby); sekretárske služby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov);
spracovanie textov; služby predplácania novín
a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností;
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; online
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby);
prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov
pomocou psychologických testov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok;
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná
pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov;
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu
predaja; tvorba reklamných filmov; obchodné riadenie pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi
a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových
vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; platené reklamné služby typu
„klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve;
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezúra zvierat; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesné cvičenie; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie
zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografic-
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kých filmov; produkcia filmov (nie reklamných);
gymnastický výcvik; požičovne kníh (knižnice);
vydávanie kníh; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; koncertné siene (služby);
služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; televízna
zábava; prenájom divadelných kulís; zoologické
záhrady (služby); poskytovanie zariadení na športovanie; pózovanie modelov výtvarným umelcom;
služby pojazdných knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove
a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; hazardné hry; poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia);
služby poskytované prázdninové tábory (zábava);
organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy);
nahrávacie štúdiá (služby); informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja (okrem
dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov;
prenájom videorekordérov; požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; meranie času na športových
podujatiach; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia; náboženská výchova; organizovanie lotérií; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
herne s hracími automatmi (služby); požičiavanie
audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; požičiavanie videokamier; redigovanie scenárov; strihanie videopások;
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); titulkovanie; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie.
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných polí; architektúra (architektonické služby);
bakteriologický výskum; služby v oblasti chémie;
chemický výskum; architektonické poradenstvo;
vypracovanie stavebných výkresov; technický
výskum; kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba interiérov; priemyselné
dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie technických
projektov; geologický výskum; prieskum ropných polí; inžinierska činnosť; predpovede počasia; geodézia (zememeračstvo); požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; ropný prieskum; fyzikálny výskum; strojársky výskum; skúšanie textílií; geologický prieskum; geologický
výskum; overovanie pravosti umeleckých diel;
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kalibrácia; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu
a vývoja počítačového hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); podmorský výskum; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru;
analýzy počítačových systémov; biologický výskum; urbanistické plánovanie; expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových systémov; technická kontrola automobilov; zhotovovanie kópií
počítačových programov; prevod údajov alebo
dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok
(pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových
stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; vytváranie oblakov na vyvolanie zrážok; prevod (konverzia) počítačových
programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom
webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo v oblasti úspory
energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafologické analýzy; poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; určovanie kvality nezoťatého dreva;
určovanie kvality vlny; diaľkové monitorovanie
počítačových systémov; rozbory vody; vedecké
laboratórne služby; energetické audity; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových serverov
(serverhosting); klinické skúšky; uchovávanie
elektronických údajov; poskytovanie informácií
o počítačových technológiách a programovaní
prostredníctvom webových stránok; kartografické služby; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku
(ketering); domovy dôchodcov; kaviarne; samoobslužné jedálne; poskytovanie pozemkov pre
kempingy; závodné jedálne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne;
hotelierske služby; detské jasle; reštaurácie (jedálne); rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné
reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie); ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prenosných
stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových
sál; požičiavanie turistických stanov; požičiavanie prístrojov na varenie a pečenie; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích
prístrojov (nie na osvetľovanie divadelnej scény
alebo televíznych štúdií); ozdobné vyrezávanie
ovocia a zeleniny.
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12 - Vozidlá; pozemné, letecké alebo vodné dopravné prostriedky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie obchodných alebo
reklamných výstav; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja.

(540)

(591) modrá, červená, biela, zelená
(731) Galeria Slovakia s.r.o., Budovateľská 26, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Fox Martens s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1258-2014
11.7.2014
9, 12, 35
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov; počítače; počítačové
programy; hasiace prístroje.
12 - Vozidlá; pozemné, letecké alebo vodné dopravné prostriedky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; podpora predaja.

(540)

(731) LEOPARD PRODUCTION, s.r.o., Sreznevského 3, 831 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1259-2014
11.7.2014
9, 12, 35
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov; počítače; počítačové
programy; hasiace prístroje.

(540) MOTOR KOMBAT
(731) LEOPARD PRODUCTION, s.r.o., Sreznevského 3, 831 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1260-2014
11.7.2014
35, 36, 41
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
poradenstvo v obchodnej činnosti; marketing; marketingové štúdie; reklama; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky.
36 - Finančné informácie; finančné konzultačné
služby; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné
poradenstvo; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; prenájom bytov; prenájom nehnuteľnosti;
správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť
s nehnuteľnosťami; oceňovanie nehnuteľnosti;
prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; školenie;
vzdelávacie služby.

(540)

(591) červená, tmavočervená
(731) DOMOV SK s.r.o., Opatovce nad Nitrou 41, 972 02
Opatovce nad Nitrou, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1268-2014
14.7.2014
36
36 - Pôžičky (finančné úvery); financovanie (služby); platenie splátok; finančné poradenstvo; úverové kreditné karty (služby); úverové debetné
karty (služby); finančné informácie; poradenstvo
v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných
informácií prostredníctvom webových stránok.

(540)

(591) červená, čierna
(731) Fair Credit Slovakia, SE, Mliekarenská 8, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Vincenec Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1269-2014
14.7.2014
36
36 - Pôžičky (finančné úvery); financovanie (služby); platenie splátok; finančné poradenstvo; úverové kreditné karty (služby); úverové debetné karty (služby); finančné informácie; poradenstvo
v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných
informácií prostredníctvom webových stránok.
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zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia, údržba a opravy strojov; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; inštalácia,
údržba a opravy počítačov; oprava elektrických
vedení.
(540)

(540)
(731) ELSTARS s.r.o., Kostolište 142, 900 62 Kostolište, SK;

(591) červená, čierna
(731) Fair Credit Slovakia, SE, Mliekarenská 8, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Vincenec Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1281-2014
15.7.2014
20, 37, 40
20 - Bytové zariadenie (dekoračné predmety); nábytok.
37 - Údržba nábytku; stavebníctvo (stavebná činnosť); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie.
40 - Konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická).

(540)

(591) červená, sivá
(731) minorline s.r.o., Štefánikova 6/A, 811 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1291-2014
17.7.2014
9, 11, 37
9 - Alarmy; skriňové rozvádzače (elektrotechnika); elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie
priemyselných operácií; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); elektrické regulačné
prístroje; elektrické monitorovacie prístroje; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); riadiace panely (elektrotechnika); elektrické meracie zariadenia; rozvodové systémy elektrického vedenia; počítače; elektrické zariadenia
proti krádežiam; videotelefóny.
11 - Prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; klimatizačné zariadenia; zariadenia na
filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; ventilátory (klimatizácia); vykurovacie telesá; klimatizačné prístroje; zariadenia na chladenie vody;
chladiace zariadenia a stroje; ventilátory (časti vetracích zariadení); regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácia a opravy poplašných systémov
proti vlámaniu; inštalácia a opravy vykurovacích

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

1301-2014
17.7.2014
29, 30, 32
29 - Mäso; ryby; hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; 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) Lemoon
(731) Slovenské pramene a žriedla, a.s., 038 23 Budiš Dubové, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

1302-2014
18.7.2014
1, 11, 40
1 - Prípravky na zmäkčovanie vody; aktívne uhlie; chemické prípravky na konzervovanie potravín; chemické prípravky na čistenie vody; filtračné
látky pre nápojový priemysel; filtračné materiály
(nerastné látky); častice keramických materiálov
na filtračné prostredia.
11 - Vodovodné zariadenia; vodovody; elektrické
kuchynské potreby na pečenie a varenie; zariadenia na dezinfikovanie; zariadenia na chladenie nápojov; destilačné prístroje; zariadenia na úpravu
vody; zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na
chladenie vody; sterilizátory vody; filtre na pitnú
vodu; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu
vody; sterilizátory; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; prístroje na filtrovanie a čistenie
vody v akváriách.
40 - Úprava vody.
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(731) lulu SK s.r.o., Romanova 1, 851 02 Bratislava, SK;
(740) Jánošíková Denisa, JUDr., Bratislava, SK;

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

1305-2014
18.7.2014
9, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 41
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje.
16 - Papier, lepenka, knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; potreby
pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo
sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo;
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky,
háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočné stromčeky.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540)

(591) modrá, biela, červená
(731) Aureus Service, s.r.o., Kláštorné námestie 4, 901 01
Malacky, SK;

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

1309-2014
21.7.2014
9, 35, 38, 42
9 - Registračné pokladnice; počítačový softvér
(nahraté počítačové programy).
35 - Správa počítačových súborov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácie v počítačových súboroch (pre
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná
pomoc); grafická úprava tlačovín na reklamné
účely.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových
terminálov.
42 - Požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu
a vývoja hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; inštalácia počítačového softvéru; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo pri tvorbe webových
stránok.

(540)

(540)
(591) čierna, biela, červená
(731) Aureus Service, s.r.o., Kláštorné námestie 4, 901 01
Malacky, SK;

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

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

1308-2014
21.7.2014
16
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); pečiatky; podušky na pečiatky; stojany na pečiatky; puzdrá
na pečiatky.

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

1310-2014
21.7.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky; nosové spreje a nosové kvapky.

(540) BRUMARE
(731) Abbott Products Operations A.G., Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1317-2014
23.7.2014
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody sýtené a stolové vody, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s nealkoholickými nápojmi.

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

(540)

(591) červená, biela, čierna
(731) NEALKO ORAVAN, spol. s r. o., Priemyselná 392,
027 43 Podbiel, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1328-2014
28.7.2014
30, 35, 41
30 - Pekárske výrobky, trvanlivé, sladké aj slané
polotrvanlivé a jemné pečivo, cukrárske výrobky,
výrobky z obilnín, cereálne výrobky, čokoládové
a nečokoládové cukrovinky, oblátky, napolitánky, čokoládové a nečokoládové trvanlivé pečivo,
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)

1329-2014
28.7.2014
30, 35, 41
30 - Pekárske výrobky, sladké aj slané trvanlivé,
polotrvanlivé a jemné pečivo, cukrárske výrobky,
výrobky z obilnín, cereálne výrobky, čokoládové
a nečokoládové cukrovinky, oblátky, napolitánky, čokoládové a nečokoládové trvanlivé pečivo,
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, červená
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) modrá, žltá biela, hnedá, fialová
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
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1331-2014
28.7.2014
29, 30, 32, 33, 34, 35, 39
29 - Mäso; ryby; hydina; konzervované ovocie
a zelenina; potravinárske oleje; tuky; mlieko a výrobky z mlieka; vajcia; džemy; kompóty.
30 - Múka, prípravky z obilnín; cukor; kakao;
káva; čaj; chlieb; pečivo; omáčky na ochutenie
(chuťové prísady); korenie; med; droždie; horčica; ocot; soľ; cukrárske polevy; cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody; ovocné nápoje a ovocné šťavy; pivo; sirupy a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak a tabakové výrobky; fajčiarske potreby s výnimkou potrieb z drahých kovov; zápalky.
35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; reklamné služby s využitím direct mailingu;
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prieskum trhu a marketing; maloobchodné služby
s tovarmi, ktoré sú uvedené v triedach 29, 30, 32
a 33 tohto zoznamu.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru.

(540)

(540)

(591) tmavo-zelená, svetlo-zelená, biela
(731) DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47
Košice, SK;

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

1332-2014
28.7.2014
29, 30, 32, 33, 34, 35, 39
29 - Mäso; ryby; hydina; konzervované ovocie
a zelenina; potravinárske oleje; tuky; mlieko a výrobky z mlieka; vajcia; džemy; kompóty.
30 - Múka, prípravky z obilnín; cukor; kakao; káva;
čaj; chlieb; pečivo; omáčky na ochutenie (chuťové prísady); korenie; med; droždie; horčica; ocot;
soľ; cukrárske polevy; cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody; ovocné nápoje a ovocné šťavy; pivo; sirupy a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak a tabakové výrobky; fajčiarske potreby s výnimkou potrieb z drahých kovov; zápalky.
35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; reklamné služby s využitím direct mailingu;
prieskum trhu a marketing; maloobchodné služby
s tovarmi, ktoré sú uvedené v triedach 29, 30, 32
a 33 tohto zoznamu.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru.

(540)

(591) červená, zelená, čierna, biela, žltá
(731) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG,
Ottobrunner Strasse 45, D-82008 Unterhaching,
DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

(540)

(591) červená, sivá
(731) Synerta Transport s.r.o., Jaroslavova 23, 851 01
Bratislava, SK;

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

(731) DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47
Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1335-2014
28.7.2014
33
33 - Liehoviny, destiláty.

1338-2014
29.7.2014
35, 39, 42
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

1339-2014
29.7.2014
20, 24, 27
20 - Matrace; komody, bielizníky; rámy postelí;
postele; podušky; vankúše; nábytok; zrkadlá; pohovky.
24 - Plachty; posteľné pokrývky a prikrývky; obliečky na matrace; povlaky na matrace (posteľná
bielizeň); obliečky na vankúše; prikrývky; páperové prikrývky, periny; prešívané posteľné pokrývky; posteľná bielizeň; textilné závesy.
27 - Koberce; kobercové podložky; podlahové
krytiny; papierové tapety; rohožky; textilné tapety.

(540)

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

1337-2014
28.7.2014
29
29 - Konzervované olivy; jedlé oleje a tuky; olivový olej; olivová pasta.

(591) žltá, čierna, biela
(731) 4U s.r.o., Hlboká 5951/15, 917 01 Trnava, SK;
(740) JNC Legal s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1340-2014
29.7.2014
3, 5, 35
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
35 - Reklamné služby; reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske
práce.

(540)

(591) modrá, fialová, ružová
(731) Herbamedicus, s.r.o., Ostružnická 325/6, 779 00
Olomouc - Město, CZ;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

1341-2014
29.7.2014
30, 35, 39, 43
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; múka a výrobky z múky; pečivo; cestá; cestá na koláče; cukrovinky; chlieb; kvasnice; lístkové cesto; marcipán; múčne jedlá; jemné pečivo; cereálne výrobky; potraviny vyrobené prevažne z múky alebo
cereálií; jedlé ozdoby na torty (cukrovinky); príchute do potravín okrem esencií a éterických olejov; príchute do zákuskov a koláčov okrem éterických olejov; prášky do pečiva; cukrárenské polevy; polevy na zákusky; sušienky, keksy; torty;
zákusky; žemle; káva; kakao; cukor; kuchynská
soľ; korenie; med; potravinársky škrob; prípravky
a zmesi na výrobu pekárenských výrobkov; sladké polevy a plnky.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných
materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc
pri riadení a prevádzkovaní obchodnej činnosti;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu, a to aj
prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto
zoz-namu a obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triede 39 a 43 tohto zoznamu.
39 - Balenie tovarov, skladovanie, preprava tovaru.
43 - Služby cukrární a pekární pre tretie osoby.
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(540)

(591) okrovo hnedá, biela, čierna
(731) UNITED SERVICES, s.r.o., Kopčianska 94, 852 03
Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

1342-2014
30.7.2014
35
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné
informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové
audity (revízia účtov); predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 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; obchodný alebo
podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce);
reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín;
nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske
služby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní;
spracovanie textov; zásielkové reklamné služby;
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače
(výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie
štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných
filmov; marketing; telemarketingové služby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok.
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35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu.

(540)
(540)

(591) čierna, zelená
(731) COMPANIA, s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1345-2014
30.7.2014
36
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; finančné poradenstvo.

(540)

(591) zelená, biela, žltá
(731) Janovcová Martina, Staré Dvory 72, 2, 020 61
Lednické Rovné, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1371-2014
1.8.2014
16, 35, 41
16 - Tlačoviny všetkých druhov; propagačné materiály na papierových nosičoch, najmä prospekty, plagáty, letáky, fotografie.
35 - Predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely a podporu predaja; prenájom (poskytovanie) reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prieskum verejnej mienky; komunikácia s verejnosťou (public relations); reklama;
rozširovanie reklamných materiálov; televízna reklama; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti kultúry a športu.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; výroba rozhlasových
a televíznych programov; umelecké módne agentúry; vydávanie kníh.

(540)

(731) Tomáš Husár - FlashPromoAgency, Vihorlatská 626, 072 22 Strážske, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1379-2014
1.8.2014
25, 35
25 - Obuv; čiapky; svetre; ponožky; odevy; športová obuv; tričká; spodná bielizeň.

(591) červená, čierna
(731) Píš Vladimír, Ing., Gessayova 13, 851 03 Bratislava, SK;

(210) 1381-2014
(220) 4.8.2014
10 (511) 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 43, 44
(511) 3 - Aromatické látky (esenciálne oleje); aromatické prísady do nápojov (esenciálne oleje); aviváže; avivážne prípravky; balzamy (nie na lekárske použitie); citrónové esenciálne oleje; čistiace
toaletné mlieka; dezinfekčné mydlá; dezodoranty
(parfuméria); esenciálne oleje; éterické esencie;
éterické oleje; kozmetické prípravky; kozmetické
prípravky do kúpeľa; kozmetické prípravky na
starostlivosť o pleť; krémy na kožu; lesky na pery; levanduľová voda; levanduľový olej; líčidlá;
masážne gély nie na lekárske použitie; mydielka;
mydlá; mydlá proti poteniu; oleje na kozmetické
použitie; ozdobné kozmetické obtlačky; parfumované vrecúška do bielizne; parfumovaná voda; pleťové vody na kozmetické použitie; pomády na kozmetické použitie; prípravky do kúpeľa
(nie na lekárske použitie); prípravky na líčenie;
ružový olej; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); šampóny; toaletné vody; umývacie prípravky na osobnú hygienu; voňavé zmesi (potpourri); vosky používané pri praní; výťažky z kvetov (parfuméria).
4 - Drevené brikety; drevené uhlie (palivo); konzervačné oleje na kožu; konzervačné prípravky
na kožu (oleje a tuky); lanolín; loj; materiály na
svietenie; oleje na textil; palivové brikety; palivové drevo; parafín; parfumované sviečky; priemyselný repkový olej; priemyselný slnečnicový
olej; rašelinové brikety (palivo); sviečkové knôty;
sviečky (na svietenie); sviečky na vianočné stromčeky; uhlie (palivo); uhoľné brikety; včelí vosk;
vosk na svietenie; vosky (surovina).
5 - Balzamy na lekárske použitie; bylinkové čaje
na lekárske použitie; dezodoranty na obleky a textilné materiály; liečivé čaje; liečivé korene; liečivé kúpeľové soli; liečivé nápoje; liečivé rastliny;
masti na slnečné popáleniny; minerálne výživové
doplnky; mliečny tuk; obklady (teplé zábaly); peľové výživové doplnky; prípravky do kúpeľa na
lekárske použitie; prípravky na dezodoráciu vzduchu; propolis na farmaceutické použitie; propolisové výživové doplnky; soli do minerálnych kúpeľov; soli minerálnych vôd; terapeutické prípravky do kúpeľa; termálne vody; tinktúry (farmaceutické prípravky); včelia materská kašička
(výživový doplnok); včelia materská kašička na
farmaceutické použitie; vitamínové prípravky;
vonné soli; výživové doplnky z ľanového oleja;
výživové doplnky z ľanových semien; výživové
doplnky z obilných klíčkov.
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6 - Drobný železiarsky tovar; dverové kovania;
kovové brány; kovové busty; kovové domové
čísla (nesvietiace); kovové držadlá, kľučky; kovové dverové kľučky; kovové korunkové uzávery na fľaše; kovové koše; kovové mreže; kovové
nádoby; kovové obalové nádoby; kovové obklady stien a priečok; kovové okenné krídla; kovové
ozdobné lišty (rímsy); kovové pamätné tabule;
kovové písmená a číslice (nie tlačiarenské znaky); kovové ploty; kovové rukoväte nožov; kovové skrinky, škatule; kovové sochy; kovové
sošky; kovové umelecké diela; kovové uzávery;
kovové uzávery na fľaše; kovové vešiakové háčiky; kovové zámky (nie elektrické); kovové zásteny ku kozubom; kovové zátky; kovové značky
(nie svetelné, nie mechanické); zvonce pre zvieratá; zvončeky.
8 - Bodáky; bodné a sečné zbrane; brúsne kamene; brúsne nástroje; čepele, nože (zbrane); dlabacie sekery; dýky; hrable; hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); jedálenské príbory (nože, vidličky a lyžice); kladivá (ručné nástroje); kosáky; kosy; kovové obrábacie nástroje;
kozubové dúchadlá (ručné nástroje); krúžky na
kosy; lopaty; lovecké nože; luskáčiky na orechy;
mačety; meče; motyky; nástroje na ostrenie; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); nože na konské kopytá; nožnice; oblúkové
píly; obojručné nože; ostriace nástroje; otvárače
na konzervy (nie elektrické); pílky (ručné náradie); pošvy na meče; ručné poľnohospodárske
náradie na ručný pohon; rydlá (ručné nástroje);
rýle; rytecké ihly; strieborné príbory (nože, vidličky a lyžice); šable; škrabky (ručné nástroje); tĺčiky (ručné nástroje); vidly; vreckové nožíky; vyorávače (ručné nástroje); vyťahovače klince (ručné
nástroje).
9 - Dekoratívne magnety.
14 - Brošne (klenotnícke výrobky); busty z drahých kovov; figuríny z drahých kovov; kazety na
šperky; klenotnícke výrobky; klenoty; klenoty,
šperky z emailovanej keramiky; manžetové gombíky; medailóny (klenotnícke výrobky); medaily;
mince; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); náušnice; nite z drahých kovov (klenotnícke výrobky); odznaky z drahých kovov; ozdobné kazety na hodiny; ozdoby
(klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); prívesky na kľúče (bižutéria); prstene
(klenotnícke výrobky); remienky na náramkové
hodinky; retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; retiazky z drahých kovov; sochy
z drahých kovov; sošky z drahých kovov; spony
na kravaty; šperkovnice; umelecké diela z drahých kovov.
16 - Albumy; architektonické modely; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy;
brožúry; ceruzky; držiaky na písacie potreby; fotografie (tlačoviny); kalendáre; katalógy; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové
alebo papierové škatule; litografie; nákresy; nože
na papier (kancelárske potreby); obálky (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický
tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; obrazy
(maľby) zarámované alebo nezarámované; ozdobné papierové mašle; oznámenia (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká a tašky na
balenie; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
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rové obrusy; papierové ozdobné kvetináče; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie);
papierové podložky pod poháre; papierové servítky; pečate; pečatidlá; pohľadnice; portréty;
predmety z kartónu; puzdrá na pasy; puzdrá na
perá, perečníky; rytiny; stojany na perá a ceruzky; stolové prestieranie z papiera; škrobové obalové materiály; ťažidlo na papiere; tlače (rytiny);
uhoľ na umelecké kreslenie; umelecké litografie;
výšivkové vzory; záložky do kníh.
18 - Aktovky (kožená galantéria); biče; diplomatické kufríky; chlebníky; jazdecké sedlá; kabelkové rámy; kabelky; korbáče (biče); kovanie na
konské postroje; koža (surovina alebo polotovar);
kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené
cestovné tašky (kožená galantéria); kožené lepenky; kožené náramenné pásy; kožené nite; kožené obloženia nábytku; kožené ozdoby na nábytok; kožené podbradníky; kožené popruhy; kožené remene (sedlárske výrobky); kožené remienky;
kožené šnúrky; kožené tašky na náradie (prázdne);
kožené vôdzky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; kožušinové prikrývky; kožušiny; kožušiny
(kože zvierat); kufre; náhubky; náprsné tašky;
obaly na hudobné nástroje; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); opraty; peňaženky; plecniaky;
podkovy na konské kopytá; podložky pod jazdecké sedlá; poľovnícke tašky (torby); postroje
pre zvieratá; poťahy na konské sedlá; prikrývky
na kone; puzdrá na kľúče; puzdrá na navštívenky; puzdrá z kože alebo z koženej lepenky; remienky (časť konského postroja); sedlárske výrobky; spoločenské kabelky; šatky na nosenie
dojčiat; školské tašky (aktovky); turistické plecniaky; uzdy (konský postroj); uzdy (postroje pre
zvieratá); vaky na nosenie dojčiat; vypracované
kože; zvieracie obojky.
19 - Altánky (nekovové konštrukcie); brány (nekovové); busty z kameňa, betónu alebo mramoru;
dlážky (nekovové); drevené dlážky; drevené obloženie; drevené stenové obloženia; drevo (polotovar); figuríny z kameňa, betónu alebo z mramoru; hrnčiarska hlina; hrnčiarska hlina (surovina); kamenárske výrobky; kuríny (nekovové);
náhrobné tabule (nekovové); nekovové značky
(nie svetelné, nie mechanické); obklady stien a priečok (nekovové); okná (nekovové); omietky (stavebný materiál); ozdobné lišty (nekovové); pamätné tabule (nekovové); pílené drevo; ploty (nekovové); pomníky (nekovové); sochy z kameňa,
betónu a mramoru; sošky z kameňa, betónu alebo
mramoru; spracované drevo; stavebné drevo; stupne schodov (nekovové); trámy (nekovové); trhové stánky; tyče, žrde, bidlá; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru.
20 - Búdky pre zvieratá chované v domácnosti;
búdy pre zvieratá chované v domácnosti; busty
z dreva, vosku, sadry alebo plastov; bytové zariadenie (dekoračné predmety); dekoračné korálkové závesy; dekoratívne zvonkohry; domové
čísla (nie kovové, nie svietiace); drevené alebo
plastové debny; drevené časti nábytku; drevené
kostry postelí; drevené obaly na fľaše; drevené
rámy do úľov; figuríny z dreva, vosku, sadry alebo z umelej hmoty; hlavové opierky (časti nábytku); chaise longue (typ čalúneného kresla); interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; jelenie parohy; kancelársky nábytok; kolísky; komody, zá-
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suvkové kontajnery, bielizníky; kovové stoly; kovový nábytok; kozubové zásteny (nábytok); kreslá; lavičky (nábytok); lôžka pre domáce zvieratá;
lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; nekovové
rúčky na metly; nábytok; nekovové debny; nekovové držadlá, kľučky; nekovové koše; nekovové
obloženia, ozdoby na rakvy; nekovové obloženie
alebo ozdoby na nábytok; nekovové rúčky na kosy; nekovové súdky; nekovové truhlice; nekovové vrchnáky na nádoby; novinové stojany; ohrádky pre dojčatá; paravány, zásteny (nábytok); pekárske košíky; písacie stoly; podhlavníky; podložky do ohrádok pre dojčatá; podstavce na kvety; podušky; podušky pre domáce zvieratá; police
na knihy; police, stojany; pracovné stoly; príborníky; priehradkové skrine; príručné toaletné zrkadielka; prútené koše; prútený alebo košikársky
tovar; psie búdy; rámy na obrazy; rámy na vyšívanie; rohy (surovina alebo polotovar); rolety
z tkaného dreva (nábytkové vybavenie); rúčky
a rukoväte na náradie (nekovové); rukoväte nožov (nie kovové); rybárske koše; sedadlá; skrinky
na hračky; skrinky na lieky; slamené obruby; slamníky; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov;
spletaná slama; spletaná slama (okrem rohožiek);
stojany na časopisy; stojany na dáždniky; stojany
na klobúky; stojany na knihy; stojany na kvety
(nábytok); stojany na uteráky (nábytok); stojany
na vešanie kabátov; stolárske umelecké výrobky;
stoličky; školský nábytok; taburetky; trojnožky
(nábytok); umelecké diela z dreva, vosku, sadry
alebo plastov; vankúše; včelárske plásty; včelie
plásty; včelie úle; vejáre; vešiaky na kľúče; vešiaky na odevy; vitríny (nábytok); vozíky (nábytok); vtáčie klietky, búdky; vystavovacie stojany;
vývesné štíty z dreva alebo plastov; zámky okrem kovových a elektrických; zvieracie rohy.
21 - Aranžérske držiaky na kvety a rastliny; bonboniéry (prázdne); cedidlá na čaj; cedidlá pre
domácnosť; cukorničky; čajníky; čajové naparovacie sitká; čajové súpravy (stolový riad); dekoračné práškové sklo; demižóny; dosky na krájanie chleba; dózy na čaj; drevené putne; držiaky
na jedálne lístky; držiaky na mydlo; držiaky na
špáradlá; džbány; figuríny (sošky) z porcelánu,
keramiky, kameniny alebo zo skla; fľaše; formičky na vykrajovanie cesta (kuchynské potreby);
formy na pečenie (kuchynské potreby); formy na
prípravu jedál; hrebene; hrebene na zvieratá; hrnce, hrnčeky; hrnčeky; hrnčiarske výrobky; hrnčiarsky tovar; jedálenské súpravy; kadidelnice;
kanvice (nie elektrické); kanvice na kávu (nie
elektrické); kanvičky; kanvy; karafy; kastróly;
kávové súpravy (stolový riad); keramické pekáče, panvice; keramické výrobky pre domácnosť;
klietky pre zvieratá chované v domácnosti; koreničky; korytá na kŕmenie zvierat; koše pre domácnosť; košíky na chlieb pre domácnosť; kotlík
(hrniec); kovové ražne na prípravu jedál; krčahy;
kuchynské dosky na krájanie; kuchynské hrnce;
kuchynské mlynčeky, nie elektrické; kuchynské
naberačky; kuchynské nádoby; kuchynský riad;
kuchynský riad (okrem príborov); kuchynský
riad na podávanie jedál; kvetináče; likérové súpravy; lisy na cesnak (kuchynské náradie); lyžice
na obúvanie, obuváky; maľované sklené výrobky; metly; miešacie lyžice (kuchynské náradie);
miešače okrem elektrických pre domácnosť; mi-

sy; misy na zeleninu; ručné mlynčeky pre domácnosť; naberačky; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; obaly na mydlá; otočné podnosy (kuchynské potreby); otvárače na
fľaše (elektrické aj neelektrické); ozdobné črepníky (nie papierové); ozdobné stolové misy; papierové alebo plastové poháre; piknikové koše
(s riadom); pivové poháre; podložky na pečenie;
podnosy (tácne); podnosy pre domácnosť; poháre
na ovocie; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; poklopy na maslo; poklopy z textílií na udržanie
teploty v čajníkoch; pokrievky na syr; polievacie
kanvy; polievkové misy; porcelán; porcelánové
alebo sklené vývesné štíty; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené busty; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené
sochy; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; potreby na varenie (nie elektrické); potreby pre domácnosť;
pracháče na koberce (ručné nástroje); príklopy na
jedlo; prstencové svietniky; rajnice na pečenie,
varenie (nie elektrické); riedke hrebene na rozčesávanie vlasov; ručné kávové mlynčeky; ručné
mlynčeky na korenie; rukavice pre domácnosť;
schránky na chlieb; schránky na keksy; sitá pre
domácnosť; sklené banky (nádoby); sklené gule;
sklené mozaiky nie pre stavebníctvo; sklené nádoby; sklené poháre; sklené zátky; sklenené nádoby (domáce potreby); soľničky; sporiteľničky
(nie kovové); stierky (kuchynské náradie); stojany na obrúsky; stojany na vajíčka; stolné stojany
na nože; súpravy karáf na olej a ocot; svietniky;
šálky; škatuľky na desiatu; špáradlá; taniere; tanieriky pod fľaše (nie papierové, nie prestieranie); tanieriky pod šálky; toaletné pomôcky; váľky na cesto; varešky; vázy; viacramenné svietniky; vlasy na kefy a štetky; vrecká na cukrovinky;
záhradnícke rukavice; zásobníky na papierové
utierky; zhášadlá sviečok.
24 - Bavlnené plátno; bavlnené textílie; bytový
textil; cestovné deky; kanava (riedka tkanina) na
tapisérie alebo na vyšívanie; konopné plátno; konopné tkaniny; kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); ľanové textílie; lôžkoviny (bielizeň); obliečky na matrace; obliečky na vankúše; obrusy
(okrem papierových); ozdobné obliečky na vankúše; papierové posteľné pokrývky; plachty; plátno s kosoštvorcovým vzorom; pleteniny (textílie);
podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo
taniere (prestieranie); posteľná bielizeň; posteľné
pokrývky; posteľné pokrývky a prikrývky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); prestieranie
na stolovanie (okrem papierového); prešívané posteľné pokrývky; prikrývky; riedko tkané konopné
plátno; stolová bielizeň (nie papierová); stolové
behúne; textilné alebo plastové závesy; textilné
materiály; textilné nástenné dekorácie; textilné
obrúsky na stolovanie; textilné uteráky; textilné
uteráky na tvár; textilné vreckovky; utierky na
riad; vlnené textílie; voskované plátno.
25 - Čelenky (oblečenie); čiapky; galoše; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kabáty;
klobúky; košele; košele s krátkym rukávom; kožené odevy; kožušiny (oblečenie); nohavice; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); ozdobné vreckovky (časti odevov); palčiaky; papuče;
pleteniny; pleteniny (oblečenie); pokrývky hlavy;
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ponožky; priliehavé čiapky; pulóvre; rukavice;
rukávniky; spodná bielizeň; sukne; svetre; šály;
šály uviazané pod krkom; šatky na krk; šatky, šály; tielka; zástery; závoje; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); župany.
26 - Brošne (doplnky oblečenia); čipkársky tovar; čipky; čipky, krajky; klobúkové ozdoby, nie
z drahých kovov; mašle do vlasov; nažehľovacie
ozdoby na textilné výrobky (galantéria); odznaky
na odevy, nie z drahých kovov; opaskové pracky;
ozdobné brošne; ozdoby do vlasov; ozdoby na
obuv, nie z drahých kovov; pletené šnúry; sponky do vlasov; sponky do vlasov (ozdobné); strieborné výšivky (galantéria); stuhy do vlasov; stužky na odevy; škatuľky na ihly; vlasové ihlice;
výšivky (galantéria).
27 - Dverové rohožky; koberce; kobercové podložky; papierové tapety; textilné tapety.
28 - Atrapy, napodobeniny tovarov; bábiky; bábky; dáma (hra); domčeky pre bábiky; domino
(hra); držiaky na sviečky na vianočné stromčeky;
figúrky (hračky); guľky na hranie; hojdacie kone;
hojdačky; hračky; kocky (hra); kolky (figúrky);
koše na rybolov; mäkké hračky; medvedíky (hračky); odevy pre bábiky; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek);
podkovy (hračky); postieľky pre bábiky; rapkáče;
sánky (športové potreby); stavebnicové kocky
(hračky); stojany na vianočné stromčeky; šachové hry; šachovnice; vĺčiky (hračky); zvončeky na
vianočné stromčeky.
29 - Bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový
kompót; divina; držky; džemy; hrozienka sušené;
hummus (cícerová kaša); huspenina; hydina (mäso); jablkový kompót; jedlá z rýb; jogurt; kandizované ovocie; kefír (mliečny nápoj); klobásy,
salámy, párky; kompóty; koncentrované vývary;
konzervovaná cibuľa; konzervovaná fazuľa; konzervovaná šošovica; konzervovaná zelenina; konzervované hľuzovky; konzervované mäso; konzervované ovocie; konzervované ryby; konzervované šampiňóny; konzervovaný cesnak; konzervovaný hrach; konzervy s ovocím; konzervy
so zeleninou; konzumný repkový olej; krvavé jaternice; kukuričný olej; kyslá kapusta; kyslé mlieko; lúpané slnečnicové semená; margarín; marmelády; maslo; maslové krémy; mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; mliečne koktaily; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne
výrobky; mlieko; mrazené ovocie; nakladaná zelenina; nakladané uhorky; ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné chuťovky; ovocné
šaláty; ovocné šupky; papriková nátierka (konzervované koreniny); paradajková šťava na varenie; paradajkový pretlak; pečeň; pečeňová paštéta; plátky sušeného ovocia; polievky; potravinárske oleje; rybacia pena; rybie plátky (filé); ryby
(neživé); slanina; smotana (kyslá smotana); smotana (mliečne výrobky); spracované škrupinové
ovocie; spracovaný peľ (potravina); srvátka; sušená zelenina; sušené vajcia; syridlo; syry; šľahačka; špik (potraviny); šunka; tukové nátierky
na chlieb; údeniny; varená zelenina; zelenina v štipľavom náleve; zeleninové šaláty; zeleninové šťavy na varenie; zemiakové lupienky.
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie);
cereálne tyčinky; cestá na koláče; cestá na zákusky; cestoviny; cukor; cukrárske výrobky; cukríky;
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cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných
stromčekov; čajové nápoje; droždie do cesta; fazuľová múka; chlieb; jemné pečivárske výrobky;
karamelky (cukríky); kečup; keksy; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady); korenie;
koreniny; kukuričná krupica; kukuričná múka;
kukuričné vločky; kvety a listy rastlín (náhradky
čaju); ľanové semená (potraviny); lúpaný jačmeň;
lúpaný ovos; marinády; mäsové šťavy; med; mletá kukurica; mletý jačmeň; mletý ovos; mlynárske
výrobky; múčne jedlá; nekysnutý chlieb; obilné
klíčky (potraviny); obilninové chuťovky; obilninové vločky; oblátky; ovocné omáčky; ovocné želé (cukrovinky); ovsené potraviny; ovsené vločky;
ovsený výražok (múka); palacinky; paprika (koreniny); pečivo (rožky); pečivo s mäsovou náplňou; penové zákusky (cukrovinky); plnené koláče; pražená kukurica; prípravky z obilnín; propolis; pšeničná krupica; pšeničná múka (výražková); rezance; sladké žemle; slané pečivo (krekery); strúhanka; sucháre; sušienky; sušienky, keksy; škrob (potraviny); včelia kašička (požívatiny); zákusky, koláče.
31 - Čerstvá cibuľa; čerstvá cvikla; čerstvá fazuľa; čerstvá šošovica; čerstvá zelenina; čerstvé
hľuzovky; čerstvé hrozno; čerstvé ovocie; čerstvé
šampiňóny; čerstvé uhorky; čerstvé záhradné bylinky; čerstvé zemiaky; čerstvý hlávkový šalát;
čerstvý hrach; čerstvý pór; egreše (čerstvé ovocie); kukurica; lieskové oriešky; násadové vajcia
(na liahnutie); nespracované obilie; otruby; ovos;
paprika (rastlina); peľ (surovina); pšenica; rastliny; raž; ružové kríky; seno; slama (krmivo); sušené kvety (na dekoráciu); sušené rastliny na dekoráciu; škrupinové ovocie; špenát (čerstvý);
tekvica (čerstvá); úžitkové domáce zvieratá; vence zo živých kvetov; vinič (rastlina); zrno (obilie); zvieratá chované v zverincoch; žihľava; živá
hydina; živé kvety; živé ryby; živé zvieratá.
32 - Hroznový mušt (nekvasený); limonády; medové nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); mixované ovocné alebo zeleninové nápoje;
nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily;
nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholický jablkový mušt; ovocné džúsy; ovocné nektáre; paradajkový džús (nápoj); pivo; sirupy na
výrobu limonád; sirupy na výrobu nápojov; sladina (výluh sladu); srvátkové nápoje; stolové vody; vody (nápoje); zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické výťažky
z ovocia; alkoholové extrakty (tinktúry); brandy,
vínovica; destilované nápoje; griotka; horké likéry; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty
(alkoholické); liehoviny; likéry; medovina; víno.
40 - Dámske krajčírstvo, šitie; kováčstvo; lisovanie ovocia; opracovávanie dreva; rytie, gravírovanie; údenie potravín; vypaľovanie keramiky.
41 - Divadelné predstavenia; drezúra zvierat; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie
a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie športových súťaží; poskytovanie zariadení na
oddych a rekreáciu; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky,
výstavy); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava).
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43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie);
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); hotelierske služby; kaviarne;
motely (služby); ozdobné vyrezávanie ovocia
a zeleniny; penzióny; prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne;
samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne;
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ubytovanie pre zvieratá.
44 - Chov rýb; chov zvierat; útulky (domovy);
záhradkárske služby; záhradníctvo; zhotovovanie
vencov.

(731) PWC Avis, s.r.o., Komenského 11/A, 040 01 Košice, SK;
(740) AENEA Legal s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) fialová, zelená
(731) OZ Kopaničiarsky región MAS, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, SK;

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

1382-2014
4.8.2014
9, 12
9 - Nahraté operačné programy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové
programy (sťahovateľné); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); počítačové softvérové
aplikácie (sťahovateľné).
12 - Letecké prístroje, stroje a zariadenia.

(540)

(591) biela, modrá
(731) PWC Avis, s.r.o., Komenského 11/A, 040 01 Košice, SK;
(740) AENEA Legal s.r.o., Bratislava, SK;

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

1383-2014
4.8.2014
41, 42, 45
41 - Vzdelávanie; školenia.
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru;
výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); údržba počítačového softvéru.
45 - Udeľovanie licencií na počítačové programy
(právne služby).

(540)

(591) biela, modrá

1386-2014
4.8.2014
25, 28, 41, 44
25 - Obuv; čiapky; pleteniny; celé topánky; šály;
spodná bielizeň; župany; opasky (časti odevov);
svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; oblečenie; pokrývky hlavy; spodná bielizeň pohlcujúca
pot; kravaty; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; tielka; gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; športové
tričká, dresy; zástery; papuče; plážové oblečenie;
plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; sandále;
pánske spodky; kabátiky; uniformy; bundy; saká;
závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky;
topánky na šport; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou);
body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné
úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; tričká; pončá; legínsy; dámske nohavičky; športové
tielka.
28 - Stacionárne tréningové bicykle; hracie lopty;
boxerské rukavice; terče; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; ozdoby alebo darčeky
rozdávané hosťom pri večierkoch; cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; siete (športové
potreby); hracie rukavice; vzpieračské činky;
gymnastické zariadenia; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na kolená (športový tovar); ochranné vypchávky (časti športových úborov); plyšové hračky; opasky pre vzpieračov (športové potreby); boxovacie vrecia; činky.
41 - Akadémie (vzdelávanie); telesné cvičenie;
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu;
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; gymnastický
výcvik; vydávanie kníh; poskytovanie zariadení
na športovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované
prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie
športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie
športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizovanie a vedenie seminárov; tábory
na športové sústredenia; meranie času na športových podujatiach; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby osobných trénerov
(fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie;
44 - Parné kúpele; salóny krásy; masáže; manikúra; fyzioterapia; tetovanie; sauna (služby); soláriá (služby); služby vizážistov; terapeutické služby; depilácia voskom.

(540)

(731) Kiss Michal, Komoča 282, 941 21 Komoča, SK;
(740) Nagy Tibor, JUDr., Nové Zámky, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1412-2014
6.8.2014
35, 41
35 - Reklama; tvorba reklamných filmov.
41 - Fotografovanie.

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

(540)

(731) Media Creative Production, spol. s r.o., Na Karlove 34, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

1413-2014
6.8.2014
35, 36, 42
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
nehnuteľnosti (služby).
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540)
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1415-2014
6.8.2014
35, 36, 42
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540)

(591) modrá, čierna
(731) TotalMoney s.r.o., Tatranské námestie 5, 058 01
Poprad, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

1419-2014
8.8.2014
5, 35, 41
5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske
alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá;
potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti,
obväzový materiál.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva.
41 - Vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540)
(591) modrá, biela, červená, žltá, hnedá, čierna, zelená,
fialová
(731) TotalMoney s.r.o., Tatranské námestie 5, 058 01
Poprad, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

1414-2014
6.8.2014
35, 36, 42
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540)

(591) modrá, čierna
(731) TotalMoney s.r.o., Tatranské námestie 5, 058 01
Poprad, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

(731) Majba Lukáš, Fučíkova 17, 903 01 Senec, SK;

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

1420-2014
8.8.2014
5, 35, 41
5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske
alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá;
potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti,
obväzový materiál.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva.
41 - Vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540)

(591) zelená, čierna
(731) Majba Lukáš, Fučíkova 17, 903 01 Senec, SK;
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1421-2014
8.8.2014
16, 35, 36, 41
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; spisové obaly (papiernický tovar);
zoraďovače, šanóny (na voľné listy); brožúry; emblémy (papierové pečate); tlačivá (formuláre); tlačené publikácie; príručky; knihy; brožované knihy; dosky na spisy; prospekty; samolepky (papiernický tovar).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení
obchodnej činnosti; obchodné odhady; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri
organizovaní obchodnej činnosti; poradenské
služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodný
alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); odborné obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
36 - Realitné kancelárie; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok.
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné
vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh;
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; organizovanie a vedenie seminárov;
odborné preškoľovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania).

nie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových
technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).
(540)

(591) modrá, biela
(731) RESCO, spol. s r.o., Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

1512-2014
28.8.2014
9, 42
9 - Počítače; nahraté počítačové programy; telefónne prístroje; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); notebooky (prenosné počítače); počítačové programy (sťahovateľné); prenosné telefóny; prenosné počítače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); smartfóny; tablety (prenosné počítače).
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru;
aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového
softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom
počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových
technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).

(540)

(591) čierna, modrá, sivá
(731) RESCO, spol. s r.o., Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, SK;
(591) čierna, zlatá
(731) REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Májkova 3, 811 07 Bratislava, SK;

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

1510-2014
28.8.2014
9, 42
9 - Počítače; nahraté počítačové programy; telefónne prístroje; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); notebooky (prenosné počítače);
počítačové programy (sťahovateľné); prenosné
telefóny; prenosné počítače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); smartfóny; tablety
(prenosné počítače).
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru;
aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového
softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom
počítačových serverov (serverhosting); zálohova-

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

1513-2014
28.8.2014
19, 35, 37
19 - Drevené dlážky; parkety (parketové podlahy).
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing.
37 - Stavebníctvo.

(540)

(591) zlatá, zelená
(731) EUROPARKETT SLOVAKIA, s.r.o., Hlavná 108,
040 01 Košice, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5033-2014
21.1.2014
5, 9, 35, 44
5 - Roztoky na kontaktné šošovky; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; prípravky na čistenie očí; prípravky na vyplachovanie očí.
9 - Okuliare, cvikre; slnečné okuliare; okuliare na
šport; okuliare proti oslneniu; okuliarové šošovky; kontaktné šošovky; korekčné šošovky; optické šošovky; okuliarové rámy; okuliarové obrúčky; retiazky na okuliare; retiazky na cvikre; šnúrky
na okuliare; puzdrá na okuliare; puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; optické sklo;
optické výrobky; optické prístroje a nástroje; nástroje s okulármi; ďalekohľady.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi: roztoky na kontaktné šošovky; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; prípravky na čistenie očí; prípravky na vyplachovanie očí; okuliare,
cvikre; slnečné okuliare; okuliare na šport; okuliare proti oslneniu; okuliarové šošovky; kontaktné
šošovky; korekčné šošovky; optické šošovky;
okuliarové rámy; okuliarové obrúčky; retiazky na
okuliare; retiazky na cvikre; šnúrky na okuliare;
puzdrá na okuliare; puzdrá na cvikre; puzdrá na
kontaktné šošovky; optické sklo; optické výrobky; optické prístroje a nástroje; nástroje s okuliarmi; ďalekohľady; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi: roztoky na
kontaktné šošovky; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; prípravky na čistenie očí; prípravky na vyplachovanie očí; okuliare, cvikre; slnečné
okuliare; okuliare na šport; okuliare proti oslneniu; okuliarové šošovky; kontaktné šošovky; korekčné šošovky; optické šošovky; okuliarové rámy; okuliarové obrúčky; retiazky na okuliare; retiazky na cvikre; šnúrky na okuliare; puzdrá na
okuliare; puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné
šošovky; optické sklo; optické výrobky; optické
prístroje a nástroje; nástroje s okuliarmi; ďalekohľady; sprostredkovateľská činnosť v oblasti optických služieb a očnej techniky.
44 - Optické služby; činnosť refrakčného strediska; poradenská činnosť v oblasti optických služieb a očnej techniky.

(540) FOKUS
(731) Očná optika a.s., Vajnorská 134, 832 57 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5106-2014
11.2.2014
36
36 - Realitné služby, najmä poskytovanie informácií, nástrojov a poradenstva týkajúce sa realít
vrátane dostupnosti a cien prenájmu rezidenčných
a komerčných nehnuteľností, prostredníctvom internetu; poradenské a lízingové služby týkajúce
sa nehnuteľností vrátane rezidenčných a obchodných nehnuteľností.

(540) OFFICEFINDER
(731) Jones Lang LaSalle IP, Inc., 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5127-2014
21.2.2014
9, 35, 38, 41, 42, 45
9 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítače;
počítačové programy; zariadenia na spracovanie
textu; optické vlákna; nahraté operačné programy; periférne zariadenia počítačov; počítačový
softvér; monitorovacie počítačové programy; optické nosiče údajov; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné počítače); elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy na
počítačové hry.
35 - Prenájom reklamných priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; príprava inzertných stĺpcov; reklama; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; vydávanie reklamných textov;
rozmnožovanie dokumentov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; subdodávateľské služby (obchodná
pomoc); vyhľadávanie sponzorov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodná správa
licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby);
sprostredkovateľne práce; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); televízna
reklama; obchodný manažment v oblasti umenia;
správa počítačových súborov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); lepenie plagátov; služby predplácania novín
a časopisov (pre tretie osoby); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov
do počítačových databáz; prehľad tlače (výstrižkové služby); zoraďovanie údajov v počítačových
databázach; podpora predaja (pre tretie osoby);
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri
riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné odhady; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; organizovanie veľtrhov na obchodné a reklamné účely; aranžovanie výkladov;
dražby; fakturácie; fotokopírovanie dokumentov;
grafická úprava tlačovín na reklamné účely.
38 - Posielanie správ; počítačová komunikácia;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; elektronická pošta; informácie v oblasti
telekomunikácií; prenájom zariadení na prenos
informácií; prenájom telekomunikačných prístrojov; služby vstupu do telekomunikačných sietí
(smerovanie a pripájanie); prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz.
41 - Písanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); tlmočenie posunkovej reči; produkcia filmov (nie reklamných);
pózovanie modelov výtvarným umelcom; nahrá-
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vanie videopások; prenájom videopások; on line
vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych
programov; vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie);
prenájom divadelných dekorácií; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); filmové štúdiá; fotografovanie; informácie o výchove a vzdelávaní; služby pojazdných knižníc; knižnice (požičovne kníh); služby múzeí (prehliadky, výstavy); služby nahrávacích štúdií; organizovanie
a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; pedagogické informácie; online poskytovanie elektronických
publikácií (bez možnosti kopírovania); požičiavanie kinematografických filmov; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); tvorba
divadelných alebo iných predstavení; prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; školenia.
42 - Prenájom počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačových programov; poradenstvo v oblasti návrhu
a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; prenájom počítačového softvéru; aktualizovanie softvéru počítačových databáz; údržba
počítačových programov; analýzy počítačových
systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na webových stránkach; inštalácia počítačových programov; prevod (konverzia)
počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie
internetových vyhľadávačov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti počítačových sietí.
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na práva duševného
vlastníctva; registrácia doménových mien (právne služby).

21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo
sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo;
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
(540) Prison Pub
(731) Distrib Capital, s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava, SK;
(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) čierna, červená
(731) BARČAK Holding s. r. o., Prievozská 38, 821 05
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5132-2014
20.2.2014
16, 21, 32, 35, 41, 43
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo
pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske
štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem
nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem
prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.

5133-2014
20.2.2014
16, 21, 32, 35, 41, 43
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar
a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely
alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy;
štočky.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo
sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo;
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540) Prison Brewery
(731) Distrib Capital, s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava, SK;
(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5134-2014
20.2.2014
16, 21, 32, 35, 41, 43
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo
pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske
štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem
nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem
prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
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21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo
sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo;
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
(540) Väzenský pivovar
(731) Distrib Capital, s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava, SK;
(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5170-2014
28.2.2014
29
29 - Roztierateľné syry.

(540) LIGHTLIFE
(731) BEL Sýry Česko a. s., Pražská 218, 675 26 Želetava, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5171-2014
28.2.2014
7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
7 - Elektrické čistiace stroje; elektrické kuchynské stroje; elektrické miešače na použitie domácnosti; mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných; elektrické šľahače pre domácnosť; kávové
mlynčeky s výnimkou ručných; elektrické kuchynské roboty; práčky bielizne; práčky na pranie,
farbenie a bielenie; vysávače; hadice do vysávačov; vrecká do vysávačov; príslušenstvo k vysávačom na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných
prípravkov; elektrické drviče pre domácnosť;
mangle, žehliace stroje; prenosné mangle; odšťavovače ovocia a zeleniny (elektrické); centrálne
vysávače; dierkovače do dierkovacích strojov; kosačky na trávniky (stroje); elektrické nože; elektrické nožnice; elektrické leštičky na obuv; odsávače prachu a podobných nečistôt (stroje); stroje
na odstraňovanie vodného kameňa; odstredivky
na smotanu; elektrické otvárače na konzervy; píly (stroje); výčapné zariadenia na pivo; pivové
pumpy; plničky fliaš; predajné automaty; práčky
uvádzané do chodu vhodením mince; prehrievače; umývačky fliaš; umývačky riadu; vložky do
filtračných zariadení; žehliace stroje; žmýkačky;
čerpadlá (časti strojov, motorov a hnacích strojov); čerpadlá do vykurovacích zariadení; čerpadlá na stlačený vzduch; čerpadlá, pumpy (stroje);
pumpy (časti strojov a motorov); ejektory, prúdové čerpadlá; membrány čerpadiel; odstredivé
čerpadlá; prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií;
filtre (časti strojov alebo motorov); filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do motorov); hlavy
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valcov do motorov; hnacie motory s výnimkou
motorov do pozemných vozidiel; hydraulické motory; elektrické motory s výnimkou motorov do
pozemných vozidiel; remene do motorov a hnacích strojov; spojky, spojenia, styky, kĺby (časti
motorov); ventilátory motorov a hnacích strojov;
ventily (časti strojov, motorov a hnacích strojov);
dúchadlá (stroje); ventilátory motorov; ploché
spätné ventily, záklopky (časti strojov); redukčné
ventily (časti strojov); ventily (časti strojov, motorov a hnacích strojov); výtlačné ventily (časti
strojov); kompresory; vývevy (stroje); motory
a hnacie stroje (okrem hnacích strojov do pozemných vozidiel); spojovacie články strojov; prevodovky a prevodové komponenty (okrem komponentov pre pozemné vozidlá); riadiace mechanizmy strojov; štartéry do motorov hnacích strojov; ovládacie zariadenia pre mechanizmy; pohony
priemyselných armatúr; výmenníky tepla (časti
strojov); filtre (časti strojov); mechanické variátory (časti strojov); píly (stroje); vysokotlakové
čistiace stroje.
8 - Ručné nástroje a ručné náradie; nožiarske výrobky a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky;
nožnice na strihanie fúzov a brady; holiace strojčeky elektrické aj neelektrické; depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické; čepele, nože
(zbrane); česáky (ručné nástroje); depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické; hrable na golfové
ihriská; holiace čepele; holiace potreby, puzdrá na
holiace potreby; obaly na holiace strojčeky; puzdrá na holiace strojčeky; hroty, špice, ostrie (časti
ručných nástrojov a náradia); klieštiky na cukor;
klieštiky; klieštiky na očné riasy; otvárače na
konzervy s výnimkou elektrických; krájač vajec
(neelektrický); krájače na pizzu (neelektrické); krájače na zeleninu; krájače syrov (neelektrické); kulmy (na kučeravenie vlasov); kulmy na vlasy; leštiace, glazovacie nástroje; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); oberače na ovocie (ručné náradie); obojručné nože; pinzety; elektrické
pilníky na nechty; strieborný príbor (nože, vidličky a lyžice); želiezka na kučeravenie vlasov;
žehličky (neelektrické nástroje); žehličky.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; kontrolné a regulačné prístroje; prístroje na
nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo
obrazu; fotografické prístroje a zariadenia; fotoaparáty; kamery; kinematografické kamery; magnetické a optické nosiče údajov; magnetické karty; magnetické pásky; záznamové disky; kompaktné disky; optické disky; registračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie
údajov a počítače; hasiace prístroje; elektricky
vyhrievané odevy; počítačové programy a softvér; počítače; tablety; inteligentný telefón; notebooky; periférne zariadenia k počítačom; modemy; počítačové pamäte; počítačový softvér; počítačové programy (nahrané); počítačové hry; zariadenia na spracovanie údajov; autorádiá; batérie; batérie do svietidiel; elektrické batérie; ďalekohľady; diaľkové ovládače; elektronické diáre;
CD a DVD prehrávače; CD a DVD disky; mp3
prehrávač; mp4 prehrávač; iPady; iPody; elektrické dverové zvončeky; mikrofóny; slúchadlá;
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reproduktory; rádiá; televízne zariadenia; zosilňovače; telefónne prístroje vrátane mobilných,
častí telefónnych prístrojov (mikrofóny, slúchadlá); záznamníky; faxy; elektrické a koaxiálne káble; káble s optickými vláknami; navigačné prístroje; antény; elektrické batérie; cievky (fotografia); prístroje na zaznamenávanie času; clony proti
oslepeniu; bzučiaky; čítače čiarového kódu; čipy
(mikroprocesorové doštičky); čipy DNA; čítacie
zariadenia (informatika); číslicové súradnicové
zapisovače; prístroje na čistenie gramofónových
platní; elektrické články; detektory; diaľkomery;
diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkové ovládače; diaprojektory; elektronické diáre;
digitálne fotorámiky; disková jednotka (do počítačov); elektrické dverové zvončeky; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); elektronické informačné tabule; elektronické perá (na vizuálne
zobrazovacie zariadenia); elektronické publikácie
(stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety);
elektronický vreckový slovník – prekladový; fotografické filtre; filtre UV lúčov na účely fotografické; fotoelektrické bunky; fotokopírovacie
stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); gramofónové platne; hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; hologramy; magnetické identifikačné karty; identifikačné magnetické náramky; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); magnetické kódované karty; kompasy; konektory (elektrotechnický materiál); krokomery; laterna magika (prístroje); magnetické médiá; magnetofóny; megafóny;
meracie prístroje; meniče diskov (do počítačov);
elektrické meracie zariadenia; nabíjačky batérií;
monitory (počítačový hardvér); podložky pod
myš; myši (informatika); nabíjacie agregáty elektrických batérií; náplne (kartridže) na videohry;
navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače);
navigačné satelitné prístroje; magnetické nosiče
údajov; obaly na notebooky; astrofotografické
objektívy; objektívy (optika); elektrické objímky;
odrušovače (elektrotechnika); okuliare, cvikre; okuliare, puzdrá na cvikre; nahraté operačné programy; optické čítače; optické disky; optické nosiče údajov; automatické zariadenia signalizujúce
nízky tlak v pneumatikách; počítacie dosky; počítačové klávesnice; počítačové pamäte; počítačový softvér; poplašné zariadenia; premietacie
prístroje; prehrávač kompaktných diskov; prenosné multimediálne prehrávače; prenosné telefóny;
prenosné počítače; prenosné prehrávače; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); rádiotelefónne zariadenia; registračné pokladnice; riadiace panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine
(elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; skrinky, škatule na reproduktory; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; telefónny záznamník; USB
kľúče; videokamery; videorekordéry; videotelefóny; zariadenia globálneho polohového systému
(GPS); zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty);
elektrické batérie do automobilov.
11 - Zariadenia na klimatizáciu, osvetľovanie, vykurovanie; parné kotly; zariadenia na varenie,
chladenie a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; klimatizačné zariadenia a prí-

slušenstvo; elektrické a neelektrické zariadenia
na vyhrievanie postelí; termofory a ohrievacie rošty; elektrické ohrievacie podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely;
elektrické kanvice; elektrické prístroje na ohrievanie tekutín; elektrické kávovary; ponorné ohrievače; elektrické spotrebiče na varenie; elektrické
prístroje na vyhrievanie a vetranie miestností; chladničky; mrazničky; chladiace a mraziace vitríny;
nápojové chladničky; elektrické kuchynské prístroje a zariadenia na pečenie a varenie; elektrické fritézy; elektrické grily; elektrické hriankovače; variče; teplovzdušné rúry; elektrické sušičky
ovocia a zeleniny; elektrické sporáky; rúry na
pečenie; kuchynské odsávače pary a oleja; elektrické tlakové hrnce; sušiče na vlasy; sušičky (prístroje); osvetľovacie prístroje a zariadenia; elektrické lampy; lampy na svietenie; žiarovky; žiarivky; bojlery; ohrievače vody; chladiace spotrebiče a zariadenia; kachle; kozuby; pece; sporáky;
piecky; elektrické radiátory; saunovacie zariadenia; soláriá (prístroje); elektrické ventilátory (stolové); mraziace boxy na výrobu ľadu.
12 - Kolesá vozidiel; pneumatiky; automobilové
pneumatiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; pneumatiky na rezervné kolesá; vzdušné balóny; riaditeľné balóny; autopoťahy; autosedadlá; bezpečnostné sedadlá pre deti
do automobilov; batožinové nosiče na vozidlá; bicykle; detské kočíky; diaľkovo ovládané vozidlá
(nie hračky); duše na kolesá automobilov; dvojkolesové vozíky; golfové vozíky; hroty na pneumatiky.
16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká;
tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre
a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty;
noviny; obežníky; tlačené publikácie; papierové
vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); nálepky;
netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby
použité ako reklamné predmety; perá (kancelárske potreby); poštové známky; adresné štítky do
adresovacích strojov; kancelársky papier; listový
papier; kopírovací papier; pergamenový papier;
papierové pásky; baliaci papier; albumy; atlasy;
mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie;
grafické reprodukcie; rytiny; plastové fólie na balenie; formuláre; formuláre na zmluvy a podania;
paragóny; predmety z kartónu; papierové lepiace
štítky lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; spisové obaly; stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; papierové alebo plastové vaky
na balenie; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie; vzory na výrobu
odevov.
20 - Bambus; divány; drevené alebo plastové skrinky; dvierka na nábytok; skrinky na hračky; kancelársky nábytok; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; kreslá; lavičky (nábytok); lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; nábytok; paravány,
zásteny (nábytok); písacie stoly; pohovky; police,
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stojany; registračné skrine, kartotékové skrine;
reklamné nafukovacie predmety; servírovacie stolíky; skrinky na hračky; stoličky; stolíky pod počítače; zobrazovacie tabule.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby;
ozdoby na vianočný stromček; hracie videoautomaty; arkádové hracie videoautomaty; spoločenské hry; stavebnice; stolové hry; vreckové hry
s LCD displejom.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi v triede 7: elektrické čistiace stroje a prístroje, elektrické kuchynské stroje, elektrické miešače na použitie v domácnosti, mlynčeky pre
domácnosť s výnimkou ručných, elektrické šľahače pre domácnosť, kávové mlynčeky s výnimkou ručných, elektrické kuchynské roboty, práčky, práčky na pranie, farbenie a bielenie, vysávače, hadice do vysávačov, vrecká do vysávačov,
príslušenstvo k vysávačom na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných prípravkov, elektrické drviče pre domácnosť, mangle, žehliace stroje, prenosné mangle, elektromechanické stroje pre domácnosť, odšťavovače ovocia a zeleniny; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi
v triede 9: prístroje a nástroje vedecké, námorné,
geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie, váženie, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, fotografické prístroje a zariadenia, fotoaparáty, kamery, magnetické a optické nosiče údajov, magnetické karty, magnetické pásky, záznamové disky, kompaktné disky, optické disky,
registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroje, elektrické žehličky, elektricky vyhrievané
odevy, počítačové programy a softvér všetkých
druhov na akomkoľvek type nosičov, notebooky,
periférne zariadenia k počítačom, modemy, počítačové pamäte, počítačový softvér, počítačové
programy (nahrané), počítačové hry, spotrebná
elektronika patriaca do triedy 9, autorádiá, batérie, batérie do svietidiel, elektrické batérie, ďalekohľady, diaľkové ovládače, elektronické diáre,
CD a DVD prehrávače, CD a DVD, elektrické
dverové zvončeky, mikrofóny, slúchadlá, reproduktory, rádiá, televízne zariadenia, zosilňovače,
telefónne prístroje vrátane mobilných, častí telefónnych prístrojov – mikrofóny, slúchadlá, záznamníky, faxy, elektrické a koaxiálne káble, káble s optickými vláknami, navigačné prístroje; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi
v triede 11: zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia, klimatizačné zariadenia a príslušenstvo,
elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, termofory a ohrievacie rošty, elektrické ohrievacie podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely,
elektrické kanvice, elektrické prístroje na ohrievanie tekutín, elektrické kávovary, ponorné ohrievače, elektrické spotrebiče na varenie, elektrické prístroje na vyhrievanie a vetranie miestností,
domáce spotrebiče patriace do triedy 11, chlad-
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ničky, mrazničky, chladiace a mraziace vitríny,
nápojové chladničky, elektrické kuchynské prístroje a zariadenia na pečenie a varenie, elektrické fritézy, elektrické grily, elektrické hriankovače, variče, teplovzdušné rúry, elektrické sušičky
ovocia a zeleniny, elektrické sporáky, rúry na pečenie, kuchynské odsávače pary a oleja, elektrické tlakové hrnce, sušiče na vlasy, sušičky (prístroje), osvetľovacie prístroje a zariadenia, elektrické lampy, lampy na svietenie, žiarovky, žiarivky, bojlery, ohrievače vody, chladiace spotrebiče a zariadenia, kachle, kozuby, pece, sporáky,
piecky, radiátory, elektrické saunovacie zariadenia, soláriá (prístroje), elektrické ventilátory (stolové); maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s elektrospotrebičmi a domácimi prístrojmi a potrebami; zhromažďovanie rozličných výrobkov,
pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať (prostredníctvom
maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom
webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; rozhlasová a televízna reklama;
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo
náborových materiálov; pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchodný manažment a riadenie; marketingové služby; marketingové poradenstvo a štúdie; ekonomické a organizačné poradenstvo; obchodné sprostredkovanie lízingových
zmlúv; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien;
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby;
predvádzanie tovaru; sekretárske služby; administratívne práce; služby ako záz-nam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; prepisovanie, spracovanie textov; účtovníctvo; vedenie účtovníctva; vedenie účtovných kníh;
revízia účtov; fakturácia; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede
37 tohto zoz-namu.
36 - Realitné kancelárie; prenájom bytov, kancelárskych priestorov a fariem; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; prenájom obchodných priestorov; prenájom nehnuteľností;
správcovstvo, správa nehnuteľností; oceňovanie
a odhady nehnuteľností; poisťovníctvo; finančné
služby; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; bankové služby; oceňovanie pre poistenie;
bankovníctvo; finančné analýzy; finančné informácie; finančný lízing; finančné záruky; finančné
konzultačné služby; úverové financovanie predaja; poistenie; poradenstvo v oblasti poistenia;
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
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komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Opravy, montáž a zapojenie elektrických spotrebičov; odborné poradenstvo k montáži, inštalácii a opravám elektrických spotrebičov; oprava
fotografických prístrojov; odrušovanie elektrických
prístrojov a zariadení; inštalácia, údržba a opravy
počítačov; montovanie a opravy telefónov.
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 on line 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.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; informácie o tarifách a možnostiach prepravy; distribúcia tovaru na dobierku; nákladná kamiónová doprava; doručovacie
služby; kuriérske služby; doručovanie tovaru; prenájom skladísk a skladovacích kontajnerov.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických
a neperiodických publikácií: kníh, brožúr, ročeniek, spoločenských, zábavných, vzdelávacích
a odborných časopisov, novín, magazínov (tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej
podobe) vrátane textových, zvukových a zvukovo-obrazových správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov; vydávanie kníh, časopisov, periodík, brožúr, ročeniek, katalógov; poskytovanie
elektronických publikácií on line (bez možnosti
kopírovania); on line vydávanie elektronických
kníh a časopisov; edičná a publikačná činnosť
vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov na rozhlasové a televízne vysielanie; požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosi-

čov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí
a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého
životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav; informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti; vydávanie
textov s výnimkou reklamných alebo náborových,
on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vzdelávanie, školenia, vyučovanie; služby v oblasti estrád, zábavy a kultúrnych podujatí;
služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel na kultúrny alebo vzdelávací účel;
fotografovanie; filmová a fotografická tvorba; informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy;
služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, festivalov, koncertov,
športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení; zverejňovanie textov iných ako reklamných;
knižnice; tvorba rozhlasových alebo televíznych
programov; filmová tvorba; zábava, pobavenie;
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); grafické dizajnérstvo; tvorba
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby);
prenájom webových serverov; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na
elektronické médiá; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
(540)

(591) čierna, červená
(731) ANDREA SHOP, s. r. o., Galantská cesta 5855/22,
929 01 Dunajská Streda, SK;

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

5172-2014
28.2.2014
7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
7 - Elektrické čistiace stroje; elektrické kuchynské stroje; elektrické miešače na použitie domácnosti; mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných; elektrické šľahače pre domácnosť; kávové
mlynčeky s výnimkou ručných; elektrické kuchynské roboty; práčky bielizne; práčky na pranie, farbenie a bielenie; vysávače; hadice do vysávačov; vrecká do vysávačov; príslušenstvo k vysávačom na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných prípravkov; elektrické drviče pre domácnosť;
mangle, žehliace stroje; prenosné mangle; odšťavovače ovocia a zeleniny (elektrické); centrálne
vysávače; dierkovače do dierkovacích strojov;
kosačky na trávniky (stroje); elektrické nože; elektrické nožnice; elektrické leštičky na obuv; odsá-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
vače prachu a podobných nečistôt (stroje); stroje
na odstraňovanie vodného kameňa; odstredivky
na smotanu; elektrické otvárače na konzervy; píly (stroje); výčapné zariadenia na pivo; pivové
pumpy; plničky fliaš; predajné automaty; práčky
uvádzané do chodu vhodením mince; prehrievače; umývačky fliaš; umývačky riadu; vložky do
filtračných zariadení; žehliace stroje; žmýkačky;
čerpadlá (časti strojov, motorov a hnacích strojov);
čerpadlá do vykurovacích zariadení; čerpadlá na
stlačený vzduch; čerpadlá, pumpy (stroje); pumpy (časti strojov a motorov); ejektory, prúdové
čerpadlá; membrány čerpadiel; odstredivé čerpadlá; prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií; filtre
(časti strojov alebo motorov); filtre na čistenie
a chladenie vzduchu (do motorov); hlavy valcov
do motorov; hnacie motory s výnimkou motorov
do pozemných vozidiel; hydraulické motory; elektrické motory s výnimkou motorov do pozemných
vozidiel; remene do motorov a hnacích strojov;
spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); ventilátory motorov a hnacích strojov; ventily (časti
strojov, motorov a hnacích strojov); dúchadlá (stroje); ventilátory motorov; ploché spätné ventily,
záklopky (časti strojov); redukčné ventily (časti
strojov); ventily (časti strojov, motorov a hnacích
strojov); výtlačné ventily (časti strojov); kompresory; vývevy (stroje); motory a hnacie stroje (okrem hnacích strojov do pozemných vozidiel); spojovacie články strojov; prevodovky a prevodové
komponenty (okrem komponentov pre pozemné
vozidlá); riadiace mechanizmy strojov; štartéry
do motorov hnacích strojov; ovládacie zariadenia
pre mechanizmy; pohony priemyselných armatúr;
výmenníky tepla (časti strojov); filtre (časti strojov); mechanické variátory (časti strojov); píly (stroje); vysokotlakové čistiace stroje.
8 - Ručné nástroje a ručné náradie; nožiarske výrobky a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky;
nožnice na strihanie fúzov a brady; holiace strojčeky elektrické aj neelektrické; depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické; čepele, nože (zbrane); česáky (ručné nástroje); depilačné strojčeky
elektrické aj neelektrické; hrable na golfové ihriská; holiace čepele; holiace potreby, puzdrá na holiace potreby; obaly na holiace strojčeky; puzdrá
na holiace strojčeky; hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); klieštiky na cukor;
klieštiky; klieštiky na očné riasy; otvárače na konzervy s výnimkou elektrických; krájač vajec (neelektrický); krájače na pizzu (neelektrické); krájače na zeleninu; krájače syrov (neelektrické); kulmy (na kučeravenie vlasov); kulmy na vlasy; leštiace, glazovacie nástroje; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); oberače na ovocie (ručné náradie); obojručné nože; pinzety; elektrické
pilníky na nechty; strieborný príbor (nože, vidličky a lyžice); želiezka na kučeravenie vlasov;
žehličky (neelektrické nástroje); žehličky.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné,
vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie
a váženie; kontrolné a regulačné prístroje; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; fotografické prístroje a zariadenia;
fotoaparáty; kamery; kinematografické kamery;
magnetické a optické nosiče údajov; magnetické
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karty; magnetické pásky; záznamové disky; kompaktné disky; optické disky; registračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie
údajov a počítače; hasiace prístroje; elektricky
vyhrievané odevy; počítačové programy a softvér; počítače; tablety; inteligentný telefón; notebooky; periférne zariadenia k počítačom; modemy; počítačové pamäte; počítačový softvér; počítačové programy (nahrané); počítačové hry; zariadenia na spracovanie údajov; autorádiá; batérie; batérie do svietidiel; elektrické batérie; ďalekohľady; diaľkové ovládače; elektronické diáre;
CD a DVD prehrávače; CD a DVD disky; mp3
prehrávač; mp4 prehrávač; iPady; iPody; elektrické dverové zvončeky; mikrofóny; slúchadlá;
reproduktory; rádiá; televízne zariadenia; zosilňovače; telefónne prístroje vrátane mobilných,
častí telefónnych prístrojov (mikrofóny, slúchadlá); záznamníky; faxy; elektrické a koaxiálne káble; káble s optickými vláknami; navigačné prístroje; antény; elektrické batérie; cievky (fotografia); prístroje na zaznamenávanie času; clony proti
oslepeniu; bzučiaky; čítače čiarového kódu; čipy
(mikroprocesorové doštičky); čipy DNA; čítacie
zariadenia (informatika); číslicové súradnicové
zapisovače; prístroje na čistenie gramofónových
platní; elektrické články; detektory; diaľkomery;
diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkové ovládače; diaprojektory; elektronické diáre;
digitálne fotorámiky; disková jednotka (do počítačov); elektrické dverové zvončeky; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); elektronické informačné tabule; elektronické perá (na vizuálne
zobrazovacie zariadenia); elektronické publikácie
(stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety);
elektronický vreckový slovník – prekladový; fotografické filtre; filtre UV lúčov na účely fotografické; fotoelektrické bunky; fotokopírovacie
stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); gramofónové platne; hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; hologramy; magnetické identifikačné karty; identifikačné magnetické náramky; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); magnetické kódované karty; kompasy; konektory (elektrotechnický materiál); krokomery; laterna magika (prístroje); magnetické médiá; magnetofóny; megafóny;
meracie prístroje; meniče diskov (do počítačov);
elektrické meracie zariadenia; nabíjačky batérií;
monitory (počítačový hardvér); podložky pod
myš; myši (informatika); nabíjacie agregáty elektrických batérií; náplne (kartridže) na videohry;
navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače);
navigačné satelitné prístroje; magnetické nosiče
údajov; obaly na notebooky; astrofotografické
objektívy; objektívy (optika); elektrické objímky;
odrušovače (elektrotechnika); okuliare, cvikre; okuliare, puzdrá na cvikre; nahraté operačné programy; optické čítače; optické disky; optické nosiče údajov; automatické zariadenia signalizujúce
nízky tlak v pneumatikách; počítacie dosky; počítačové klávesnice; počítačové pamäte; počítačový softvér; poplašné zariadenia; premietacie
prístroje; prehrávač kompaktných diskov; prenosné multimediálne prehrávače; prenosné telefóny;
prenosné počítače; prenosné prehrávače; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej
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siete); rádiotelefónne zariadenia; registračné pokladnice; riadiace panely (elektrina); rozvodné pulty
(elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; skrinky, škatule na reproduktory; trojnožky alebo statívy na
fotoaparáty; telefónny záznamník; USB kľúče;
videokamery; videorekordéry; videotelefóny; zariadenia globálneho polohového systému (GPS);
zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); elektrické batérie do automobilov.
11 - Zariadenia na klimatizáciu, osvetľovanie, vykurovanie; parné kotly; zariadenia na varenie, chladenie a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne
zariadenia; klimatizačné zariadenia a príslušenstvo; elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí; termofory a ohrievacie rošty;
elektrické ohrievacie podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely;
elektrické kanvice; elektrické prístroje na ohrievanie tekutín; elektrické kávovary; ponorné ohrievače; elektrické spotrebiče na varenie; elektrické prístroje na vyhrievanie a vetranie miestností; chladničky; mrazničky; chladiace a mraziace vitríny; nápojové chladničky; elektrické kuchynské prístroje a zariadenia na pečenie a varenie; elektrické fritézy; elektrické grily; elektrické
hriankovače; variče; teplovzdušné rúry; elektrické sušičky ovocia a zeleniny; elektrické sporáky;
rúry na pečenie; kuchynské odsávače pary a oleja; elektrické tlakové hrnce; sušiče na vlasy; sušičky (prístroje); osvetľovacie prístroje a zariadenia; elektrické lampy; lampy na svietenie; žiarovky; žiarivky; bojlery; ohrievače vody; chladiace spotrebiče a zariadenia; kachle; kozuby; pece; sporáky; piecky; elektrické radiátory; saunovacie zariadenia; soláriá (prístroje); elektrické ventilátory (stolové); mraziace boxy na výrobu ľadu.
12 - Kolesá vozidiel; pneumatiky; automobilové
pneumatiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; pneumatiky na rezervné kolesá; vzdušné balóny; riaditeľné balóny; autopoťahy; autosedadlá; bezpečnostné sedadlá pre deti
do automobilov; batožinové nosiče na vozidlá;
bicykle; detské kočíky; diaľkovo ovládané vozidlá
(nie hračky); duše na kolesá automobilov; dvojkolesové vozíky; golfové vozíky; hroty na pneumatiky.
16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká;
tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre
a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty;
noviny; obežníky; tlačené publikácie; papierové
vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); nálepky;
netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby
použité ako reklamné predmety; perá (kancelárske potreby); poštové známky; adresné štítky do
adresovacích strojov; kancelársky papier; listový
papier; kopírovací papier; pergamenový papier;
papierové pásky; baliaci papier; albumy; atlasy;
mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie;
grafické reprodukcie; rytiny; plastové fólie na ba-

lenie; formuláre; formuláre na zmluvy a podania;
paragóny; predmety z kartónu; papierové lepiace
štítky lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; spisové obaly; stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; papierové alebo plastové vaky
na balenie; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie; vzory na výrobu
odevov.
20 - Bambus; divány; drevené alebo plastové
skrinky; dvierka na nábytok; skrinky na hračky;
kancelársky nábytok; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; kreslá; lavičky (nábytok); lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; nábytok; paravány, zásteny (nábytok); písacie stoly; pohovky;
police, stojany; registračné skrine, kartotékové
skrine; reklamné nafukovacie predmety; servírovacie stolíky; skrinky na hračky; stoličky; stolíky
pod počítače; zobrazovacie tabule.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby;
ozdoby na vianočný stromček; hracie videoautomaty; arkádové hracie videoautomaty; spoločenské hry; stavebnice; stolové hry; vreckové hry
s LCD displejom.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi v triede 7: elektrické čistiace stroje a prístroje, elektrické kuchynské stroje, elektrické miešače na použitie v domácnosti, mlynčeky pre
domácnosť s výnimkou ručných, elektrické šľahače pre domácnosť, kávové mlynčeky s výnimkou ručných, elektrické kuchynské roboty, práčky, práčky na pranie, farbenie a bielenie, vysávače, hadice do vysávačov, vrecká do vysávačov,
príslušenstvo k vysávačom na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných prípravkov, elektrické drviče pre domácnosť, mangle, žehliace stroje, prenosné mangle, elektromechanické stroje pre domácnosť, odšťavovače ovocia a zeleniny; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi
v triede 9: prístroje a nástroje vedecké, námorné,
geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie, váženie, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, fotografické prístroje a zariadenia, fotoaparáty, kamery, magnetické a optické nosiče údajov, magnetické karty, magnetické pásky, záznamové disky, kompaktné disky, optické disky,
registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroje, elektrické žehličky, elektricky vyhrievané
odevy, počítačové programy a softvér všetkých
druhov na akomkoľvek type nosičov, notebooky,
periférne zariadenia k počítačom, modemy, počítačové pamäte, počítačový softvér, počítačové
programy (nahrané), počítačové hry, spotrebná
elektronika patriaca do triedy 9, autorádiá, batérie, batérie do svietidiel, elektrické batérie, ďalekohľady, diaľkové ovládače, elektronické diáre,
CD a DVD prehrávače, CD a DVD, elektrické
dverové zvončeky, mikrofóny, slúchadlá, reproduktory, rádiá, televízne zariadenia, zosilňovače,
telefónne prístroje vrátane mobilných, častí telefónnych prístrojov – mikrofóny, slúchadlá, záznamníky, faxy, elektrické a koaxiálne káble, káb-
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le s optickými vláknami, navigačné prístroje; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi
v triede 11: zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia, klimatizačné zariadenia a príslušenstvo,
elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, termofory a ohrievacie rošty, elektrické ohrievacie podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely,
elektrické kanvice, elektrické prístroje na ohrievanie tekutín, elektrické kávovary, ponorné ohrievače, elektrické spotrebiče na varenie, elektrické prístroje na vyhrievanie a vetranie miestností, domáce spotrebiče patriace do triedy 11,
chladničky, mrazničky, chladiace a mraziace vitríny, nápojové chladničky, elektrické kuchynské
prístroje a zariadenia na pečenie a varenie, elektrické fritézy, elektrické grily, elektrické hriankovače, variče, teplovzdušné rúry, elektrické sušičky ovocia a zeleniny, elektrické sporáky, rúry
na pečenie, kuchynské odsávače pary a oleja,
elektrické tlakové hrnce, sušiče na vlasy, sušičky
(prístroje), osvetľovacie prístroje a zariadenia,
elektrické lampy, lampy na svietenie, žiarovky,
žiarivky, bojlery, ohrievače vody, chladiace spotrebiče a zariadenia, kachle, kozuby, pece, sporáky, piecky, radiátory, elektrické saunovacie zariadenia, soláriá (prístroje), elektrické ventilátory
(stolové); maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s elektrospotrebičmi a domácimi prístrojmi
a potrebami; zhromažďovanie rozličných výrobkov, pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom
umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky
pohodlne prehliadať a nakupovať (prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového
predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu); kancelárie zaoberajúce sa
dovozom a vývozom; reklama; rozhlasová a televízna reklama; on line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov; pomoc
pri riadení obchodných aktivít; obchodný manažment a riadenie; marketingové služby; marketingové poradenstvo a štúdie; ekonomické a organizačné poradenstvo; obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby
porovnávania cien; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora
predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru;
sekretárske služby; administratívne práce; služby
ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia
alebo systematizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; prepisovanie, spracovanie textov; účtovníctvo; vedenie účtovníctva; vedenie účtovných kníh; revízia
účtov; fakturácia; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie kú-
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py, predaja a prenájmu nehnuteľností; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37
tohto zoznamu.
36 - Realitné kancelárie; prenájom bytov, kancelárskych priestorov a fariem; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; prenájom obchodných priestorov; prenájom nehnuteľností;
správcovstvo, správa nehnuteľností; oceňovanie
a odhady nehnuteľností; poisťovníctvo; finančné
služby; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; bankové služby; oceňovanie pre poistenie; bankovníctvo; finančné analýzy; finančné informácie; finančný lízing; finančné záruky; finančné konzultačné služby; úverové financovanie
predaja; poistenie; poradenstvo v oblasti poistenia; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Opravy, montáž a zapojenie elektrických spotrebičov; odborné poradenstvo k montáži, inštalácii a opravám elektrických spotrebičov; oprava
fotografických prístrojov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; inštalácia, údržba a opravy počítačov; montovanie a opravy telefónov.
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 on line 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.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; informácie o tarifách a možnostiach prepravy; distribúcia tovaru na dobierku; nákladná kamiónová doprava; doručovacie
služby; kuriérske služby; doručovanie tovaru;
prenájom skladísk a skladovacích kontajnerov.
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41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických a neperiodických publikácií: kníh, brožúr,
ročeniek, spoločenských, zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov, novín, magazínov
(tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe) vrátane textových, zvukových
a zvukovo-obrazových správ a informácií na
elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov; vydávanie kníh, časopisov, periodík, brožúr, ročeniek, katalógov; poskytovanie elektronických publikácií on line (bez
možnosti kopírovania); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; edičná a publikačná
činnosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov na rozhlasové a televízne vysielanie; požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov; produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu
vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích
súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov,
stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu
zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych
a/alebo vzdelávacích výstav; informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on line vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; vzdelávanie, školenia, vyučovanie; služby v oblasti estrád, zábavy a kultúrnych podujatí; služby na verejnú prezentáciu
umeleckých a literárnych diel na kultúrny alebo
vzdelávací účel; fotografovanie; filmová a fotografická tvorba; informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy; služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií,
seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov,
festivalov, koncertov, športových súťaží, súťaží
krásy, živých vystúpení; zverejňovanie textov
iných ako reklamných; knižnice; tvorba rozhlasových alebo televíznych programov; filmová
tvorba; zábava, pobavenie; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); grafické dizajnérstvo; tvorba
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); prenájom webových serverov; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií
na elektronické médiá; poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.

(540)

(591) čierna, červená, modrá
(731) ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,
929 01 Dunajská Streda, SK;

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

5237-2014
2.4.2014
991877
31.1.2014
NZ
34
34 - Tabak, či už spracovaný, alebo nespracovaný; tabakové výrobky, náhrady tabaku, žiadne
z nich na medicínske alebo liečebné účely; cigarety; krátke cigary; cigary; ručné stroje na výrobu
cigariet; cigaretové rúrky; cigaretové filtre; cigaretové papieriky, zápalky a fajčiarske potreby.

(540)

(591) modrá, biela
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5241-2014
3.4.2014
5, 35
5 - Diétne látky upravené na lekárske účely, ako
sú výživové doplnky; diétne potraviny na lekárske účely, zahrnujúce sušené mlieko pre dojčatá,
sušené mlieko na lekárske účely; mäsovozeleninové, ovocné, zeleninové a cereálne diétne potraviny upravené pre malé deti; ovocné a zeleninové nápoje pre dojčatá a batoľatá; potraviny pre
dojčatá.
35 - Maloobchodné služby prostredníctvom internetu s výrobkami detskej výživy, s diétnymi
potravinami a s výrobkami na lekárske účely.

(540)

(591) žltá, oranžová, zelená
(731) N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712
HM Zoetermeer, NL;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5264-2014
23.4.2014
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45
9 - Nahrané nosiče (informácie, dáta, zvuk a obraz); elektronické publikácie (reportáže, správy,
informácie); elektronické zoznamy a adresáre; informačné materiály, noviny, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie (sťahovateľné z internetu).
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16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, (časopisy, noviny, prílohy
novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, záložky); knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety
z papiera a plastických hmôt patriace do triedy
16, najmä brožúry, letáky, obtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do tejto triedy; štočky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; písacie potreby.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete (internetu); komerčné informačné služby; komerčné
informačné kancelárie; prenájom reklamného času na všetkých komunikačných prostriedkoch;
prenájom reklamných plôch; obchodné organizovanie predvádzacích akcií tovarov a služieb; organizovanie reklamných a obchodných výstav;
distribúcia tovarov na reklamné účely; vydávanie
reklamných tlačovín; podnikateľské poradenstvo;
prieskum trhu; spracovanie textov; zhromažďovanie údajov do počítačových databáz; sekretárske služby; pomoc pri riadení obchodu; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,
prieskumu trhu, propagácie, reklamy a podnikania; sprostredkovanie (maklérstvo); propagácia
výhercov súťaží; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 39, 40, 41, 42
a 45 tohto zoznamu.
38 - Šírenie správ, informácií elektronických časopisov a novín, elektronických periodík, kníh
v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete,
(telekomunikačné služby); tlačové agentúry; poskytovanie interaktívneho, elektronického zvukového a obrazového spojenia; prenos informácií
prostredníctvom sieťového distribučného systému; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poradenstvo v oblasti služieb uvedených
v triede 38 tohto zoznamu.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných,
odborných a vzdelávacích tlačovín, publikácií,
správ a informácií vrátane ich expedície.
40 - Tlač, tlačenie.
41 - Vydavateľská činnosť; redakčná činnosť (vydávanie časopisov a iných periodických publikácií); vydavateľská činnosť v odbore zábavných,
odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových
a audiovizuálnych nosičov s výnimkou vydávania reklamných a náborových testov; vydávanie
tlačovín v elektronickej podobe (okrem reklamných); organizovanie odborných akcií, školení,
kurzov, prednášok konferencií, seminárov, sympózií, kongresov, diskusných klubov, spoločenských akcií a súťaží; vyhlasovanie a organizovanie súťaží; vyhlasovanie výsledkov súťaží; organizovanie slávnostných ceremoniálov s udeľovaním cien za dosiahnuté výsledky; prednášková
a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky; organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti
zábavy, výchovy a kultúry; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; reportérske služby; fotografovanie; fo-
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tografická reportáž; zverejňovanie textov s výnimkou reklamných; elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); poradenstvo v oblasti
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
42 - Grafický dizajn; grafika; grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti služieb uvedených
v triede 42 tohto zoznamu.
45 - Spravovanie autorských práv; poradenstvo
v oblasti autorských práv.
(540) RunGo
(731) ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5269-2014
24.4.2014
3, 25, 35
3 - Kozmetické prípravky; toaletné prípravky;
parfumy; prípravky na osobnú hygienu; kozmetické prípravky na ošetrovanie pokožky; dekoratívne kozmetické prípravky, a to kozmetické krémy, balzamy, gély, rúže, laky na nechty, odlakovače, umelé nechty, líčidlá, púdre, maskara, čistiace a kozmetické pleťové masky, odličovacie
kozmetické prípravky, čistiace mlieka na toaletné
účely, toaletné vody, pleťové vody na kozmetické účely; dezodoranty (osobné alebo pre zvieratá); kozmetické éterické esencie; aromatické látky (esencie); kolínske vody; éterické oleje; výťažky z kvetov na kozmetické a voňavkárske
účely; výťažky z bylín na kozmetické a voňavkárske účely; krémy na ruky; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; kozmetické prípravky po
opaľovaní; vlasové kozmetické prípravky, šampóny, vlasové kozmetické prípravky s obsahom
vitamínov, vlasové vody, balzamy, laky na vlasy,
kondicionéry, prelivy a farby na vlasy; telové šampóny; peny do kúpeľa nie na lekárske účely; sprchové gély (kozmetika); kúpeľové oleje nie na
lekárske účely; masážne mentolové emulzie nie
na lekárske účely; masážne gáfrové gély nie na
lekárske účely; telové kozmetické prípravky s obsahom vitamínov; čistiace oleje; čistiace prípravky; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné
účely; spreje na osvieženie dychu; púdre na líčenie tváre; zubné pasty; spreje na čistenie zubov;
kozmetické obrúsky; kozmetické tampóny; antiperspiranty (kozmetické výrobky); bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá;
mydlá na holenie; medicinálne mydlá; dezodoračné mydlá; mydlá zo žriedlových solí.
25 - Odevy a oblečenie patriace do triedy 25; pokrývky hlavy; spodná bielizeň; kúpacie odevy;
plážové odevy; župany; pyžamá; ponožky, podkolienky; kravaty, motýliky; čiapky; šály; šatky;
opasky (časti odevov); peleríny; pančuchy; rukavice.
35 - Marketing; marketingové štúdie; prieskum
trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triedach 3 a 25 tohto zoznamu; maloobchodné
služby s tovarmi uvedenými v triedach 3 a 25
tohto zoznamu; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 3
a 25 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodných
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kontaktov pre tretie osoby v oblasti obchodovania s tovarmi uvedenými v triedach 3 a 25 tohto
zoznamu; vyhľadávanie dát a informácií v počítačových súboroch; poradenstvo v obchodnej
činnosti; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; reklama; inzercia;
rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; propagačná činnosť; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; poskytovanie obchodných informácií v oblasti tovarov uvedených
v triedach 3 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom
internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3 a 25 tohto
zoznamu prostredníctvom internetu; podpora predaja (pre tretie osoby); sprostredkovanie internetového obchodu s tovarmi uvedenými v triedach
3 a 25 tohto zoznamu; automatizované spracovanie dát a informácií; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti.

poháriky; papierové alebo z plastických hmôt;
poľné fľaše; sklené banky (nádoby); sklené nádoby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky;
vázy; kameninové alebo sklenené umelecké predmety; kuchynský riad na podávanie jedál; porcelán.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky na prestieranie; podložky na stôl s výnimkou papierových
(anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky a utierky na tvár; utierky na
riad; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; textilné alebo plastové závesy.
25 - Košele; košele s krátkym rukávom; oblekové
košele; slávnostné košele; pánske odevy; dámske
odevy; detské odevy; konfekcia (odevy); košeľové sedlá; goliere (oblečenie); manžety (časti odevov); potné vložky; odevy; obuv; prikrývky hlavy; vrchné ošatenie; šatky; šály; kravaty; kostýmy; obleky; vesty; tielka; tričká; spodná bielizeň;
opasky (časti odevov); vrecká na odevy; šerpy;
ozdobné vreckovky (časti odevov); oblečenie;
baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie);
kúpacie plášte; papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová obuv; ponožky; pulóvre; pyžamá;
rukavice; sukne; svetre; šaty; čiapkové šilty; športové tričká; dresy; zástery; župany; oblečenie z kože; uniformy (oblečenie); legíny (oblečenie); tepláky (oblečenie); čipkované odevy; čipkovaná bielizeň (odevy); minišaty; kožušinové kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; korzety (spodná bielizeň); krátke kabáty s kapucňou; oblečenie
z imitácie kože; pančuchy; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); podprsenky; podväzky; podšívky (časť odevov); pončá; vlnené šály; vybíjané
oblečenie; topánky; minisukne; tričká s dlhými
rukávmi, nohavice; krátke nohavice; šortky; oblečenie na behanie; oblečenie do posilňovne; texasky; plášte.
42 - Módne návrhárstvo; poradenstvo v oblasti
módneho návrhárstva; navrhovanie módnych doplnkov; poskytovanie informácií o módnom návrhárstve.

(540)

(731) Kwaczek Daniel, Londýnská 2397/60, 120 00 Praha, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5276-2014
25.4.2014
14, 18, 21, 24, 25, 42
14 - Hodiny; hodinky; hodinky ako šperk; amulety (šperk); brošne (šperk); drobné šperky zo zlatých kovov; medailóny (šperky); náramky (šperky); obrúčky ako šperky; perly (šperky); prstene
(šperky); retiazky (šperky); šperky s obsahom zlata; šperky z drahých kovov; šperky z drahokamov; šperky zo striebra; šperky z rýdzeho striebra.
18 - Batohy; vaky; vychádzkové palice; cestovné
kufre; cestovné tašky; držiaky na kufre; cestovné
obaly na odevy; kožené vrecká a tašky na balenie; kožené vrecká a tašky na pripnutie k opasku;
plážové tašky; kabelky; pánske tašky; aktovky;
tašky na nosenie detí; tašky na nosenie psov; tašky na nosenie zvierat; tašky na nosenie mačiek;
kufríky; kozmetické tašky (prázdne); kozmetické
kufríky (prázdne); dáždniky; slnečníky; peňaženky; kabelky; kľúčenky z kože; kľúčenky vykladané bižutériou; kľúčenky; tašky na rameno;
chlebníky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly
na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na šaty; plecniaky; tašky na kolieskach;
torby; turistické plecniaky.
21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše;
kanvice (neelektrické); kanvičky; kanvy; karafy;
krčahy; misky; misy; otváracie fľaše; poháre,
šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; hrnčeky;

(540) MAJK SPIRIT
(731) STARFACES.EU, s.r.o, Jelenia 1, 811 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5277-2014
25.4.2014
18, 21, 24, 25
18 - Batohy; vaky; vychádzkové palice; cestovné
kufre; cestovné tašky; držiaky na kufre; cestovné
obaly na odevy; kožené vrecká a tašky na balenie; kožené vrecká a tašky na pripnutie k opasku;
plážové tašky; kabelky; pánske tašky; aktovky;
tašky na nosenie detí; tašky na nosenie psov; tašky na nosenie zvierat; tašky na nosenie mačiek;
kufríky; kozmetické tašky (prázdne); kozmetické
kufríky (prázdne); dáždniky; slnečníky; peňaženky; kabelky; kľúčenky z kože; kľúčenky vykladané bižutériou; kľúčenky; tašky na rameno; chlebníky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly
na šaty; plecniaky; tašky na kolieskach; torby; turistické plecniaky.
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21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše;
kanvice (neelektrické); kanvičky; kanvy; karafy;
krčahy; misky; misy; otváracie fľaše; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; hrnčeky;
poháriky papierové alebo z plastických hmôt; poľné fľaše; sklené banky (nádoby); sklené nádoby;
sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; vázy;
kameninové alebo sklenené umelecké predmety;
kuchynský riad na podávanie jedál; porcelán.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky na stolovanie;
podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo
taniere (prestieranie); prikrývky; textilné uteráky;
textilné uteráky a utierky na tvár; utierky na riad;
textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; textilné alebo plastové závesy.
25 - Košele; košele s krátkym rukávom; oblekové
košele; slávnostné košele; pánske odevy; dámske
odevy; detské odevy; konfekcia (odevy); košeľové sedlá; goliere (oblečenie); manžety (časti odevov); potné vložky; odevy; obuv; prikrývky hlavy; vrchné ošatenie; šatky; šály; kravaty; kostýmy; obleky; vesty; tielka; tričká; spodná bielizeň;
opasky (časti odevov); vrecká na odevy; šerpy;
ozdobné vreckovky (časti odevov); oblečenie;
baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie);
kúpacie plášte; papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová obuv; ponožky; pulóvre; pyžamá;
rukavice; sukne; svetre; šaty; čiapkové šilty; športové tričká; dresy; vesty; zástery; župany; oblečenie z kože; uniformy (oblečenie); legíny (oblečenie); tepláky (oblečenie); čipkované odevy;
čipkovaná bielizeň (odevy); minišaty; kožušinové kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky;
korzety (spodná bielizeň); krátke kabáty s kapucňou; oblečenie z imitácie kože; pančuchy; pletené
svetre; pleteniny (oblečenie); podprsenky; podväzky; podšívky (časť odevov); pončá; vlnené šály; vybíjané oblečenie; topánky; minisukne; tričká s dlhými rukávmi, nohavice; krátke nohavice;
šortky; oblečenie na behanie; oblečenie do posilňovne; texasky; plášte.
(540) LOUIS VIFON
(731) STARFACES.EU, s.r.o, Jelenia 1, 811 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5278-2014
25.4.2014
18, 21, 24, 25
18 - Batohy; vaky; vychádzkové palice; cestovné
kufre; cestovné tašky; držiaky na kufre; cestovné
obaly na odevy; kožené vrecká a tašky na balenie; kožené vrecká a tašky na pripnutie k opasku;
plážové tašky; kabelky; pánske tašky; aktovky;
tašky na nosenie detí; tašky na nosenie psov; tašky na nosenie zvierat; tašky na nosenie mačiek;
kufríky; kozmetické tašky (prázdne); kozmetické
kufríky (prázdne); dáždniky; slnečníky; peňaženky; kabelky; kľúčenky z kože; kľúčenky vykladané bižutériou; kľúčenky; tašky na rameno; chlebníky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na
dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné
obaly na šaty; plecniaky; tašky na kolieskach;
torby; turistické plecniaky.
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21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše;
kanvice (neelektrické); kanvičky; kanvy; karafy;
krčahy; misky; misy; otváracie fľaše; poháre,
šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; hrnčeky;
poháriky papierové alebo z plastických hmôt;
poľné fľaše; sklené banky (nádoby); sklené nádoby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky;
vázy; kameninové alebo sklenené umelecké
predmety; kuchynský riad na podávanie jedál;
porcelán.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky na stolovanie; podložky na stôl s výnimkou papierových
(anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky a utierky na tvár; utierky na
riad; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; textilné alebo plastové závesy.
25 - Košele; košele s krátkym rukávom; oblekové
košele; slávnostné košele; pánske odevy; dámske
odevy; detské odevy; konfekcia (odevy); košeľové sedlá; goliere (oblečenie); manžety (časti odevov); potné vložky; odevy; obuv; prikrývky hlavy; vrchné ošatenie; šatky; šály; kravaty; kostýmy; obleky; vesty; tielka; tričká; spodná bielizeň;
opasky (časti odevov); vrecká na odevy; šerpy;
ozdobné vreckovky (časti odevov); oblečenie;
baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie);
kúpacie plášte; papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová obuv; ponožky; pulóvre; pyžamá;
rukavice; sukne; svetre; šaty; čiapkové šilty; športové tričká; dresy; vesty; zástery; župany; oblečenie z kože; uniformy (oblečenie); legíny (oblečenie); tepláky (oblečenie); čipkované odevy; čipkovaná bielizeň (odevy); minišaty; kožušinové
kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; korzety (spodná bielizeň); krátke kabáty s kapucňou;
oblečenie z imitácie kože; pančuchy; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); podprsenky; podväzky;
podšívky (časť odevov); pončá; vlnené šály; vybíjané oblečenie; topánky; minisukne; tričká s dlhými rukávmi, nohavice; krátke nohavice; šortky; oblečenie na behanie; oblečenie do posilňovne; texasky; plášte.
(540) THE PASTELS
(731) STARFACES.EU, s.r.o, Jelenia 1, 811 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5279-2014
25.4.2014
18, 21, 24, 25
18 - Batohy; vaky; vychádzkové palice; cestovné
kufre; cestovné tašky; držiaky na kufre; cestovné
obaly na odevy; kožené vrecká a tašky na balenie; kožené vrecká a tašky na pripnutie k opasku;
plážové tašky; kabelky; pánske tašky; aktovky;
tašky na nosenie detí; tašky na nosenie psov; tašky na nosenie zvierat; tašky na nosenie mačiek;
kufríky; kozmetické tašky (prázdne); kozmetické
kufríky (prázdne); dáždniky; slnečníky; peňaženky; kabelky; kľúčenky z kože; kľúčenky vykladané bižutériou; kľúčenky; tašky na rameno; chlebníky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly
na šaty; plecniaky; tašky na kolieskach; torby; turistické plecniaky.
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21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše;
kanvice (neelektrické); kanvičky; kanvy; karafy;
krčahy; misky; misy; otváracie fľaše; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; hrnčeky; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; poľné
fľaše; sklené banky (nádoby); sklené nádoby;
sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; vázy;
kameninové alebo sklenené umelecké predmety;
kuchynský riad na podávanie jedál; porcelán.
24 - Bavlnené textílie; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky na stolovanie; podložky na stôl s výnimkou papierových
(anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky a utierky na tvár; utierky na
riad; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; textilné alebo plastové závesy.
25 - Košele; košele s krátkym rukávom; oblekové
košele; slávnostné košele; pánske odevy; dámske
odevy; detské odevy; konfekcia (odevy); košeľové sedlá; goliere (oblečenie); manžety (časti odevov); potné vložky; odevy; obuv; prikrývky hlavy; vrchné ošatenie; šatky; šály; kravaty; kostýmy; obleky; vesty; tielka; tričká; spodná bielizeň;
opasky (časti odevov); vrecká na odevy; šerpy;
ozdobné vreckovky (časti odevov); oblečenie;
baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie);
kúpacie plášte; papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová obuv; ponožky; pulóvre; pyžamá;
rukavice; sukne; svetre; šaty; čiapkové šilty; športové tričká; dresy; vesty; zástery; župany; oblečenie z kože; uniformy (oblečenie); legíny (oblečenie); tepláky (oblečenie); čipkované odevy; čipkovaná bielizeň (odevy); minišaty; kožušinové kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; korzety (spodná bielizeň); krátke kabáty s kapucňou;
oblečenie z imitácie kože; pančuchy; pletené
svetre; pleteniny (oblečenie); podprsenky; podväzky; podšívky (časť odevov); pončá; vlnené šály; vybíjané oblečenie; topánky; minisukne; tričká s dlhými rukávmi, nohavice; krátke nohavice;
šortky; oblečenie na behanie; oblečenie do posilňovne; texasky; plášte.

(540) PLASTIC PEOPLE
(731) STARFACES.EU, s.r.o, Jelenia 1, 811 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5282-2014
29.4.2014
5, 21
5 - Prípravky na regulovanie alebo ničenie škodcov, buriny alebo škodlivého hmyzu; herbicídy,
pesticídy, paraziticídy, fungicídy alebo ovicídy
a prípravky na použitie v záhradníctve alebo
v lesníctve, obsahujúce ľubovoľné z uvedených
prípravkov; prostriedky likvidujúce alebo regulujúce mach a prípravky a zlúčeniny na použitie
v záhradníctve alebo lesníctve, ktoré ich obsahujú; herbicídy, pesticídy, paraziticídy, fungicídy
alebo ovicídy, všetky obsahujúce rašelinu alebo
rašelinové náhradky; prípravky na ničenie alebo
reguláciu machu ako prísady do trávnikových
pieskov; prípravky na regulovanie alebo ničenie
myší, potkanov, krtkov, malých hlodavcov, hra-

bošov, slimákov, mravcov, múch, ôs alebo hmyzu v tuhej alebo kvapalnej forme; rodenticídy;
odpudzovače živočíchov.
21 - Pasce na regulovanie alebo ničenie myší,
potkanov, krtkov, malých hlodavcov, hrabošov,
slimákov, mravcov, múch, ôs alebo hmyzu.
(540) SLIMASTOP
(731) OMS Investments, Inc., 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5286-2014
30.4.2014
9, 16, 35, 41
9 - Magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, magnetické disky, optické disky, premietacie prístroje, premietacie plátna, diapozitívy, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia a prístroje na prenos,
reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku,
obrazu alebo dát, zariadenia a prístroje na čítanie
alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, nosiče
zvukových a obrazových nahrávok, videokazety,
DVD disky, CD disky, počítače, notebooky, periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér,
zariadenia na úpravu a spracovanie textu, prístroje a nástroje fotografické.
16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická
tlač, tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, kalendáre, príručky, plagáty, katalógy, papiernický tovar, predmety z kartónu, albumy, atlasy, fotografie, tlačivá, formuláre, grafické reprodukcie, grafiky, spisové obaly (zaraďovače), papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky, netextilné
etikety, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie
potreby, školské potreby, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, lepiace štítky,
lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, vrecia a vrecká z papiera
alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby, online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny), organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely, podpora predaja pre tretie
osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, služby porovnávania cien, obchodná administratíva,
služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznámení
a záznamov, kompilácia matematických alebo
štatistických údajov, grafická úprava tlačovín na
reklamné účely, prepisovanie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, prieskum trhu, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35 a 41, sprostredkovanie obchodu s tovarom v triede 9 a 16, maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
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41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie kníh, organizovanie hier, zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení, výcvik, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie
lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov, informácie o možnostiach
zábavy, zábava, pobavenie, obveselenie, služby
zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby),
výchovno-zábavné klubové služby, služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí,
tvorba videofilmov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.

alebo informácií); poskytovanie prístupu a pripojenia k telekomunikačným sieťam vrátane internetu; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu.
41 - Tvorba televíznych programov o nových technológiách a mobilnej komunikácie s informáciami a zaujímavosťami o novinkách z oblastí softvérov a internetu; tvorba publicistických a spravodajských programov; tvorba videofilmov; televízna zábava; reportérske služby; vydávanie textov a publikácií aj prostredníctvom internetu (okrem reklamných); poskytovanie elektronických
publikácií online (bez možnosti kopírovania);
poskytovanie počítačových hier z počítačových
sietí; prekladateľské služby; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie (online)
kníh a časopisov v elektronickej forme; poradenské a informačné služby v oblasti vyššie uvedených služieb prostredníctvom internetu; všetky
uvedené služby tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a prostredníctvom interaktívnych počítačových služieb.
42 - Odborná konzultačná a poradenská činnosť
v oblasti vedy a výskumu; predpovede počasia
prostredníctvom internetu; tvorba a údržba počítačových stránok (webových) pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových);
programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií; vytváranie webových prezentácií pre zákazníkov (počítačové
programovanie); prenájom webových serverov;
programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií; programovanie
multimediálnych aplikácií; vytváranie a modelovanie 3D animácií, interaktívnych a grafických
programov, počítačové animácie a vizualizácia;
aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
poradenské služby v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenské služby v oblasti
počítačového softvéru; prenájom počítačového
softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (nie fyzický); prieskum v oblasti
využitia počítačov; opravy, údržba a inštalácia
počítačových programov; tvorba softvéru; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb prostredníctvom internetu.

(540)

(591) červená, biela
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Dukes Jozef, Ing., Bratislava, SK;

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

5321-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 42
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; hospodárske, ekonomické predpovede; multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného
času vo všetkých komunikačných prostriedkoch;
prenájom reklamných plôch; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; sprostredkovanie
obchodu s tovarom aj prostredníctvom internetu;
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; vedenie
kartoték v počítači; administratívne spracovanie
obchodných objednávok; online inzercia; poskytovanie obchodných informácií a služieb v oblasti obchodu pomocou internetu; prezentácia služieb na internete (reklama) pre tretie osoby; optimalizácia internetových vyhľadávačov pre komerčné internetové média; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41,
42 tohto zoznamu.
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov; satelitné vysielanie; káblové vysielanie;
služby spravodajských agentúr; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie teletextových
služieb (telekomunikačné služby); poskytovanie
audiotextových telekomunikačných služieb; elektronická pošta; počítačová komunikácia; posielanie správ a obrazových informácií pomocou počítača; komunikácia pomocou počítačových terminálov; telekomunikačné služby poskytované
prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom
čase (prenos zvuku, obrazu, textu alebo iných dát
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(540)

(591) modrá, červená, žltá, biela, fialová, zelená, strieborná
(731) C.E.N. s.r.o, Gagarinova 12, 821 05 Bratislava,
SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

208
(210)
(220)
10 (511)
(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
5322-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 42
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; hospodárske, ekonomické predpovede; multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného
času vo všetkých komunikačných prostriedkoch;
prenájom reklamných plôch; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; sprostredkovanie
obchodu s tovarom aj prostredníctvom internetu;
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; vedenie
kartoték v počítači; administratívne spracovanie
obchodných objednávok; online inzercia; poskytovanie obchodných informácií a služieb v oblasti obchodu pomocou internetu; prezentácia služieb na internete (reklama) pre tretie osoby; optimalizácia internetových vyhľadávačov pre komerčné internetové média; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41,
42 tohto zoznamu.
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov; satelitné vysielanie; káblové vysielanie;
služby spravodajských agentúr; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie teletextových
služieb (telekomunikačné služby); poskytovanie
audiotextových telekomunikačných služieb; elektronická pošta; počítačová komunikácia; posielanie správ a obrazových informácií pomocou počítača; komunikácia pomocou počítačových terminálov; telekomunikačné služby poskytované
prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom
čase (prenos zvuku, obrazu, textu alebo iných dát
alebo informácií); poskytovanie prístupu a pripojenia k telekomunikačným sieťam vrátane internetu; telekomunikačný prenos elektronických
tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát
prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu.
41 - Tvorba televíznych programov o nových technológiách a mobilnej komunikácie s informáciami a zaujímavosťami o novinkách z oblastí softvérov a internetu; tvorba publicistických a spravodajských programov; tvorba videofilmov; televízna zábava; reportérske služby; vydávanie textov a publikácií aj prostredníctvom internetu (okrem reklamných); poskytovanie elektronických
publikácií online (bez možnosti kopírovania); poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí;
prekladateľské služby; poskytovanie zariadení na
oddych a rekreáciu; vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; poradenské a informačné služby v oblasti vyššie uvedených služieb prostredníctvom internetu; všetky uvedené
služby tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a prostredníctvom
interaktívnych počítačových služieb.
42 - Odborná konzultačná a poradenská činnosť
v oblasti vedy a výskumu; predpovede počasia
prostredníctvom internetu; tvorba a údržba počítačových stránok (webových) pre zákazníkov;
hosťovanie na počítačových stránkach (webových); programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií; vytvá-

ranie webových prezentácií pre zákazníkov (počítačové programovanie); prenájom webových
serverov; programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií; programovanie multimediálnych aplikácií; vytváranie
a modelovanie 3D animácií, interaktívnych a grafických programov, počítačové animácie a vizualizácia; aktualizovanie počítačových programov;
inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových
databáz; poradenské služby v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenské služby
v oblasti počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (nie fyzický); prieskum
v oblasti využitia počítačov; opravy, údržba a inštalácia počítačových programov; tvorba softvéru;
poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb prostredníctvom internetu.
(540)

(731) C.E.N. s.r.o, Gagarinova 12, 821 05 Bratislava,
SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5323-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 42
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; hospodárske, ekonomické predpovede; multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného
času vo všetkých komunikačných prostriedkoch;
prenájom reklamných plôch; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; sprostredkovanie
obchodu s tovarom aj prostredníctvom internetu;
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; vedenie
kartoték v počítači; administratívne spracovanie
obchodných objednávok; online inzercia; poskytovanie obchodných informácií a služieb v oblasti obchodu pomocou internetu; prezentácia služieb na internete (reklama) pre tretie osoby; optimalizácia internetových vyhľadávačov pre komerčné internetové média; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41,
42 tohto zoznamu.
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov; satelitné vysielanie; káblové vysielanie;
služby spravodajských agentúr; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie teletextových
služieb (telekomunikačné služby); poskytovanie
audiotextových telekomunikačných služieb; elektronická pošta; počítačová komunikácia; posielanie správ a obrazových informácií pomocou počítača; komunikácia pomocou počítačových terminálov; telekomunikačné služby poskytované

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom
čase (prenos zvuku, obrazu, textu alebo iných dát
alebo informácií); poskytovanie prístupu a pripojenia k telekomunikačným sieťam vrátane internetu; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu.
41 - Tvorba televíznych programov o nových technológiách a mobilnej komunikácie s informáciami a zaujímavosťami o novinkách z oblastí softvérov a internetu; tvorba publicistických a spravodajských programov; tvorba videofilmov; televízna zábava; reportérske služby; vydávanie textov a publikácií aj prostredníctvom internetu (okrem reklamných); poskytovanie elektronických
publikácií online (bez možnosti kopírovania); poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí;
prekladateľské služby; poskytovanie zariadení na
oddych a rekreáciu; vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; poradenské a informačné služby v oblasti vyššie uvedených služieb prostredníctvom internetu; všetky uvedené
služby tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a prostredníctvom
interaktívnych počítačových služieb.
42 - Odborná konzultačná a poradenská činnosť
v oblasti vedy a výskumu; predpovede počasia
prostredníctvom internetu; tvorba a údržba počítačových stránok (webových) pre zákazníkov;
hosťovanie na počítačových stránkach (webových);
programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií; vytváranie webových prezentácií pre zákazníkov (počítačové
programovanie); prenájom webových serverov;
programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií; programovanie
multimediálnych aplikácií; vytváranie a modelovanie 3D animácií, interaktívnych a grafických
programov, počítačové animácie a vizualizácia;
aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
poradenské služby v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenské služby v oblasti
počítačového softvéru; prenájom počítačového
softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (nie fyzický); prieskum v oblasti
využitia počítačov; opravy, údržba a inštalácia
počítačových programov; tvorba softvéru; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb prostredníctvom internetu.
(540)

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

5333-2014
19.5.2014
35, 36, 39
35 - Inzertné a reklamné služby týkajúce sa finančníctva a peňažníctva; marketing týkajúci sa
finančných a peňažných služieb; podpora predaja
(pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií; obchodné poradenské služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; automatizované spracovanie údajov v oblasti bankovníctva; automatizované spracovanie údajov
v oblasti poisťovníctva; automatizované spracovanie údajov v oblasti prezentácie akcií na reklamné a obchodné účely.
36 - Služby finančné, peňažné a poisťovacie; poistenie proti nehodám; platenie splátok; poistnotechnické služby (štatistika); sprostredkovanie
(maklérstvo); úverové agentúry; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie,
záruky, kaucie; pôžičky (finančné úvery); daňové
odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služby); finančné riadenie;
uzatváranie poistiek proti požiaru; poistenie (pri
námornej preprave); bankové hypotéky; služby
sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva;
úverové kreditné karty (služby); úverové debetné
karty (služby); elektronicky prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; vydávanie cenných papierov; finančné sponzorstvo;
záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby);
sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom
webových stránok.
39 - Preprava peňazí; preprava cenných papierov;
preprava cenností.

(540)

(731) Paulovič Alfréd, Ing., Súmračná 3257/3, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) modrá, červená, žltá, biela, hnedá, čierna, zelená
(731) C.E.N. s.r.o, Gagarinova 12, 821 05 Bratislava,
SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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5334-2014
19.5.2014
35, 36, 39
35 - Inzertné a reklamné služby týkajúce sa finančníctva a peňažníctva; marketing týkajúci sa
finančných a peňažných služieb; podpora predaja
(pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií; obchodné poradenské služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; automatizované spracovanie údajov v oblasti bankovníctva; automatizované spracovanie údajov v ob-
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lasti poisťovníctva; automatizované spracovanie
údajov v oblasti prezentácie akcií na reklamné
a obchodné účely.
36 - Služby finančné, peňažné a poisťovacie; poistenie proti nehodám; platenie splátok; poistnotechnické služby (štatistika); sprostredkovanie
(maklérstvo); úverové agentúry; sprostredkovanie
poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; pôžičky (finančné úvery); daňové
odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služby); finančné riadenie;
uzatváranie poistiek proti požiaru; poistenie (pri
námornej preprave); bankové hypotéky; služby
sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva;
úverové kreditné karty (služby); úverové debetné
karty (služby); elektronicky prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; vydávanie cenných papierov; finančné sponzorstvo;
záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby);
sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom
webových stránok.
39 - Preprava peňazí; preprava cenných papierov;
preprava cenností.

(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služby); finančné riadenie;
uzatváranie poistiek proti požiaru; poistenie (pri
námornej preprave); bankové hypotéky; služby
sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva;
úverové kreditné karty (služby); úverové debetné
karty (služby); elektronicky prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; vydávanie cenných papierov; finančné sponzorstvo; záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie
finančných informácií prostredníctvom webových
stránok.
39 - Preprava peňazí; preprava cenných papierov;
preprava cenností.
(540) ANDERSON
(731) Paulovič Alfréd, Ing., Súmračná 3257/3, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

5341-2014
20.5.2014
35, 36, 45
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
45 - Advokátske služby.

(540)

(591) červená, modrá
(731) Paulovič Alfréd, Ing., Súmračná 3257/3, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5335-2014
19.5.2014
35, 36, 39
35 - Inzertné a reklamné služby týkajúce sa finančníctva a peňažníctva; marketing týkajúci sa
finančných a peňažných služieb; podpora predaja
(pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií; obchodné poradenské služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; automatizované spracovanie údajov v oblasti bankovníctva; automatizované spracovanie údajov v oblasti poisťovníctva; automatizované spracovanie
údajov v oblasti prezentácie akcií na reklamné
a obchodné účely.
36 - Služby finančné, peňažné a poisťovacie; poistenie proti nehodám; platenie splátok; poistnotechnické služby (štatistika); sprostredkovanie
(maklérstvo); úverové agentúry; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; garancie,
záruky, kaucie; pôžičky (finančné úvery); daňové
odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie

(591) biela, modrá
(731) Bartošík Šváby s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5342-2014
20.5.2014
35, 36, 45
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
45 - Advokátske služby.

(540)

(731) Bartošík Šváby s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5344-2014
20.5.2014
35, 36
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti, vydávanie reklamných textov,
reklama, vzťahy s verejnosťou (public relations),
reklamné agentúry, poradenské služby pri riadení
obchodnej činnosti, prieskum trhu a verejnej mienky, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodné sprostredkovateľské služby,
prieskum verejnej mienky, podpora predaja (pre
tretie osoby), spracovanie textov, písanie reklamných textov, marketing, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), aktualizovanie reklamných materiálov, marketingové štúdie, obchodné
odhady, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, grafická úprava tlačovín na reklamné účely.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
(maklérstvo), realitné kancelárie, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, finančný lízing, správcovstvo, správa nehnuteľností, správa
nájomných domov, prenájom bytov, finančné poradenstvo, finančné informácie, prenájom kancelárskych priestorov, oceňovanie nehnuteľností,
prenájom nehnuteľností (ubytovanie), poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.

(540) XX REAL
(731) Dilato management, s. r. o., Laurinská 18, 811 01
Bratislava, SK;

(210) 5345-2014
(220) 20.5.2014
10 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; pôdne
hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky
na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na
konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre priemysel; agrochemikálie s výnimkou
fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov
na ničenie buriny a parazitov; aktívne uhlie;
chemické prípravky na výrobu farieb; bielkoviny
(živočíšne alebo rastlinné, suroviny); brzdové kvapaliny; číriace prípravky; prípravky proti matneniu šošovky; lotocitlivé platne; destilovaná voda;
filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované;
filmy so svetlotlačovou vrstvou, neexponované;
filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály (minerálne látky); filtračné materiály (rastlinné látky); fosfáty (hnojivá); fotografické
vývojky; fotografický papier; fotografické emulzie; chemické prípravky na použitie vo fotografiách; ustaľovacie roztoky (fotografia); ustaľovače (fotografia); kvapaliny do hydraulických obvodov; chemické látky pre lesníctvo s výnimkou
fungicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; chemické prípravky na vedecké účely;
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chemické prípravky na impregnáciu kože; chemické impregnačné prípravky na textil; lepidlá na
priemyselné účely; chemické prípravky na údenie
mäsa; chemické prípravky na nakladanie mäsa;
protipožiarne prípravky; rozpúšťadlá na fermeže;
rozpúšťadlá na laky; umelé sladidlá (chemické
prípravky); sklársky tmel; planografický papier.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
surové prírodné živice; lístkové a práškové kovy
pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov;
politúry; ochranné protikorózne prípravky; protikorózne oleje; antikorózne mazivá; farbivá; ochranné prípravky na kovy; moridlá; kovové fólie
pre maliarov, dekoratérov, polygrafov a umelcov;
riedidlá na farby; riedidlá na laky; sadze (farbivo); šelak; nátery (farby); nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám.
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov; namáčacie prípravky;
mydlá; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; farby na vlasy; odfarbovače; čistiace
mlieko; toaletné prípravky; čistiace prípravky;
depilačné prípravky; dezodoranty (osobné alebo
pre zvieratá); prípravky na holenie; kamenec (adstringent po holení); čistiace prípravky na okná
automobilov; čistiace prípravky do ostrekovačov;
kolínske vody; kozmetické prípravky; kúpeľové
soli s výnimkou solí na liečebné účely; skrášľovacie masky; krémy na kožu; krémy na obuv; inhalačné prípravky (parfumy); voňavky; lak na
vlasy; spojivá (lepidlá) na kozmetické účely; leštiace prípravky; líčidlá; prípravky na odstraňovanie líčidiel; prípravky na kučeravenie vlasov;
vlasové vody; peroxid vodíka na kozmetické účely; šampóny; terpentín (odmasťovací prípravok);
toaletné prípravky; ústne vody nie na lekárske
účely; voda po holení; prípravky na čistenie zubov.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiace materiály; sviečky
a knôty na svietenie; palivové brikety; drevené
uhlie; konzervačné prípravky na kožu (oleje a tuky); ochranné prípravky na kožu (oleje a tuky);
alkohol (palivo), mazacie oleje, mazacie tuky;
palivové drevo; parafín; podpaľovače; uhlie.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny pre dojčatá; potravinové
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy; dezinfekčné
prípravky, diétne látky prispôsobené na lekárske
účely; sušené mlieko pre dojčatá; včelia materská
kašička (výživový doplnok); kaše (výživové);
biopotraviny; náplasti; obväzový materiál; liečivé
byliny; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé cukríky; pastilky na farmaceutické účely; žuvačky na lekárske účely; chlieb pre diabetikov na
lekárske účely; liečivé nápoje; sladové mliečne
nápoje na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske účely; dietetické nápoje upravené na lekárske

212

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
účely; diétne potraviny na lekárske účely; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; minerálne výživové doplnky; pesticídy; repelenty
proti hmyzu; tabletky na chudnutie; lekárske prípravky na odtučňovacie kúry; hygienické obrúsky; hygienické vložky; menštruačné vložky; liečivé prípravky do kúpeľov; lekárničky; minerálne vody na lekárske účely; soli do minerálnych
kúpeľov; prípravky na hubenie hlodavcov; prípravky proti parazitom, prípravky na umývanie
psov; výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu
dutinu na lekárske účely.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovový
materiál na železničné trate; kovové káble a drôty
okrem elektrických; zámočnícke výrobky a drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry;
bezpečnostné schránky; rudy; alobal (hliníková
fólia); kovové sudy, kovové debny na náradie,
kovové reťaze; drôty z obyčajných kovov; drôty
zo zliatin obyčajných kovov okrem poistkových;
kovania na dvere; kovania na okná; drobný železiarsky tovar; klince; kľúče; kovové kľučky dverí; kovové dverové klopadlá; nákovy; kovanie na
nábytok; kovové skrutky; kovové matice; kovové
nity; spájky; skoby (kramle) kovové; kovové
zámky s výnimkou elektrických; kovové podložky; kovové rebríky; bazény (kovové konštrukcie); skoby kovové (horolezecký výstroj).
7 - Obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevodovky okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem
náradia na ručný pohon; liahne; predajné automaty; striekacie pištole; nástrojové brúsky; mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných; ručné
nástroje a náradie na iný než ručný pohon; umývačky riadu; práčky bielizne; práčky na pranie
a bielenie; práčky uvádzané do chodu vhodením
mince; kosačky na trávniky (stroje); kosačky; elektrické ručné vŕtačky; mlynčeky na mäso (stroje).
8 - Ručné nástroje a ručné náradie; nožiarske výrobky a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky;
ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); brúsky (ručné náradie); holiace čepele; puzdrá na
holiace potreby; ručné frézy; ručné zdviháky; závitnice (ručné nástroje), hoblíky, britvy, holiace
strojčeky elektrické aj neelektrické; hrable; vyťahovače klincov; zariadenia na ničenie rastlinných
škodcov; pilníky; vreckové nožíky; kladivá (ručné nástroje); kliešte, montážne kľúče (ručné nástroje); vrtáky (ručné nástroje); otvárače na konzervy s výnimkou elektrických; kosy; krájače na
zeleninu; motyčky; naberačky; nože; nožnice; záhradnícke nožnice; pinzety; ručné pištole na vytláčanie tmelu; obojručné nože; nástroje na rezanie,
sekanie, krájanie (ručné náradie); sekery; kosáky;
sekáčiky na mäso (ručné nástroje); ručné mlynčeky na mäso; zveráky; škrabky; skrutkovače;
vidly; vrtáky; ručné vŕtačky; záhradné náradie na
ručný pohon; závitníky; strieborný príbor (nože,
vidličky a lyžice); príbor z drahých kovov; horolezecké čakany.
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transfor-

máciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické
nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje; výstražné píšťalky; poplašné zariadenia; požiarne signalizačné zariadenia; elektrické signalizačné zvončeky; zvukové
poplašné zariadenia; reproduktor; antény; automobilové výstražné trojuholníky; autorádiá; barometre; batérie; okuliare; puzdrá na okuliare;
buzoly; bzučiaky; optické šošovky; ďalekohľady;
požiarne hlásiče; diapozitívy; premietacie prístroje; zvukové nahrávacie zariadenia; magnetické
disky; disky so zvukovými nahrávkami; optické
disky; elektrické drôty; elektrické dverové zvončeky; elektrické káble; elektrické spojky; svorky;
konektory; elektrické zariadenia na priťahovanie
a ničenie hmyzu; elektricky vyhrievané vlasové
natáčky; expozimetre; faxy; kinematografické kamery; exponované filmy; fotografické filtre; fotoaparáty; gramofónové platne; ďalekohľady; ističe, poistky; vrecková kalkulačka; kalkulačka;
batérie do svietidiel; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); elektrické kozmetické prístroje; prenosné počítače,
počítač zápisník (notebook); leštiace zariadenia
na leštenie fotografií; vodováhy; liehomery; magnetofóny; ochranné masky; mikrofóny; nosiče
údajov; programy (počítačové -); optické výrobky; digitálne súradnicové zapisovače; tlačiarne
k počítačom; počítače; periférne zariadenia počítačov; počítače (periférne zariadenia -); vypínače;
audio a video prijímače; telefóny; rádiá; spínače;
trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; statívy;
teplomery s výnimkou lekárskych; váhy; videotelefóny; elektrónky, zástrčky, zásuvky (elektrické
kontakty); elektrické spojky; telefónny záznamník; zrkadlá (optika); zväčšovacie prístroje.
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé
oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán; cumlíky na detské fľaše;
pomôcky na dojčenie; kondómy, prezervatívy;
masážne prístroje; elastické pančuchy; teplomery
na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie,
rozvod vody a sanitárne zariadenia; kotly; vodovodné zariadenia; vodovodné zariadenia, vodovody; príslušenstvo na reguláciu vodných alebo
plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; zmiešavacie batérie na vodovodné
potrubia; baterky (svietidlá); bidety; bojlery, ohrievače vody; vykurovacie články; drezy; kávovary
elektrické; elektrické lampy; elektrické vyhrievané podušky s výnimkou podušiek na lekárske
účely; prikrývky elektrické vyhrievacie nie na lekárske účely; filtre na pitnú vodu; fontány; fritézy elektrické; grily (prístroje na pečenie); hriankovače; chladiace nádoby; chladničky; elektrické
strojčeky na výrobu jogurtov; sprchovacie kabíny; kachle; pece; sporáky; kohútiky; elektrické
kanvice; kotly; vane; kúpeľňové armatúry; kuchynské odsávače; elektrické lampy; mraziace
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zariadenia, mrazničky; zariadenia na teplovodné
kúrenie; ohrievače vody; ohrievače; osvetľovacie
prístroje a zariadenia; rúry na pečenie; pisoáre;
reťaze farebných žiaroviek; saunovacie zariadenia; záchodové sedadlá; splachovače; sprchovacie kúty; sprchy; tienidlá na lampy; stropné svetlá; lustre; sušičky bielizne; toalety; umývadlá;
elektrické svetlá na vianočné stromčeky; ventilátory; elektrické osvetľovacie výbojky; zapaľovače; žiarivky; žiarovky; prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobnú potrebu.
12 - Vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky; pneumatiky; bezpečnostné
sedačky pre deti do automobilov; detské kočíky;
trojkolky; duše; záplaty na opravy duší; dvojkolesové vozíky; galusky na bicykle; bicykle; autopoťahy; poťahy na volanty vozidiel; poťahy na
sedadlá vozidiel; snehové reťaze; sane; sedadlové
poťahy do automobilov; nákupné vozíky; nosiče
batožiny; bicyklové pumpy; vzduchové pumpy
(výbava automobilov).
13 - Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny;
ohňostroje; petardy (zábavná pyrotechnika); ohňostroje; bengálske ohne; pyrotechnické výrobky; rozbušky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre; brošne
(šperky); budíky; výrobky pokovované drahými
kovmi (dublé); hodinky; klenoty; medailóny; náhrdelníky; náramky; náušnice, šperkovnice; strieborný a zlatý tovar s výnimkou nožov a príborov;
gagátové ozdoby; gagát (smolné uhlie); medené
žetóny; klenotnícke výrobky; medaily; hodinkové pružiny (perá); hodinkové sklíčka; osmium;
paládium; ozdoby (klenotnícke výrobky); ozdobné ihlice; perly (klenotnícke výrobky); polodrahokamy; ródium; ruténium; sochy z drahých kovov,
štras (brúsené olovnaté sklo), hodinárske kotvičky, prstene (klenotnícke výrobky), umelecké diela z drahých kovov, škatuľky; schránky z drahých
kovov; klobúkové ozdoby z drahých kovov; ozdoby na obuv z drahých kovov; manžetové gombíky; busty z drahých kovov; puzdrá na hodinky;
ozdobné kazety na hodiny; figuríny z drahých
kovov; ihlice (klenotnícke výrobky); ihlice na
kravaty; odznaky z drahých kovov; prívesky na
kľúče (bižutéria); kazety na šperky; perly na výrobu šperkov; šperkové uzávery.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier, kartón, lepenka; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; strieborný papier;
aritmetické tabuľky; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); podložky pod pivové poháre; lístky; pijavý papier; priesvitný papier (pauzovací); kopírovací uhlový papier; papier do záznamových zariadení; kartotékové lístky; hárky papiera; lepenkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; predmety z kartónu; katalógy; spevníky; obaly na doklady; papierové kornúty; papierové obaly na
mliečne výrobky; papier do elektrokardiografov;
pijaky; účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej drviny; filtračný papier; filtračné materiály (papier); tlačivá (formuláre); šablóny (kancelárske potreby); časové rozvrhy (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; stolové prestieranie z papiera: brožované knihy; svietivý papier; papierová drvina; paragóny; záložky do kníh;

213

papierové pečate; pergamenový papier; dosky na
spisy; šablóny na kreslenie a maľovanie; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; papier na rádiogramy; väzby na
knihy; časopisy (periodiká); papierové pásky;
školské potreby (papiernický tovar); blahoprajné
pohľadnice; priesvitky (papiernický tovar); ročenky; papierové podbradníky; lepenkové alebo
papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly
na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové zástavy; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; odličovacie papierové obrúsky; papierové servítky;
pútače z papiera alebo lepenky; etikety okrem textilných; papierové filtre na kávu; papierové alebo
kartónové vývesné tabule; komiksy; kopírovací
papier (papiernický tovar); obežníky; parafínový
papier; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier xuan (na čínsku kaligrafiu
a čínske maľby); ozdobné papierové mašle; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové
absorpčné hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť
na balenie potravín; letáky; tlačiarenské výrobky;
knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar
a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely
alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy;
štočky; tlačoviny; albumy; atlasy; knihy; noviny;
baliaci papier; pásky do písacích strojov, blahoprajné pohľadnice; útržkové bloky; poznámkové
zošity; brožúry; viskózové fólie na balenie; fólie
z regenerovanej celulózy na balenie; periodiká;
tuš; kancelárske dierkovače; spisové obaly; listový papier; etikety s výnimkou textilných; fotografie; glóbusy; reprodukcie; grafiky; gumy na
gumovanie; modelovacia hmota; navlhčovacie
hubky (kancelárske pomôcky); atrament; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku;
kancelárske spinky; papierové vreckovky; ceruzky; lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre
domácnosť; lepidlá na kancelárske účely a pre
domácnosť; maliarske plátna; maliarske stojany;
maliarske štetce; mapy; nože na papier; obálky;
obaly (papiernický tovar); orezávacie strojčeky na
ceruzky (elektrické aj neelektrické); toaletný papier; papierové obrúsky; papierové obrusy; pastelky; plagáty; nákresy; pohľadnice; poštové známky; písacie potreby (súpravy na písanie); perá
(kancelárske potreby); rysovacie pravítka; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); písacie stroje; vrecká z papiera alebo z plastických
materiálov; utierky (papierové -); rysovacie potreby; zošitky; zošívačky (kancelárske pomôcky);
skicáre; školské potreby; štetce; baliace plastové
fólie; papierové alebo plastové absorpčné hárky
alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo
plastové vrecká a tašky na balenie; viskózové fólie na balenie; jednorazové detské plienky z papiera alebo z buničiny.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda; plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné
materiály; nekovové ohybné rúry a hadice; plastové fólie, nie na balenie; nekovové hadice; lepiace pásky s výnimkou pások na kancelárske
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účely a pre domácnosť; gumové alebo vulkanfíbrové tesniace krúžky; materiály zabraňujúce sálaniu tepla, tesniace tmely, tmely, gumové alebo
plastové tesniace alebo výplňové hmoty; výplňové hmoty z gumy alebo plastov.
18 - Koža, koženka; zvieracie kože; surové kože;
kožené lepenky; kožušinové prikrývky; kožené
krupóny; kožené nite; kožené ozdoby na nábytok;
imitácie kože; kožené tašky na náradie (prázdne)
obaly na dáždniky; kožené puzdrá na pružiny;
moleskin (imitácia kože); kožené vrecia a puzdrá
na balenie; kožené vrecká a tašky na balenie; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné tašky
(kožená galantéria); kožené ventily, chlopne; koža jatočných zvierat; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; puzdrá z kože alebo z koženej lepenky; kožené náramenné pásy; kožené obloženia nábytku; kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádzkové
palice; biče, postroje a sedlárske výrobky; aktovky; batohy; cestovné tašky; cestovné kufre; dáždniky; diplomatické kufríky; vychádzkové palice;
chlebníky; kabelky; kožušiny; kufríky; nákupné
tašky; náprsné tašky; cestovné obaly na odevy;
vulkanfíbrové škatule a obaly; obojky pre zvieratá, peňaženky, plecniaky, kožené remienky, slnečníky, kožené šnúry, tašky na kolieskach, kožené
vôdzky; kufrík na toaletné potreby; horolezecké
palice.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové
pomníky; dlaždice s výnimkou kovových; drevené obloženia; spracované drevo; dvere s výnimkou kovových; sošky z kameňa, betónu a mramoru; geotextílie; lišty s výnimkou kovových; dosky; dosky, latky; náterové hmoty; obkladačky,
obklady stien a priečok s výnimkou kovových,
parkety, dosky, latky, preglejka, sadra; bazény
(nekovové konštrukcie).
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; nekovové
koše; kreslá; lavičky; rozkladacie ležadlá; matrace; pletené predmety zo slamy; slamníky; pohovky; police; vankúše; postele; bielizníky; prútený
alebo košikársky tovar; ratan; rúčky a rukoväti na
náradie s výnimkou kovových; pletená slama;
stoly; umelecké stolárske výrobky, tyče k rastlinám alebo k stromom, tyče na záclony, tyče s výnimkou kovových, tyče, žrde, nekovové podnosy,
drevené alebo plastové rebríky, stoličky; okenné
interiérové rolety (nábytkové vybavenie).
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo
sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo;
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; kanvy; cukorničky;
čajníky; čajové súpravy; dávkovače mydla; dávkovače papierových uterákov; dávkovače toaletného papiera; demižóny; klietky pre zvieratá
chované v domácnosti; drôtenky; džbány; figuríny (sošky) z porcelánu, keramiky, kameniny alebo zo skla; kuchynské formy na pečenie; formy
na prípravu jedál; formy na zákusky a koláče;
grily; rošty (potreby na opekanie); handry na čistenie; misy; špongie na umývanie; hrnce, hrebene; chladiace fľaše; schránky na chlieb; nádoba

na chlieb; kefy; zubné kefky; kávové súpravy;
vedrá; kvetináče; nádoby na odpadky, koše na
smeti; kuchynský riad; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; ručné mixéry;
ručné mlynčeky; mopy; naberačky; nádoby na
smeti; lieviky; dentálna niť; nočníky; obaly na mydlo; otvárače na fľaše; panvice; varechy; hrnčeky;
špáradlá; pasce na hmyz; pasce na potkany; pasce na myši; koreničky; podnosy; porcelán; kuchynské potreby neelektrické; toaletné pomôcky;
sušiaky na bielizeň; dosky (žehliace -); pudrenky;
rukavice pre domácnosť; jedálenské súpravy; čajové súpravy (stolový riad); kávové súpravy (stolový riad); likérové súpravy; soľničky; lopatka
a zmetáčik na omrvinky; stojany na vajíčka; strúhadlá pre domácnosť; svietniky; šálky; vedrá; kade, putne; šľahače s výnimkou elektrických; domáce mlynčeky s výnimkou elektrických; tácky
(papierové -); papierové taniere; taniere; plastové
nádoby; koše na použitie v domácnosti; košíky
na chlieb, na použitie v domácnosti; tepelnoizolačné nádoby (termosky); tlakové hrnce s výnimkou elektrických; handry na čistenie; výrobky
z krištáľového skla; riad (porcelánový alebo hlinený); bytové akváriá; toaletné kufríky s toaletnými potrebami; puzdrá s toaletnými potrebami;
kuchynské dosky na krájanie.
22 - Laná, špagáty, siete, stany, zakrývacie plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; materiál na čalúnenie
a vypchávanie okrem gumy a plastov; vláknité
textilné suroviny; povrazy; kúdeľ; vypchávkové
materiály s výnimkou gumových a plastových;
lyko; motúzy; papierové motúzy, nekovové pásky na zväzovanie; špagáty na balenie; motúzy na
balenie; plachty, textilné baliace vrecká; vrecká
na prepravu a uchovávanie tovarov; siete, stany.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy; bavlnené textílie; cestovné deky; textilné vreckovky; vlnené látky; posteľné pokrývky a prikrývky; lôžkoviny; menčester; povlaky na matrace; moskyliéry; nábytkové poťahy; záclony; textilné podšívky; stolová bielizeň; plachty; obliečky; štóly; utierky na riad; textilné uteráky; spacie
vaky; tkaniny; pleteniny (látky); záclony.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky,
háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety; galantérny tovar s výnimkou nití priadzí; gumy do
bielizne; štopkacie hríbiky; pletacie ihlice; háčiky na vyšívanie a háčkovanie; stužky; schránky
na šijacie potreby; ozdobné ihlice; ozdoby do
vlasov; ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb
z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); parochne; vlasové stuhy;
pletené šnúry; šnúrky na opásanie; pásky (galantéria); elastické pásky; zipsy; natáčky na vlasy.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné
podlahové krytiny; tapety okrem textilných; podlahové krytiny, predložky, umelé trávniky.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček; modely automobilov; biliardové stoly; boby; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; zariadenie na bowling;
boxerské rukavice; korčule; činky; stolové hry;
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športové náradie; divadelné masky; vybavenie na
golf; gymnastické zariadenia; rybárske náradie;
hokejky; bazény (na hranie), chrániče na píšťaly
(športový tovar); nákolenníky (športový tovar),
sánky (športový tovar); stúpacie železá (horolezecký výstroj); horolezecké opasky; horolezecký
výstroj, ktorý nie je zahrnutý v iných triedach;
hojdačky; šachové hry; guľky na hranie; hry s kockami; kolky (hra); prístroje na hry; vreckové hry
s LCD displejom; rapkáče; hrkálky; stacionárne
bicykle na cvičenie; kolieskové korčule; kolobežky; náradie na lukostreľbu; lyže; surfovacie
dosky; surfovacie lyže; vodné lyže; lopty na hranie; rybárske náčinie; návnady na lovenie alebo
chytanie rýb; voňavé návnady pre poľovníkov
a rybárov; umelé rybárske návnady; ozdoby na
vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích
telies a cukroviniek); golfové palice; lyžiarske
palice; plutvy na plávanie; puky; bejzbalové rukavice; boxerské rukavice; golfové rukavice; hracie rukavice; lyžiarske rukavice; šermiarske rukavice; siete (športové potreby); skejtbordy; spoločenské hry; stojany na vianočné stromčeky;
umelé vianočné stromčeky; šachovnice; lyžiarske
viazanie; petardy (zábavná pyrotechnika); petardy; hracie karty.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky;
jedlé oleje a tuky; mäsové výťažky; džemy; marmeláda; zavárané sladené ovocie; konzervované
ovocie; zavárané presladené ovocie; paradajkový
pretlak; ovocné pretlaky; bujóny; záhradné konzervované bylinky (chuťové prísady); konzervovaná cibuľa; konzervovaná šošovica; datle; konzervovaná fazuľa; konzervovaný hrach; hrozienka sušené, huspenina; pečienka; jedlé oleje; jedlé
tuky; jedlý olivový olej; ľanové oleje na kuchárske účely; kukuričný olej; kostný olej konzumný;
kokosový olej; jogurt; kandizované ovocie; klobásy, salámy, párky; mäsové konzervy; konzervy
s rybami; konzervovaná zelenina; kôrovce (s výnimkou živých); krevety nie živé; kyslá kapusta;
langusty s výnimkou živých; konzervované hľuzovky; losos; spracované mandle; margarín; marmeláda; maslo; mäso; mäsové výťažky; mäkkýše
(nie živé); mliečne nápoje (s vysokým obsahom
mlieka); mliečne koktaily; mliečne čokoládové
nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne výrobky; mlieko; syry; tukové nátierky na chlieb; tavené syrové výrobky; syrové korbáčiky; nasolené
potraviny; konzervované olivy; lieskové oriešky;
spracované arašidy; spracované škrupinové ovocie; ovocné rôsoly; pečeňová paštéta; raky s výnimkou živých; paradajkový pretlak; ryby; ovocné šaláty; zeleninové šaláty; sardinky; haringy;
slanina; smotana; sušené vajcia; šľahačka; šunka;
údeniny; vajcia konzervované šampiňóny; konzervované huby; sušené huby; jedlá želatína;
mrazená zelenina.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady);
koreniny; konzumný ľad; bonbóny; cukríky; cukrovinky; čokoláda; čokoládové nápoje; torty;
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droždie; horčica; pečivo (rožky); jemné pečivo;
krekery (slané pečivo); pečivo s mäsovou náplňou; chlieb; chuťové prísady; kakaové nápoje;
kandis ako potrava; ovsená kaša (mliečna); kávovinové náhradky; kávové nápoje; keksy; koreniny; krúpy na ľudskú spotrebu; krupica; kuchynská soľ; mletá kukurica; pražená kukurica;
prášok do pečiva; lístkové cesto; majonéza; pirôžky s mäsom; koláče s plnkou; pirohy ako mrazené polotovary; perníky; melasa; müsli; muškátové orechy; nové korenie, sójová omáčka; omáčky na cestoviny; paradajková omáčka; oblátky;
vločky; paprika (korenie); čierne korenie; pizza;
pizza v prášku; bábovka v prášku; torty v prášku;
škrob (potrava); pralinky; príchute do potravín
s výnimkou esencií a éterických olejov; puding;
ryža; ságo; sendviče; škorica; sucháre; sušienky;
šafran (korenie); cestá; cestoviny; vanilín; vanilka; zákusky; koláče; dresingy na šaláty; šalátové
zálievky; zázvor; zmrzliny; žemle; žuvačky; kečup; parené buchty; halušky; knedle; palacinky;
zemiakové placky; lokše; nápoje na báze čajov.
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke
a lesné produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá;
slad; arašidy; čerstvé zemiaky; čerstvé záhradné
bylinky; čerstvá cibuľa; citrusové ovocie; čakanka; čerstvá fazuľa; čerstvý hlávkový šalát; čerstvé huby; čerstvý hrach; čerstvé hrozno; chované zvieratá; krmivo pre zvieratá; nápoje pre zvieratá; prípravky na výkrm zvierat; prípravky na
výkrm zvierat; úžitkové domáce zvieratá; kŕmne
zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; chovateľské a pestovateľské produkty zaradené v tejto
triede; čerstvé plody; čerstvé gaštany; prírodné
kvety; sušené kvety na ozdobu; uhorky; škrupinové ovocie; čerstvý pór; živé ryby; semená rastlín; sezam; tekvica; vianočné stromčeky.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické výťažky z ovocia prášky na prípravu
šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov;
sirupy na prípravu nápojov; prípravky na výrobu
sýtenej vody; prípravky na výrobu likérov; sódová voda (sódovka); minerálne vody (nápoje); sýtené vody; sirupy; sladové nápoje; stolové vody;
srvátkové nápoje.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholové extrakty (tinktúry); liehové esencie; aperitívy;
brandy; destilované nápoje; likéry; digestíva (liehoviny a likéry); džin; mušty (alkoholické) koktaily; liehoviny; medovina; rum; saké; víno; vodka; whisky.
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky; cigaretové filtre; cigaretové papieriky, cigaretové špičky; cigarety; čističe na fajky; cigary; dózy na tabak; fajky; zásobníky s plynom do zapaľovačov;
popolníky pre fajčiarov; šnupavý tabak; tabatierky; tabatierky na cigarety, tabatierky na cigary;
zapaľovače pre fajčiarov, zápalky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; reklama; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové štúdie; pora-
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denstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo
ekonomické poradenstvo; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; odborné
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy; psychologické testovanie na účely výberu zamestnancov.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo;
realitné služby; prenájom nehnuteľností; správa
nehnuteľností; finančné služby týkajúce sa franšízy.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; prenájom miesta na parkovanie.
40 - Konzervovanie potravín a nápojov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; praktický výcvik (ukážky); školenia; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť);
školenie; vyučovanie.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; štúdie technických projektov, projektová činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie;
kaviarne; bufety (rýchle občerstvenie).

chometre; ochranné prilby; ochranné odevy proti
úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; ochranné rukavice; otáčkomery; záchranné plachty; audiovizuálne prijímače; radary; rádiá; reproduktory; spínače; teplomery (nie na lekárske účely); termostaty do vozidiel; výstražné trojuholníky do vozidiel; prenosné krátkovlnné vysielačky; elektrické zámky;
telefónne prístroje; prenosné telefóny.
11 - Elektrické vreckové baterky.
12 - Čalúnenie automobilov; poťahy na sedadlá
automobilov; zapaľovače cigariet do automobilov; športové autá; nákladné dodávkové autá; automobily; automobilové podvozky; automobilové
kapoty; čelné sklá vozidiel; dvere na dopravné
prostriedky; prevodové hriadele do pozemných
vozidiel; klaksóny automobilov; nárazníky vozidiel; kryty na automobilové kolesá; batožinové
nosiče na vozidlá; nosiče bicyklov a lyží na autá;
karavany (obytné prívesy); ťažné zariadenia vozidiel; prívesy za vozidlá; tlmiče automobilov;
volanty vozidiel; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilu; spätné zrkadlá; dopravné
prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu
a po koľajniciach; náradie na opravu duší pneumatík; vzduchové pumpy (výbava automobilov);
protišmykové reťaze; bezpečnostné sedadlá pre
deti do automobilov.
35 - Maloobchodné služby s ojazdenými vozidlami; veľkoobchodné služby s ojazdenými vozidlami; obchodné sprostredkovateľské služby s novými aj ojazdenými vozidlami; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; marketing; reklama; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; predvádzanie tovaru; účtovníctvo.
36 - Sprostredkovanie lízingových zmlúv; sprostredkovanie lízingových zmlúv na dopravné prostriedky; finančné poradenstvo; finančné služby;
informácie o poistení; finančné konzultačné služby; finančný lízing; konzultačné služby v oblasti
poisťovníctva; sprostredkovanie poistenia; zmenárenské služby; záložne; uzatváranie poistiek.
37 - Čistenie automobilov; leštenie automobilov;
mazanie automobilov; údržba automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; autoservisy (údržba a opravy motorových vozidiel, inštalácia autopríslušenstva); oprava opotrebovaných alebo
poškodených motorov.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových
terminálov; poskytovanie prístupu do databáz;
prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; telefonické služby; telefonická
komunikácia; výzvy (rádiom, telefónom alebo
inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Prenájom automobilov; odťahovanie vozidiel
pri poruchách; prenájom miest na parkovanie.

(540)

(591) červená: C-15,M-100,Y-100,K-0
tmavosivá: C-25,M-0,Y-0,K-81
(731) Diligentia Marken und Lizenz AG, Churerstrasse 135, CH-8808 Pfaeffikon SZ, CH;
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5346-2014
20.5.2014
3
3 - Zubné pasty.

(591) fialová, červená, biela, žltá
(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation, 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,
US;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5361-2014
23.5.2014
9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39
9 - Nabíjacie agregáty elektrických batérií; zvukové signálne zariadenia; antény; okuliare (optika); slnečné okuliare; puzdrá na okuliare; prístroje na zaznamenávanie času; diaľkové ovládače;
magnetické nosiče údajov; optické kompaktné
nosiče údajov; hasiace prístroje; prístroje na vnútornú komunikáciu; elektrické ističe; poistky;
motorové štartovacie káble; merače tlaku (tlakomery); manometre (tlakomery); rýchlomery; ta-

(540)

(731) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, Čimice,
184 00 Praha, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;

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

5362-2014
23.5.2014
9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39
9 - Nabíjacie agregáty elektrických batérií; zvukové signálne zariadenia; antény; okuliare (optika); slnečné okuliare; puzdrá na okuliare; prístroje na zaznamenávanie času; diaľkové ovládače;
magnetické nosiče údajov; optické kompaktné
nosiče údajov; hasiace prístroje; prístroje na vnútornú komunikáciu; elektrické ističe; poistky;
motorové štartovacie káble; merače tlaku (tlakomery); manometre (tlakomery); rýchlomery; tachometre; ochranné prilby; ochranné odevy proti
úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; ochranné rukavice; otáčkomery; záchranné plachty; audiovizuálne prijímače; radary; rádiá; reproduktory; spínače; teplomery (nie na lekárske účely); termostaty do vozidiel; výstražné trojuholníky do vozidiel; prenosné krátkovlnné vysielačky; elektrické zámky;
telefónne prístroje; prenosné telefóny.
11 - Elektrické vreckové baterky.
12 - Čalúnenie automobilov; poťahy na sedadlá
automobilov; zapaľovače cigariet do automobilov; športové autá; nákladné dodávkové autá; automobily; automobilové podvozky; automobilové
kapoty; čelné sklá vozidiel; dvere na dopravné
prostriedky; prevodové hriadele do pozemných
vozidiel; klaksóny automobilov; nárazníky vozidiel; kryty na automobilové kolesá; batožinové
nosiče na vozidlá; nosiče bicyklov a lyží na autá;
karavany (obytné prívesy); ťažné zariadenia vozidiel; prívesy za vozidlá; tlmiče automobilov;
volanty vozidiel; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilu; spätné zrkadlá; dopravné
prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu
a po koľajniciach; náradie na opravu duší pneumatík; vzduchové pumpy (výbava automobilov);
protišmykové reťaze; bezpečnostné sedadlá pre
deti do automobilov.
35 - Maloobchodné služby s ojazdenými vozidlami; veľkoobchodné služby s ojazdenými vozidlami; obchodné sprostredkovateľské služby s novými aj ojazdenými vozidlami; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; marketing; reklama; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; predvádzanie tovaru; účtovníctvo.
36 - Sprostredkovanie lízingových zmlúv; sprostredkovanie lízingových zmlúv na dopravné prostriedky; finančné poradenstvo; finančné služby;
informácie o poistení; finančné konzultačné služby; finančný lízing; konzultačné služby v oblasti
poisťovníctva; sprostredkovanie poistenia; zmenárenské služby; záložne; uzatváranie poistiek.
37 - Čistenie automobilov; leštenie automobilov;
mazanie automobilov; údržba automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; autoservisy (údržba a opravy motorových vozidiel, inštalácia autopríslušenstva); oprava opotrebovaných alebo
poškodených motorov.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových
terminálov; poskytovanie prístupu do databáz;
prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; telefonické služby; telefonická
komunikácia; výzvy (rádiom, telefónom alebo
inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
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39 - Prenájom automobilov; odťahovanie vozidiel
pri poruchách; prenájom miest na parkovanie.
(540)

(731) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, Čimice,
184 00 Praha, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., advokát, Bratislava, SK;

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

5367-2014
28.5.2014
16, 35, 38, 40, 41, 42
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; tlačené publikácie; papierové
vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar; obálky; obaly
(papiernický tovar); nálepky (papiernický tovar);
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
(tlačoviny); grafické reprodukcie; rytiny; plastové fólie na balenie; formuláre; formuláre na zmluvy a podania; paragóny; predmety z kartónu; lepiace štítky (papiernický tovar); 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
na balenie; strihy na výrobu odevov.
35 - Reklama; reklamné činnosti a reklamné služby; inzertná a propagačná činnosť; propagačná
činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akéhokoľvek média i prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie
plagátov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; písanie a uverejňovanie reklamných textov; príprava inzertných stĺpcov;
organizovanie výstav na reklamné a obchodné
účely; podpora predaja pre tretie osoby; organizácia reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb;
poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodný
manažment; obchodná administratíva; kancelár-
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ske práce; automatizované spracovanie dát; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo
v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; rozširovanie
vzoriek tovarov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách; rozhlasová
reklama a televízna reklama vrátane jej produkcie; vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodné vystavovanie tovaru za účelom jeho propagácie; vyhľadávanie sponzorov; služby outsourcingu; štatistické kompilácie; organizovanie
obchodných akcií na propagačné účely; marketingové štúdie; prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske a ekonomické predpovede;
lobistické služby zamerané na rozvoj podnikania
a obchodu; štatistické informácie; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
vedenie kartoték v počítači; služby porovnávania
cien; služby ako záznam, prepis, zostavovanie,
kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických
alebo štatistických údajov; prepisovanie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov); prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v uvedených oblastiach;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triedach 35, 40, 41 a 42; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 16 a 25, maloobchodné
a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Telekomunikačný prenos elektronických poukážok, kupónov, tlačovín, časopisov, periodík, kníh
a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej
siete vrátane internetu a/alebo intranetu; organizovanie 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.
40 - Tlač, tlačenie; vyšívanie; tlačenie vzorov;
úprava textílie; úprava textilných látok; farbenie
textílií; fototlač.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických
publikácií, najmä kníh, brožúr, ročeniek, spoločenských, zábavných, vzdelávacích a odborných
časopisov, novín, magazínov a to tlačených na
papierových nosičoch i v elektronickej podobe
vrátane textových, zvukových a zvukovo-obrazových správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov;
vydávanie kníh, časopisov, periodík, brožúr, ročeniek, katalógov; poskytovanie elektronických
publikácií online (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov;
edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania
zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov na rozhlasové a televízne vysielanie; požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry
a športu vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových
klubov, stretnutí a prednášok vrátane akcií na
podporu zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín,
kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav; informačné, konzultačné, poradenské služby v odbore
vydavateľskej činnosti; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vzdelávanie; školenia; vyučovanie; služby v oblasti estrád, zábavy a kultúrnych podujatí; služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel
na kultúrny alebo vzdelávací účel; fotografovanie; filmová a fotografická tvorba; informácie
o vzdelávaní a možnostiach zábavy; služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, festivalov, koncertov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení; zverejňovanie textov iných ako reklamných; knižnice; výroba rozhlasových alebo televíznych programov; filmová tvorba; zábava; pobavenie; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); grafický dizajn; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby);
prenájom webových serverov; 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.
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(540)

(731) INPORTANTE s.r.o., Biskupa Kondého 5138/36,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5368-2014
28.5.2014
16, 25, 35, 38, 41, 42, 44
16 - Reklamné, propagačné a informačné materiály z papiera a plastických hmôt; knihy; brožúry; brožované knihy; grafické znaky; knižné záložky; časopisy; periodiká; tlačené publikácie;
noviny; tlačoviny; tlačivá; príručky; formuláre
predovšetkým v súvislosti so systémom manažérstva kvality; plagáty; katalógy; kalendáre; prospekty; fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie; školské potreby (papiernický tovar); papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
pečiatky; písacie potreby; nálepky (papiernický
tovar); lepiace štítky (papiernický tovar); 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; vrecia a vrecká
z papiera alebo plastových materiálov 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; 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; plážové a kúpacie doplnky;
pleteniny ako oblečenie; oblečenie z imitácie kože; podprsenky; pokrývky hlavy; ponožky; pracovné plášte; pulóvre; pyžamá; rukavice; saká;
spodničky; sukne; šály; šaty; šatky; šerpy; potníky; uniformy; vrchné ošatenie; zástery; závoje;
zvrchníky; župany; vrecká na odevy; gymnastické dresy; 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;
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svetre; vreckovky; osobná bielizeň vrátane podprseniek; nočné košele; tričká; tielka; tenisové
a golfové oblečenie; džínsy; blejzre; zástery.
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyjednávanie a uzatváranie obchodných
transakcií pre tretie osoby; obchodné sprostredkovateľské služby; platené reklamné služby typu
„klikni sem“; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; optimalizácia internetových
vyhľadávačov; telemarketingové služby; obchodné riadenie pre športovcov; marketing; zostavovanie štatistík; písanie reklamných textov; fakturácie; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; spracovanie
textov; obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklamné agentúry; televízna reklama;
rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); vydávanie reklamných textov; obchodný alebo podnikateľský výskum; rozširovanie vzoriek tovarov; rozmnožovanie dokumentov; analýzy nákladov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové audity
(revízia účtov); personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama a propagácia; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; 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; 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; organizovanie prístupu k databázam na internete;
poskytovanie chat-liniek s použitím internetu;

220

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
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.
41 - Akadémie (vzdelávanie); praktické cvičenie
(ukážky); gymnastický výcvik; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o výchove a vzdelávaní v oblasti zdravotníctva; kurzy telesného
cvičenia; odborné preškoľovanie; organizovanie
a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, seminárov, sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií,
plesov; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); písanie textov (okrem reklamných);
poskytovanie elektronických publikácií online
(bez možnosti kopírovania); požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások;
prenájom audionahrávok; prenájom športových
plôch; prevádzkovanie športových zariadení; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; služby osobných trénerov (fitnes cvičenie); telesné
cvičenie; vyučovanie; vzdelávanie; vzdelávacie
služby.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kalibrácia; kontrola kvality;
grafický a priemyselný dizajn; módny 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.
44 - Akupunktúra; alternatívna medicína; aromaterapeutické služby; detoxikácia toxikomanov;
farmaceutické poradenstvo; fyzioterapia; parné

kúpele; lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov); lekárske služby; prenájom lekárskeho vybavenia; masáže; ošetrovateľské služby; služby
nemocníc; salóny krásy; psychologické služby;
sanatóriá; súkromné kliniky; terapeutické služby;
telemedicínske služby; služby termálnych kúpeľov; zdravotné poradenstvo; služby zdravotných
stredísk; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne;
zotavovne pre rekonvalescentov; rehabilitačné
liečebné služby.
(540)

(591) červená, žltá, oranžová, biela
(731) Gabrhel Jozef, MUDr., CSc., Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, Súvoz 1,
911 01 Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5370-2014
29.5.2014
5
5 - Pesticídy; insekticídy; fungicídy; herbicídy.

(540) MALAGA
(731) Irvita Plant Protection a Branch of Celsius Property B.V., P.O.Box 403, Pos Cabai Office Park,
Unit 13, CW;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5371-2014
29.5.2014
5
5 - Pesticídy, insekticídy, fungicídy a herbicídy.

(540) KAPITO
(731) Irvita Plant Protection a Branch of Celsius Property B.V., P.O.Box 403, Pos Cabai Office Park,
Unit 13, CW;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5398-2014
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) i - center
(731) i - center, spol. s.r.o, Tuhovská 27, 831 06 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5407-2014
9.6.2014
28, 35, 41
28 - Telocvičné a športové potreby patriace do
tejto triedy; športové náradie; športové náradie
pre fitnes.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s telocvičnými a športovými potrebami, športovým náradím a športovým náradím pre fitnes.
41 - Organizovanie športových podujatí.

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

(540)

(731) Pagáč Matúš, MVDr., Medená 23, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5408-2014
9.6.2014
28, 35, 41
28 - Telocvičné a športové potreby patriace do
tejto triedy; športové náradie; športové náradie
pre fitnes.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
s telocvičnými a športovými potrebami, športovým náradím a športovým náradím pre fitnes.
41 - Organizovanie športových podujatí.

(540)

(731) Pagáč Matúš, MVDr., Medená 23, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5428-2014
17.6.2014
33
33 - Vodka.

(731) Vitis Pezinok, s. r. o., Holubyho 91, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

221

5458-2014
30.6.2014
9, 35, 41
9 - Počítačový softvér; počítačový softvér pre účtovníctvo; elektronické publikácie (sťahovateľné);
vyučovacie prístroje; magnetické nosiče údajov;
optické nosiče údajov; záznamové disky, kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; nahrávky a záznamy v oblasti vzdelávania.
35 - Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, kontrola účtovníctva; príprava miezd a výplatných
listín; príprava a vyhotovenie daňových priznaní;
reklama; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo.
41 - Vzdelávanie; vyučovanie; školenia; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie a vedenie kolokvií, vzdelávacích výstav, konferencií
a kongresov; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh a časopisov; on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; nahrávanie a výroba videozáznamov a videonahrávok;
prenájom videozáznamov a videonahrávok; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);
online poskytovanie elektronických publikácií
(bez možnosti kopírovania); informácie o vzdelávaní.

(540) EDU-LAND
(731) EDU-LAND s.r.o, Račianska 72, 830 03 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5461-2014
30.6.2014
16, 35, 41
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské
typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie
textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov;
kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov;
rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplati-
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teľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby;
organizovanie odborných akcií, školení, kurzov,
prednášok, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; vydavateľská činnosť
v odbore zábavných, odborných, spravodajských
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov;
produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy,
výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií;
tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií.

41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby;
organizovanie odborných akcií, školení, kurzov,
prednášok, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; vydavateľská činnosť
v odbore zábavných, odborných, spravodajských
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií;
tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií.
(540)

(540)
(591) zeleno-modrá, biela
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(591) červená
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5462-2014
30.6.2014
16, 35, 41
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské
typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie
textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov;
kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov;
rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.

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

5463-2014
30.6.2014
16, 35, 41
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské
typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie
textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov;
kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov;
rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske služby;
organizovanie odborných akcií, školení, kurzov,
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prednášok, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; vydavateľská činnosť
v odbore zábavných, odborných, spravodajských
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov;
produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy,
výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií;
tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií.

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

(540)

(591) žltá
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5468-2014
1.7.2014
5
5 - Farmaceutické a veterinárske výrobky; hygienické výrobky na liečebné účely; diétne potraviny a dietetické prípravky na liečebné alebo veterinárne účely; potravinové doplnky pre ľudskú
potrebu; prípravky na hubenie škodlivých zvierat; fungicídy.

(540) POLSART
(731) Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5469-2014
1.7.2014
30, 32, 43
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.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(591) čierna, biela, zlatožltá
(731) TEA EXPRESS, s.r.o., Mateja Bela 6, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Kalavský Marek, Mgr., Bratislava, SK;
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5473-2014
3.7.2014
35, 38, 41, 42
35 - Reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie
reklamných textov; rozhlasová reklama; vzťahy
s verejnosťou (public relations); televízna reklama;
prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných
alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre
tretie osoby); spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných
a reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; prehľad
tlače (výstrižkové služby); písanie reklamných textov; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
kontaktných informácií; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie;
školenia; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; online poskytovanie videozáznamov (bez
možnosti kopírovania).
42 - Hodnotenie a posudzovanie kvality potravinových výrobkov; kontroly kvality.

(540)

(591) modrá, biela, červená
(731) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5474-2014
3.7.2014
35, 38, 41, 42
35 - Reklama; rozširovanie reklamných oznamov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prie-
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skum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zoraďovanie údajov v počítačových
databázach; organizovanie obchodných a reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; prehľad tlače (výstrižkové služby); písanie reklamných textov; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
kontaktných informácií; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie;
školenia; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; online vydávanie
elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; online poskytovanie videozáznamov (bez
možnosti kopírovania).
42 - Hodnotenie a posudzovanie kvality potravinových výrobkov; kontroly kvality.

41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť.
(540)

(591) modrá, žltá, hnedá, biela, zlatá, zelená
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) modrá, biela, červená, zlatá
(731) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5475-2014
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 (cukrovinky); piškóty; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové kakaové a čokoládové nápoje.
35 - Obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 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.

5476-2014
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 (cukrovinky); piškóty; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové kakaové a čokoládové nápoje.
35 - Obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 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, hnedá, biela, zlatá
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35 - Obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 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.

(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

5477-2014
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 (cukrovinky); piškóty; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové kakaové a čokoládové nápoje.
35 - Obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 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.
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(540)

(540)
(591) modrá, žltá, hnedá, biela, zlatá
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

(591) modrá, žltá, hnedá, biela, zlatá, zelená
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5478-2014
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 (cukrovinky); piškóty; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové kakaové a čokoládové nápoje.

5479-2014
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 (cukrovinky); piškóty; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové kakaové a čokoládové nápoje.
35 - Obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 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.
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(540)

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

(591) modrá, žltá, biela, hnedá, červená, bledomodrá,
modrá
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5480-2014
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 (cukrovinky); piškóty; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové kakaové a čokoládové nápoje.
35 - Obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 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, červená, oranžová
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

5483-2014
3.7.2014
35, 42, 44
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby
s farmaceutickými a zdravotníckymi prípravkami, doplnkami výživy a s lekárskymi potrebami;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; obchodné sprostredkovateľské služby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; optimalizácia
prenosu dát na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov; telemarketingové služby; subdodávateľské služby (obchodná
pomoc); obchodné riadenie pre športovcov; marketing; písanie reklamných textov; zostavovanie
štatistík; fakturácie; administratívne spracovanie
obchodných objednávok; obchodné informácie
a rady spotrebiteľom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; spracovanie
textov; obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklamné agentúry; televízna reklama;
rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); vydávanie reklamných textov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti;
obchodný alebo podnikateľský výskum; rozširovanie vzoriek tovarov; rozmnožovanie dokumentov; analýzy nákladov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové audity
(revízia účtov); personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely; 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 činnosť; podpora predaja pre tretie osoby; sprostredkovateľská činnosť v reklamnej produkcii; vydávanie a aktualizovanie reklamných
alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 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 (pre tretie osoby); poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji doplnkov
výživy a zdravotných pomôcok; poskytovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu, sprostredkovanie obchodu
s tovarom.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kontrola kvality; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); služby
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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, počítačových sietí a internetu.
44 - Zdravotné poradenstvo; zdravotné poradenstvo v oblasti zdravej výživy; poradenstvo pre
prevenciu a liečbu obezity; alternatívna medicína; aromaterapeutické služby; detoxikácia toxikomanov; farmaceutické poradenstvo; fyzioterapia; nutriterapia; lekárske služby; prenájom lekárskeho vybavenia; masáže; ošetrovateľské služby; psychologické služby; terapeutické služby;
telemedicínske služby; služby termálnych kúpeľov; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; rehabilitačné liečebné služby.
(540)

(591) sivá, zelená
(731) TRNKOVA s.r.o, Záhonok 488/1, 960 01 Zvolen, SK;

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

5484-2014
7.7.2014
37, 42
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).
42 - Architektúra (architektonické služby); architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných
výkresov; výzdoba interiérov; inžinierska činnosť;
grafické dizajnérstvo.

(540)

(591) čierna, zelená
(731) Pribila Martin, Pri Potoku 44/5, 906 38 Rohožník,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5485-2014
7.7.2014
9
9 - Registračné pokladnice.

(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)
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5490-2014
8.7.2014
11
11 - Bidety; toalety (WC).

(591) zelená, sivá
(731) ALEA Slovakia s.r.o, Kolónie 1589/15, 908 45
Gbely, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5529-2014
4.8.2014
19, 35, 37
19 - Nekovové obklady a dlažby pre stavebníctvo.
35 - Reklama; marketing; maloobchodné alebo
veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triede 19 tohto zoznamu.
37 - Stavebníctvo.

(540)

(731) SLOVBRICK, s.r.o., Rezedova 29, 821 01 Bratislava - Ružinov, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5532-2014
5.8.2014
45
45 - Poskytovanie právnych služieb.

(591) čierna, biela, zelená
(731) Barger Prekop s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5533-2014
5.8.2014
45
45 - Poskytovanie právnych služieb.

(540) BIOLAWCHIC
(731) Barger Prekop s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;
(591) červená, biela
(731) BOWA s.r.o, Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;

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

5534-2014
5.8.2014
33
33 - Šumivé víno; hroznové víno; vínne destiláty.
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42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.

(540)

(540)

(591) žltá, červená, čierna
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5535-2014
5.8.2014
33
33 - Šumivé víno; hroznové víno; vínne destiláty.

(591) oranžová, sivá, biela, čierna
(731) Synerta Group s.r.o., Lermontovova 18, 811 05
Bratislava, SK;

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

(540) HI-MACS
(731) LG Hausys, Ltd., One IFC Building, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, 150-876 Seoul,
KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
(591) ružová, žltá, hnedá, červená, biela, hnedá
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5536-2014
5.8.2014
33
33 - Šumivé víno; hroznové víno; vínne destiláty.

(591) žltá, ružovo-červená, čierna
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., advokát, Bratislava, SK;

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

5538-2014
6.8.2014
35, 39, 42
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.

5541-2014
8.8.2014
19
19 - Umelý mramor; umelý kameň; stavebný kameň; spracovaný mramor; stavebný mramor.

5576-2014
14.8.2014
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketing; marketingové štúdie;
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné odhady; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
36 - Bankové hypotéky; prenájom bytov; finančné analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); oceňovanie nehnuteľností; vyberanie nájomného; prenájom nehnuteľnosti (ubytovanie); správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správcovstvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových
terminálov; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na
internete.
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom skladísk.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie a vedenie seminárov; poskytovanie zariadení na športovanie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; tvorba rozhlasových
a televíznych programov; prenájom športových
plôch; zábavné parky.
42 - Tvorba softvéru; architektonické poradenstvo;
štúdie technických projektov; vypracovanie stavebných výkresov.
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43 - Bary (služby); kaviarne; motely (služby); penzióny; hotelierske služby; prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie (jedálne).

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

(540) LIDO CITY
(731) J&T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5577-2014
14.8.2014
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketing; marketingové štúdie;
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné odhady; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
36 - Bankové hypotéky; prenájom bytov; finančné analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); oceňovanie nehnuteľností; vyberanie nájomného; prenájom nehnuteľnosti (ubytovanie); správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správcovstvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových
terminálov; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na
internete.
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom skladísk.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie a vedenie seminárov; poskytovanie zariadení na športovanie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; tvorba rozhlasových
a televíznych programov; prenájom športových
plôch; zábavné parky.
42 - Tvorba softvéru; architektonické poradenstvo; štúdie technických projektov; vypracovanie
stavebných výkresov.
43 - Bary (služby); kaviarne; motely (služby); penzióny; hotelierske služby; prázdninové tábory
(ubytovacie služby); prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie (jedálne).

(540) LIDO PARK
(731) J&T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., Bratislava, SK;
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5578-2014
14.8.2014
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketing; marketingové štúdie;
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné odhady; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
36 - Bankové hypotéky; prenájom bytov; finančné analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); oceňovanie nehnuteľností; vyberanie nájomného; prenájom nehnuteľnosti (ubytovanie); správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správcovstvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových
terminálov; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na
internete.
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom skladísk.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie a vedenie seminárov; poskytovanie zariadení na športovanie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; tvorba rozhlasových
a televíznych programov; prenájom športových
plôch; zábavné parky.
42 - Tvorba softvéru; architektonické poradenstvo; štúdie technických projektov; vypracovanie
stavebných výkresov.
43 - Bary (služby); kaviarne; motely (služby); penzióny; hotelierske služby; prázdninové tábory
(ubytovacie služby); prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie (jedálne).

(540) LIDO OFFICE
(731) J&T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5579-2014
14.8.2014
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketing; marketingové štúdie;
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné odhady; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
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36 - Bankové hypotéky; prenájom bytov; finančné analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); oceňovanie nehnuteľností; vyberanie nájomného; prenájom nehnuteľnosti (ubytovanie); správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správcovstvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových
terminálov; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na
internete.
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom skladísk.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie a vedenie seminárov; poskytovanie zariadení na športovanie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; tvorba rozhlasových
a televíznych programov; prenájom športových
plôch; zábavné parky.
42 - Tvorba softvéru; architektonické poradenstvo; štúdie technických projektov; vypracovanie
stavebných výkresov.
43 - Bary (služby); kaviarne; motely (služby); penzióny; hotelierske služby; prázdninové tábory
(ubytovacie služby); prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie (jedálne).

(540) LIDO TOWN
(731) J&T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., Bratislava, SK;

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

5580-2014
14.8.2014
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketing; marketingové štúdie;
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné odhady; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
36 - Bankové hypotéky; prenájom bytov; finančné analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); oceňovanie nehnuteľností; vyberanie nájomného; prenájom nehnuteľnosti (ubytovanie); správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správcovstvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových
terminálov; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na
internete.

39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom skladísk.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie a vedenie seminárov; poskytovanie zariadení na športovanie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; tvorba rozhlasových
a televíznych programov; prenájom športových
plôch; zábavné parky.
42 - Tvorba softvéru; architektonické poradenstvo; štúdie technických projektov; vypracovanie
stavebných výkresov.
43 - Bary (služby); kaviarne; motely (služby); penzióny; hotelierske služby; prázdninové tábory
(ubytovacie služby); prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie (jedálne).
(540) LIDO CENTRUM
(731) J&T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

5758-2009
5759-2009
1112-2012
1540-2012
777-2013
936-2013
1000-2013
1002-2013
1179-2013
1180-2013
1181-2013
1236-2013
1241-2013
1534-2013
1562-2013
1563-2013
1564-2013
1622-2013
1634-2013
1713-2013
1732-2013
1776-2013
1782-2013
1783-2013
1821-2013
1841-2013
1859-2013
1894-2013
1896-2013
1921-2013
2007-2013
2008-2013
2047-2013
2078-2013
2079-2013
2087-2013
2146-2013
2187-2013
2195-2013
2198-2013

237908
237909
237741
237820
237821
237822
237745
237823
237824
237825
237826
237827
237746
237828
237829
237830
237831
237832
237747
237748
237833
237834
237835
237836
237837
237838
237839
237840
237841
237842
237843
237844
237749
237845
237846
237847
237848
237849
237850
237851

2213-2013
2216-2013
2218-2013
2226-2013
2232-2013
2252-2013
2273-2013
2274-2013
2276-2013
2277-2013
2278-2013
2280-2013
2281-2013
2282-2013
2283-2013
2284-2013
2285-2013
2304-2013
2325-2013
2326-2013
2327-2013
2343-2013
2347-2013
2348-2013
2349-2013
2352-2013
2353-2013
2361-2013
2365-2013
2378-2013
2379-2013
2427-2013
2428-2013
2429-2013
2467-2013
5227-2013
5284-2013
5290-2013
5299-2013
5300-2013

237852
237853
237854
237855
237856
237857
237750
237751
237858
237859
237860
237914
237861
237752
237753
237754
237755
237862
237863
237756
237757
237864
237758
237759
237865
237760
237761
237762
237763
237764
237765
237766
237767
237768
237772
237773
237774
237775
237866
237867

5301-2013
5390-2013
5391-2013
5528-2013
5588-2013
5601-2013
5623-2013
5626-2013
5641-2013
5689-2013
5690-2013
5699-2013
5700-2013
5701-2013
23-2014
29-2014
31-2014
32-2014
33-2014
34-2014
37-2014
38-2014
39-2014
40-2014
41-2014
42-2014
43-2014
44-2014
45-2014
46-2014
61-2014
64-2014
69-2014
74-2014
78-2014
113-2014
118-2014
119-2014
123-2014
127-2014

237868
237776
237777
237778
237779
237780
237781
237782
237783
237784
237785
237786
237787
237788
237869
237870
237871
237872
237789
237790
237873
237874
237875
237876
237877
237878
237879
237880
237881
237882
237791
237883
237792
237793
237794
237795
237796
237797
237884
237885

128-2014
139-2014
143-2014
146-2014
160-2014
161-2014
191-2014
192-2014
195-2014
198-2014
199-2014
200-2014
203-2014
204-2014
205-2014
227-2014
236-2014
239-2014
253-2014
282-2014
283-2014
284-2014
285-2014
287-2014
301-2014
302-2014
307-2014
308-2014
323-2014
327-2014
415-2014
5003-2014
5004-2014
5021-2014
5053-2014
5075-2014
5111-2014
5112-2014
5114-2014
5131-2014

237886
237887
237798
237799
237915
237888
237889
237800
237801
237802
237803
237804
237805
237806
237890
237891
237807
237808
237809
237810
237811
237892
237893
237894
237895
237896
237897
237898
237812
237813
237899
237814
237815
237816
237817
237818
237900
237901
237902
237819

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

237741
13.8.2014
10.7.2022
1112-2012
10.7.2012
6.5.2014
Ľudová strana Naše Slovensko, E. F. Scherera 4801/20, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237745
13.8.2014
7.6.2023
1000-2013
7.6.2013
6.5.2014
KLUB RYSY POPRAD - VYSOKÉ TATRY,
Jahodná 3304/11, 058 01 Poprad, SK;

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

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

237746
13.8.2014
17.7.2023
1241-2013
17.7.2013
6.5.2014
STarART, s. r. o., Jančova 15, 811 02 Bratislava,
SK;

237747
13.8.2014
9.9.2023
1634-2013
9.9.2013
6.5.2014
IN technology, s.r.o., Tichá 580/9, 929 01 Veľké
Dvorníky, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237748
13.8.2014
19.9.2023
1713-2013
19.9.2013
6.5.2014
CBA Market, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, 977 01
Brezno, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

237749
13.8.2014
31.10.2023
2047-2013
31.10.2013
6.5.2014
Wood Service Group, s.r.o., Hrušové 906, 916 11
Bzince pod Javorinou, SK;

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

237750
13.8.2014
6.12.2023
2273-2013
6.12.2013
6.5.2014
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237751
13.8.2014
6.12.2023
2274-2013
6.12.2013
6.5.2014
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

237752
13.8.2014
6.12.2023
2282-2013
6.12.2013
6.5.2014
Chránené dielne, s.r.o., SNP 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237753
13.8.2014
6.12.2023
2283-2013
6.12.2013
6.5.2014
Chránené dielne, s.r.o., SNP 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;

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

237754
13.8.2014
6.12.2023
2284-2013
6.12.2013
6.5.2014
Chránené dielne, s.r.o., SNP 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237755
13.8.2014
6.12.2023
2285-2013
6.12.2013
6.5.2014
Chránené dielne, s.r.o., SNP 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237756
13.8.2014
10.12.2023
2326-2013
10.12.2013
6.5.2014
J&J Jakubisko Film Europe SR, s.r.o., Panenská 8,
811 03 Bratislava, SK;

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

237757
13.8.2014
10.12.2023
2327-2013
10.12.2013
6.5.2014
J&J Jakubisko Film Europe SR, s.r.o., Panenská 8,
811 03 Bratislava, SK;

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

237758
13.8.2014
13.12.2023
2347-2013
13.12.2013
6.5.2014
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237759
13.8.2014
13.12.2023
2348-2013
13.12.2013
6.5.2014
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237760
13.8.2014
13.12.2023
2352-2013
13.12.2013
6.5.2014
Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

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

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

237761
13.8.2014
13.12.2023
2353-2013
13.12.2013
6.5.2014
Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

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

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

237762
13.8.2014
16.12.2023
2361-2013
16.12.2013
6.5.2014
Sportmedia, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 02
Bratislava, SK;

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

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

237763
13.8.2014
16.12.2023
2365-2013
16.12.2013
6.5.2014
Sportmedia, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 02
Bratislava, SK;

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

237764
13.8.2014
17.12.2023
2378-2013
17.12.2013
6.5.2014
Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01
Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237765
13.8.2014
17.12.2023
2379-2013
17.12.2013
6.5.2014
Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01
Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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237766
13.8.2014
20.12.2023
2427-2013
20.12.2013
6.5.2014
Safe Harbor, s.r.o., Novozámocká 104, 949 05
Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

237767
13.8.2014
20.12.2023
2428-2013
20.12.2013
6.5.2014
Safe Harbor, s.r.o., Novozámocká 104, 949 05
Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

237768
13.8.2014
20.12.2023
2429-2013
20.12.2013
6.5.2014
CREDIN POLSKA Sp. Z o.o., ul. Czysta 6, 55-050
Sobótka, PL;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237772
13.8.2014
27.12.2023
2467-2013
27.12.2013
6.5.2014
Schweppes International Limited, 7 Albemarle Street,
London W1S 4HQ, GB;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237773
13.8.2014
4.4.2023
5227-2013
4.4.2013
6.5.2014
WESTPOINT HOUSE LTD, 44A Brookfield
Gardens R/O, West Kirby, CH48 4EL, GB;
(740) HMG & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237774
13.8.2014
26.4.2023
5284-2013
26.4.2013
6.5.2014
Trustee Company Services, a.s., Mostová 2, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Roskošová Eva, JUDr., Senec, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

237775
13.8.2014
26.4.2023
5290-2013
26.4.2013
499291
30.10.2012
CZ
6.5.2014
Road technologies s.r.o., Ježnická 1740/80, 794 01
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

237776
13.8.2014
4.6.2023
5390-2013
4.6.2013
6.5.2014
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237777
13.8.2014
4.6.2023
5391-2013
4.6.2013
6.5.2014
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237778
13.8.2014
28.8.2023
5528-2013
28.8.2013
6.5.2014
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

237779
13.8.2014
6.11.2023
5588-2013
6.11.2013
6.5.2014
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)

237780
13.8.2014
12.11.2023
5601-2013
12.11.2013
6.5.2014

(732) Ďurinda Martin, Hradská 144, 821 07 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237781
13.8.2014
20.11.2023
5623-2013
20.11.2013
6.5.2014
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)
(740)

237782
13.8.2014
21.11.2023
5626-2013
21.11.2013
6.5.2014
Vitana a.s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

237783
13.8.2014
29.11.2023
5641-2013
29.11.2013
6.5.2014
Jagasics v. Csonka Hedvig, Péterhegyi lejtő 34.,
1112 Budapest, HU;
(740) Fritz Martin, JUDr., advokát, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237784
13.8.2014
17.12.2023
5689-2013
17.12.2013
6.5.2014
Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237785
13.8.2014
17.12.2023
5690-2013
17.12.2013
6.5.2014
Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237786
13.8.2014
17.12.2023
5699-2013
17.12.2013
6.5.2014
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237787
13.8.2014
17.12.2023
5700-2013
17.12.2013
6.5.2014
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;

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

237788
13.8.2014
17.12.2023
5701-2013
17.12.2013
6.5.2014
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;

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

237789
13.8.2014
13.1.2024
33-2014
13.1.2014
6.5.2014
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48,
832 69 Bratislava, SK;

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

237790
13.8.2014
13.1.2024
34-2014
13.1.2014
6.5.2014
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48,
832 69 Bratislava, SK;

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

237791
13.8.2014
15.1.2024
61-2014
15.1.2014
6.5.2014
Lovochemie, a. s., Terezínská 57, 410 02 Lovosice, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

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

237792
13.8.2014
16.1.2024
69-2014
16.1.2014
6.5.2014
Malata, Pružinský, Hegedüš & partners, s. r. o.,
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, SK;
237793
13.8.2014
16.1.2024
74-2014
16.1.2014
6.5.2014
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(732) KOVOT s.r.o., Polom 1210, 029 01 Námestovo,
SK;
(740) Kmec Ľudovít, Ing., CSc., Martin - Košúty, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237794
13.8.2014
17.1.2024
78-2014
17.1.2014
6.5.2014
JOVA PLUS, s.r.o., Máčov 549, 972 25 Diviaky
nad Nitricou, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237795
13.8.2014
24.1.2024
113-2014
24.1.2014
6.5.2014
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)

237796
13.8.2014
27.1.2024
118-2014
27.1.2014
6.5.2014
GLOBAL BROKERS Enterprises, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;

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

237797
13.8.2014
27.1.2024
119-2014
27.1.2014
6.5.2014
GLOBAL BROKERS Enterprises, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;

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

237798
13.8.2014
29.1.2024
143-2014
29.1.2014
6.5.2014
Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych
pomôcok (SK-MED), Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
(740) Borošová Lenka, Mgr., Nová Baňa, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

237799
13.8.2014
28.1.2024
146-2014
28.1.2014
6.5.2014
Betvia, s.r.o., Horný Val 23, 010 01 Žilina, SK;
Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237800
13.8.2014
5.2.2024
192-2014
5.2.2014
6.5.2014
POBA servis, a.s., Karloveská 34, 811 04 Bratislava, SK;

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

237801
13.8.2014
6.2.2024
195-2014
6.2.2014
6.5.2014
dm studio s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava,
SK;

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

237802
13.8.2014
6.2.2024
198-2014
6.2.2014
6.5.2014
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

237803
13.8.2014
6.2.2024
199-2014
6.2.2014
6.5.2014
Vasilová Anna, Jilemnického 28, 038 52 Sučany,
SK; Plichtová Monika, Na Parcelách 181, 252 68
Středokluky, CZ;

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

237804
13.8.2014
6.2.2024
200-2014
6.2.2014
6.5.2014
p.k.Solvent s.r.o., K Žižkovu 9, 190 00 Praha,
CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237805
13.8.2014
6.2.2024
203-2014
6.2.2014
6.5.2014
mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

237806
13.8.2014
6.2.2024
204-2014
6.2.2014
6.5.2014
mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, PL;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237807
13.8.2014
12.2.2024
236-2014
12.2.2014
6.5.2014
Li Yong, Svidnícka 1958/14, 040 11 Košice - Pereš, SK;

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

237808
13.8.2014
9.2.2024
239-2014
9.2.2014
6.5.2014
Jurček Richard, Partizánska 3, 040 01 Košice Juh, SK;
(740) Zaleta Tomáš, Sabinov, SK;

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

237809
13.8.2014
14.2.2024
253-2014
14.2.2014
6.5.2014
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)

237810
13.8.2014
19.2.2024
282-2014
19.2.2014
6.5.2014
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SK;

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

237811
13.8.2014
19.2.2024
283-2014
19.2.2014
6.5.2014
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237812
13.8.2014
24.2.2024
323-2014
24.2.2014
6.5.2014
MGTA, s.r.o., Bagarova 6, 914 51 Trenčianske
Teplice, SK;

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

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

237813
13.8.2014
24.2.2024
327-2014
24.2.2014
6.5.2014
Top Quality Services, s.r.o., Zámocká 9, 901 01
Malacky, SK;

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

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

237814
13.8.2014
8.1.2024
5003-2014
8.1.2014
6.5.2014
UNIMAR TRADE s.r.o., Hlavná 340, 900 41
Rovinka, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237815
13.8.2014
8.1.2024
5004-2014
8.1.2014
6.5.2014
UNIMAR TRADE s.r.o., Hlavná 340, 900 41
Rovinka, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Patentová a známková kancelária, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237816
13.8.2014
16.1.2024
5021-2014
16.1.2014
6.5.2014
McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237817
13.8.2014
24.1.2024
5053-2014
24.1.2014
6.5.2014
Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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237818
13.8.2014
29.1.2024
5075-2014
29.1.2014
6.5.2014
VINS s.r.o., Školská 53, 902 01 Vinosady, SK;
FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

237819
13.8.2014
21.2.2024
5131-2014
21.2.2014
CTM 012238325
21.10.2013
EM
6.5.2014
CREATIVE PRO s.r.o., Tajovského 3339/16,
811 04 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

237820
13.8.2014
15.10.2022
1540-2012
15.10.2012
6.5.2014
Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, CZ;
AKK Advokátska kancelária Kubínyiová s.r.o.,
Trenčín, SK;

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

237821
13.8.2014
30.4.2023
777-2013
30.4.2013
6.5.2014
Kesanová Anna, RNDr., Žižkova 46, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

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

237822
13.8.2014
28.5.2023
936-2013
28.5.2013
6.5.2014
STEPFOR, a.s., Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Cisárik Ján, Ing., STEPFOR, a.s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237823
13.8.2014
7.6.2023
1002-2013
7.6.2013
6.5.2014
REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o., Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237824
13.8.2014
11.7.2023
1179-2013
11.7.2013
6.5.2014
Hofstädter Svetlana, Špitálska 2212/16, 811 08
Bratislava, SK; Hofstädter Pavol, Špitálska 2212/16,
811 08 Bratislava, SK;
(740) PAICEK LEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

237825
13.8.2014
11.7.2023
1180-2013
11.7.2013
6.5.2014
Hofstädter Svetlana, Špitálska 2212/16, 811 08
Bratislava, SK; Hofstädter Pavol, Špitálska 2212/16,
811 08 Bratislava, SK;
(740) PAICEK LEGAL s.r.o., Bratislava, SK;

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

237826
13.8.2014
11.7.2023
1181-2013
11.7.2013
6.5.2014
SIKO KOUPELNY a.s., Skorkovská 1310, 198 00
Praha - Kyje, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237827
13.8.2014
16.7.2023
1236-2013
16.7.2013
6.5.2014
SMART FOR YOU a.s., Jožky Silného 2683/14,
767 01 Kroměříž, CZ;

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

237828
13.8.2014
26.8.2023
1534-2013
26.8.2013
6.5.2014
Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;

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

237829
13.8.2014
30.8.2023
1562-2013
30.8.2013
6.5.2014
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o., Slivková 12,
821 05 Bratislava, SK;
(740) BEATOW PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;

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

237830
13.8.2014
30.8.2023
1563-2013
30.8.2013
6.5.2014
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o., Slivková 12,
821 05 Bratislava, SK;
(740) BEATOW PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237831
13.8.2014
30.8.2023
1564-2013
30.8.2013
6.5.2014
Slovenská banková asociácia, Rajská 15/A, 811 08
Bratislava, SK;

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

237832
13.8.2014
6.9.2023
1622-2013
6.9.2013
6.5.2014
ECO-BAGS, s.r.o., Michala Šimonoviča 481/16,
907 01 Myjava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

237833
13.8.2014
20.9.2023
1732-2013
20.9.2013
6.5.2014
MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK;

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

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

237834
13.8.2014
26.9.2023
1776-2013
26.9.2013
6.5.2014
Košíková Mária, B. Němcovej 28, 990 01 Veľký
Krtíš, SK;

237835
13.8.2014
27.9.2023
1782-2013
27.9.2013
6.5.2014
EnergyCon, s.r.o., Muškátová 790/30, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237836
13.8.2014
27.9.2023
1783-2013
27.9.2013
6.5.2014
EnergyCon, s.r.o., Muškátová 790/30, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

237837
13.8.2014
3.10.2023
1821-2013
3.10.2013
6.5.2014
ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

237838
13.8.2014
4.10.2023
1841-2013
4.10.2013
6.5.2014
VVA industries s.r.o., Dolná 1/59, 922 02 Krakovany, SK;

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

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

237839
13.8.2014
7.10.2023
1859-2013
7.10.2013
6.5.2014
ZLATOKOV SK, a.s., Rázusova 8, 911 01 Trenčín, SK;
237840
13.8.2014
11.10.2023
1894-2013
11.10.2013
6.5.2014
Chala Iana, Kremeľská 3682/99A, 841 10 Bratislava, SK;

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

237841
13.8.2014
11.10.2023
1896-2013
11.10.2013
6.5.2014
Sliva Juraj, Dolný Smokovec, Pod Lesom 59,
059 81 Vysoké Tatry, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

237842
13.8.2014
17.10.2023
1921-2013
17.10.2013
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(442) 6.5.2014
(732) 4SNACK a.s., 28. října 770/6, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, CZ;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237843
13.8.2014
24.10.2023
2007-2013
24.10.2013
6.5.2014
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., Radlická 180/50, 150 00 Praha, CZ;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237844
13.8.2014
24.10.2023
2008-2013
24.10.2013
6.5.2014
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., Radlická 180/50, 150 00 Praha 5, CZ;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;

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

237845
13.8.2014
6.11.2023
2078-2013
6.11.2013
6.5.2014
Šimek Jiří, Vršovická 1525/1D, 251 01 Praha, CZ;
Csenky Matej, Mgr., Trnava, SK;

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

237846
13.8.2014
6.11.2023
2079-2013
6.11.2013
6.5.2014
Mikulasek B.V. s.r.o., Považská 11, 903 01 Senec,
SK;

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

237847
13.8.2014
6.11.2023
2087-2013
6.11.2013
6.5.2014
J&J Jakubisko Film Europe SR, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, SK;

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

237848
13.8.2014
14.11.2023
2146-2013
14.11.2013
6.5.2014
P+D, s.r.o., Malé Tatry 12, 034 01 Ružomberok,
SK;
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237849
13.8.2014
22.11.2023
2187-2013
22.11.2013
6.5.2014
Bahna Branislav, Mgr., Prostredná 48, 900 21
Svätý Jur, SK;

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

237850
13.8.2014
25.11.2023
2195-2013
25.11.2013
6.5.2014
Šebová Dagmar, Mgr., Kuklovská 90, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK;

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

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

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

237851
13.8.2014
25.11.2023
2198-2013
25.11.2013
6.5.2014
Stanislav Kučírek - Westernobchod, Hosťová 2,
951 02 Hosťová, SK;

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

237852
13.8.2014
26.11.2023
2213-2013
26.11.2013
6.5.2014
King Food Bohemia s. r. o., Husinecká 903/10,
130 00 Praha, CZ;

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

237853
13.8.2014
26.11.2023
2216-2013
26.11.2013
6.5.2014
Partners Financial Services, a.s., Türkova 2319/5b,
149 00 Praha 4 - Chodov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237854
13.8.2014
27.11.2023
2218-2013
27.11.2013
6.5.2014
ARCHIPELAGO s.r.o., Bernolákova 9, 974 05
Banská Bystrica, SK;

237855
13.8.2014
27.11.2023
2226-2013
27.11.2013
6.5.2014
Coffee Sheep s.r.o., Marka Aurélia 9, 911 01
Trenčín, SK;

237856
13.8.2014
28.11.2023
2232-2013
28.11.2013
O-506237
23.7.2013
CZ
6.5.2014
Čajová květina s.r.o., Dělostřelecká 653/3, 160 00
Praha - Střešovice, CZ;
(740) Hrabáková Markéta, Ing. Mgr., Praha 1, CZ;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237857
13.8.2014
3.12.2023
2252-2013
3.12.2013
6.5.2014
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237858
13.8.2014
6.12.2023
2276-2013
6.12.2013
6.5.2014
PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia,
CY;
(740) Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK;

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

237859
13.8.2014
6.12.2023
2277-2013
6.12.2013
6.5.2014
PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, CY;
Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK;

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

237860
13.8.2014
6.12.2023
2278-2013
6.12.2013
6.5.2014
Regio Cassovia, s.r.o., Mäsiarska 50, 040 01 Košice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237861
13.8.2014
6.12.2023
2281-2013
6.12.2013
6.5.2014
Chránené dielne, s.r.o., SNP 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;

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

237862
13.8.2014
9.12.2023
2304-2013
9.12.2013
6.5.2014
CSBC spol. s r.o., Roľnícka 10, 831 07 Bratislava, SK;

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

237863
13.8.2014
10.12.2023
2325-2013
10.12.2013
6.5.2014
J&J Jakubisko Film Europe SR, s.r.o., Panenská 8,
811 03 Bratislava, SK;

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

237864
13.8.2014
11.12.2023
2343-2013
11.12.2013
6.5.2014
ÚSOVSKO a.s., Klopina č. 33, 789 73 Úsov, CZ;
Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

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

237865
13.8.2014
13.12.2023
2349-2013
13.12.2013
6.5.2014
R E J s.r.o., ČSA 542, 391 11 Planá nad Lužnicí, CZ;
Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

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

237866
13.8.2014
2.5.2023
5299-2013
2.5.2013
6.5.2014
GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

237867
13.8.2014
2.5.2023
5300-2013
2.5.2013
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(442) 6.5.2014
(732) GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

237868
13.8.2014
2.5.2023
5301-2013
2.5.2013
6.5.2014
GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237869
13.8.2014
10.1.2024
23-2014
10.1.2014
6.5.2014
Mlčal Milan, Mgr., Povstalecká cesta 67/A, 974 09
Banská Bystrica, SK;

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

237870
13.8.2014
13.1.2024
29-2014
13.1.2014
6.5.2014
Belaj Igor, Hlavná 14, 941 03 Úľany nad Žitavou, SK;
(740) Čevela Miroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

237871
13.8.2014
13.1.2024
31-2014
13.1.2014
6.5.2014
FALC, s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, SK;

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

237872
13.8.2014
13.1.2024
32-2014
13.1.2014
6.5.2014
FALC, s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, SK;

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

237873
13.8.2014
13.1.2024
37-2014
13.1.2014
6.5.2014
LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237874
13.8.2014
13.1.2024
38-2014
13.1.2014
6.5.2014
LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

237875
13.8.2014
13.1.2024
39-2014
13.1.2014
6.5.2014
LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

237876
13.8.2014
13.1.2024
40-2014
13.1.2014
6.5.2014
LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

237877
13.8.2014
13.1.2024
41-2014
13.1.2014
6.5.2014
LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

237878
13.8.2014
13.1.2024
42-2014
13.1.2014
6.5.2014
LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

237879
13.8.2014
13.1.2024
43-2014
13.1.2014
6.5.2014
LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

237880
13.8.2014
13.1.2024
44-2014
13.1.2014
6.5.2014

(732) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

237881
13.8.2014
13.1.2024
45-2014
13.1.2014
6.5.2014
LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská
Streda, SK;

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

237882
13.8.2014
13.1.2024
46-2014
13.1.2014
6.5.2014
ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;

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

237883
13.8.2014
15.1.2024
64-2014
15.1.2014
6.5.2014
DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

237884
13.8.2014
27.1.2024
123-2014
27.1.2014
6.5.2014
ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237885
13.8.2014
28.1.2024
127-2014
28.1.2014
6.5.2014
Tatranský Permon, a.s., Pribylina 1486, 032 42
Pribylina, SK;
(740) Gasidlo Ivan, JUDr., PhD., Pribylina, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237886
13.8.2014
28.1.2024
128-2014
28.1.2014
6.5.2014
Tatranský Permon, a.s., Pribylina 1486, 032 42
Pribylina, SK;
(740) Gasidlo Ivan, JUDr., PhD., Pribylina, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237887
13.8.2014
28.1.2024
139-2014
28.1.2014
6.5.2014
Tongeľ Ľubomír, Ing., Petrovce nad Laborcom 191,
071 01 Petrovce nad Laborcom, SK; Slamečka
Peter, Mgr., Schurmannova 21, 949 01 Nitra, SK;

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

237888
13.8.2014
30.1.2024
161-2014
30.1.2014
6.5.2014
AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

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

237889
13.8.2014
5.2.2024
191-2014
5.2.2014
6.5.2014
POBA Servis, a.s., Karloveská 34, 811 04 Bratislava, SK;
237890
13.8.2014
7.2.2024
205-2014
7.2.2014
6.5.2014
MAGIC SWEETS s.r.o., Trebišovská 148/9, 821 02
Bratislava-Ružinov, SK;

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

237891
13.8.2014
11.2.2024
227-2014
11.2.2014
6.5.2014
ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237892
13.8.2014
19.2.2024
284-2014
19.2.2014
6.5.2014
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237893
13.8.2014
19.2.2024
285-2014
19.2.2014
6.5.2014
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SK;

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

237894
13.8.2014
20.2.2024
287-2014
20.2.2014
6.5.2014
MK BIZ s.r.o., Berlínska 2469/26, 040 13 Košice, SK;

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

237895
13.8.2014
21.2.2024
301-2014
21.2.2014
6.5.2014
FONTIONNEL&Co s.r.o., SNP 50, 940 01 Nové
Zámky, SK;

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

237896
13.8.2014
21.2.2024
302-2014
21.2.2014
6.5.2014
Triple centrum, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11
Košice, SK;

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

237897
13.8.2014
21.2.2024
307-2014
21.2.2014
6.5.2014
MGTA, s.r.o., Bagarova 6, 914 51 Trenčianske
Teplice, SK;

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

237898
13.8.2014
21.2.2024
308-2014
21.2.2014
6.5.2014
MGTA, s.r.o., Bagarova 6, 914 51 Trenčianske
Teplice, SK;

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

237899
13.8.2014
6.3.2024
415-2014
6.3.2014
6.5.2014
Nadácia Renáty Zmajkovičovej, Nadácia RZ nadácia, Palisády 1, 811 01 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237900
13.8.2014
13.2.2024
5111-2014
13.2.2014
6.5.2014
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2,
326 00 Plzeň-Božkov, CZ;
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;

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

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

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

237901
13.8.2014
13.2.2024
5112-2014
13.2.2014
6.5.2014
Litelife s. r. o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava,
SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237902
13.8.2014
14.2.2024
5114-2014
14.2.2014
6.5.2014
Pečiatkovo, s. r. o., Nerudova 85, 821 04 Bratislava, SK;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava,
SK;

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

237908
25.8.2014
14.10.2019
5758-2009
14.10.2009
8.3.2010
B e n z i n a Slovakia s.r.o., Galvaniho 2/A, 821 04
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

237909
25.8.2014
14.10.2019
5759-2009
14.10.2009
8.3.2010
B e n z i n a Slovakia s.r.o., Galvaniho 2/A, 821 04
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

237914
8.9.2014
5.12.2023
2280-2013
5.12.2013
4.3.2014
AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237915
8.9.2014
30.1.2024
160-2014
30.1.2014
6.5.2014
AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

671-2011
672-2011
673-2011
674-2011

237910
237911
237912
237913

1068-2012
16-2013
210-2013
865-2013

237907
237742
237743
237744

997-2013
2166-2013
2443-2013
2444-2013

237906
237905
237903
237904

2445-2013
2446-2013
2447-2013
5640-2013

237769
237770
237771
237916

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

237742
13.8.2014
2.1.2023
16-2013
2.1.2013
6.5.2014
9, 36, 38, 42
9 - Platobné karty (magnetické kódované karty),
počítačové zariadenia a počítačový softvér vrátane počítačového softvéru na prístup k sieti na
prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí a internetu na účely
služieb v bankovníctve a finančníctve.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy;
finančné odhady, finančné služby: prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; úvery,
pôžičky a iné formy financovania; investovanie
do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové
investície; financovanie spoločných podnikov;
majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) vrátane poštového platobného styku a zúčtovanie
(klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet, cestovných šekov a ich overovanie;
bankové služby poskytované prostredníctvom
bankomatov; poskytovanie záruk; garancie; kaucie; ručenie; otváranie a potvrdzovanie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na
účet klienta s valutami a devízovými hodnotami;
obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov
a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými
papiermi; obchodovanie s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových
mincí; účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich finančných služieb; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára:
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti bankovníctva

a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou;
finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií,
telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mail), terminálov
a svetovej počítačovej siete (internet).
42 - Tvorba, výskum, vývoj, inštalácia, spravovanie a aktualizovanie počítačového softvéru vrátane počítačového softvéru na prístup k sieti na
prenos dát vrátane elektronických komunikačných sietí, počítačových sietí, terminálov a internetu; tvorba, výskum, vývoj, inštalácia, spravovanie a aktualizovanie počítačového softvéru na
vykonávanie služieb v bankovníctve a finančníctve; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií
počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz.
(540) Poštové družstvo
(732) Poštové družstvo, Horná 15, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Lexpert s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237743
13.8.2014
13.2.2023
210-2013
13.2.2013
3.5.2013
29, 30, 31, 35
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, kakao a kávové náhradky; ryža;
maniok a ságo; múka a výrobky z obilia; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady;
korenie; ľad.
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31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá;
slad.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triedach 29, 30 a 31 tohto zoznamu; podpora predaja pre tretie osoby s uvedenými tovarmi v triedach 29, 30 a 31 tohto zoznamu; sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených tovarov v triedach 29, 30 a 31 tohto zoznamu.

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

(540) GAZDINA
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237744
13.8.2014
16.5.2023
865-2013
16.5.2013
6.5.2014
10, 44
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé
oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke
služby.

(540) Pilulka.sk
(732) Kasa Martin, Na Rejdišti 425, 250 64 Měšice, CZ;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237769
13.8.2014
23.12.2023
2445-2013
23.12.2013
6.5.2014
16, 35, 39, 41
16 - Časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre;
knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretlač;
príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie;
tlačoviny – formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; záložky do kníh.
35 - Inzertné, propagačné a reklamné služby; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami
uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39 a 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia kníh, novín a časopisov.
41 - Vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske
služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; on line poskytovanie videozáznamov
(bez možnosti kopírovania).

(540)

(591) biela, čierna, hnedá, modrá, sivá
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;

237770
13.8.2014
23.12.2023
2446-2013
23.12.2013
6.5.2014
16, 35, 39, 41
16 - Časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre;
knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretlač;
príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie;
tlačoviny – formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; záložky do kníh.
35 - Inzertné, propagačné a reklamné služby;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39
a 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia kníh, novín a časopisov.
41 - Vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske
služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; on line poskytovanie videozáznamov
(bez možnosti kopírovania).

(540)

(591) biela, čierna, modrá, svetlo modrá, sivá
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237771
13.8.2014
23.12.2023
2447-2013
23.12.2013
6.5.2014
16, 35, 39, 41
16 - Časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre;
knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretlač;
príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie;
tlačoviny – formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; záložky do kníh.
35 - Inzertné, propagačné a reklamné služby; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami
uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39 a 41 tohto
zoznamu.
39 - Distribúcia kníh, novín a časopisov.
41 - Vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske
služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; on line poskytovanie videozáznamov
(bez možnosti kopírovania).

(540)

(591) biela, čierna, modrá, sivá, žltá
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237903
13.8.2014
23.12.2023
2443-2013
23.12.2013
6.5.2014
16, 35, 39, 41
16 - Časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre;
knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretlač;
príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie;
tlačoviny - formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné
a vyučovacie pomôcky, okrem prístrojov; záložky do kníh.
35 - Inzertné, propagačné a reklamné služby;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39
a 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia kníh, novín a časopisov.
41 - Vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).

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

(540)

(591) biela, čierna, modrá, sivá, zelená
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237904
13.8.2014
23.12.2023
2444-2013
23.12.2013
6.5.2014
16, 35, 39, 41
16 - Časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre;
knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretlač;
príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie;
tlačoviny - formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné a vyučovacie pomôcky, okrem prístrojov; záložky do kníh.
35 - Inzertné, propagačné a reklamné služby;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39
a 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia kníh, novín a časopisov.
41 - Vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske
služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; online poskytovanie videozáznamov
(bez možnosti kopírovania).

(540)

(591) biela, čierna, modrá, oranžová, sivá
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;

(540)
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237905
20.8.2014
18.11.2023
2166-2013
18.11.2013
6.5.2014
16, 35, 41
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar
a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky,
okrem prístrojov; brožúry; diagramy; formuláre
(tlačoviny); grafické zobrazenia; knihy; obežníky;
pečiatky (s adresnými údajmi); prospekty; tlačené publikácie; samolepky (papiernický tovar).
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; marketing; poradenstvo v obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations);
výber zamestnancov pomocou psychologických
testov; obchodný manažment pre športovcov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; koučovanie
(školenie); organizovanie a vedenie seminárov;
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.

DÚHOVÉ ČÍSLA
& KOMUNIKÁCIA

(732) VIP TEAM s.r.o., Tajch 1/622, 968 01 Nová Baňa, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237906
22.8.2014
6.6.2023
997-2013
6.6.2013
3.9.2013
37, 44
37 - Stavebné poradenstvo pred realizáciou stavby; stavebné poradenstvo po dokončení stavby;
poskytovanie stavebných informácií; stavebná
činnosť; prenájom stavebných strojov a zariadení; prípravné práce k realizácii stavby; údržba
vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla;
čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie
interiérov budov.
44 - Údržba trávnikov; liečenie stromov; úprava
zelene po realizácii stavby; zalesňovanie; starostlivosť o dreviny.

(540) Bratislava Otvorene
(732) Blackstorm Group s.r.o., Panenská 24, 811 03
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237907
22.8.2014
29.6.2022
1068-2012
29.6.2012
1.3.2013
16, 37
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky, chromolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar),
obrazy, papiernický tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, plagáty, polygrafické písmo, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené
reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov na
balenie.
37 - Inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení; informácie o opravách; montovanie a opravy telefónov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov.

(732) VITOGAZ S.A., 100 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin, 92800 Puteaux, FR;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

237911
3.9.2014
14.4.2021
672-2011
14.4.2011
4.10.2011
4, 35, 37, 39, 40, 42
4 - Palivá, mazivá a plyny patriace do tejto triedy.
35 - Činnosť organizačných a ekonomických poradcov; organizovanie obchodnej činnosti.
37 - Montáž a opravy plynových zariadení; revízie
plynových zariadení v rámci ich montáže alebo
opráv; plnenie tlakových nádob na plyny; prenájom technológií čerpacích staníc a tlakových nádob na plyny.
39 - Rozvod plynu; skladovanie palív a mazív.
40 - Spracovanie palív a mazív.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; činnosť technických poradcov v oblasti plynových
zariadení a plnenia tlakových nádob plynmi; kontrola - revízie plynových zariadení.

(540)

(540) BOTTLING PRINTING
(732) BOTTLING PRINTING, s.r.o., Podtureň 270,
033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

237910
3.9.2014
14.4.2021
671-2011
14.4.2011
4.10.2011
4, 35, 37, 39, 40, 42
4 - Palivá, mazivá a plyny patriace do tejto triedy.
35 - Činnosť organizačných a ekonomických poradcov; organizovanie obchodnej činnosti.
37 - Montáž a opravy plynových zariadení; revízie plynových zariadení v rámci ich montáže alebo opráv; plnenie tlakových nádob na plyny; prenájom technológií čerpacích staníc a tlakových
nádob na plyny.
39 - Rozvod plynu; skladovanie palív a mazív.
40 - Spracovanie palív a mazív.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; činnosť technických poradcov v oblasti plynových
zariadení a plnenia tlakových nádob plynmi; kontrola - revízie plynových zariadení.

(540)

(591) modrá, oranžová

(591) modrá, oranžová
(732) VITOGAZ S.A., 100 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin, 92800 Puteaux, FR;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

237912
3.9.2014
14.4.2021
673-2011
14.4.2011
4.10.2011
4, 35, 37, 39, 40, 42
4 - Palivá, mazivá a plyny patriace do tejto triedy.
35 - Činnosť organizačných a ekonomických poradcov; organizovanie obchodnej činnosti.
37 - Montáž a opravy plynových zariadení; revízie plynových zariadení v rámci ich montáže alebo opráv; plnenie tlakových nádob na plyny; prenájom technológií čerpacích staníc a tlakových
nádob na plyny.
39 - Rozvod plynu; skladovanie palív a mazív.
40 - Spracovanie palív a mazív.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe;
činnosť technických poradcov v oblasti plynových
zariadení a plnenia tlakových nádob plynmi; kontrola - revízie plynových zariadení.
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(540)

(591) modrá, biela
(732) VITOGAZ S.A., 100 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin, 92800 Puteaux, FR;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

237913
3.9.2014
14.4.2021
674-2011
14.4.2011
4.10.2011
4, 35, 37, 39, 40, 42
4 - Palivá, mazivá a plyny patriace do tejto triedy.
35 - Činnosť organizačných a ekonomických poradcov; organizovanie obchodnej činnosti.
37 - Montáž a opravy plynových zariadení; revízie plynových zariadení v rámci ich montáže alebo opráv; plnenie tlakových nádob na plyny; prenájom technológií čerpacích staníc a tlakových
nádob na plyny.
39 - Rozvod plynu; skladovanie palív a mazív.
40 - Spracovanie palív a mazív.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe;
činnosť technických poradcov v oblasti plynových zariadení a plnenia tlakových nádob plynmi; kontrola - revízie plynových zariadení.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(732) VITOGAZ S.A., 100 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin, 92800 Puteaux, FR;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

237916
8.9.2014
29.11.2023
5640-2013
29.11.2013
6.5.2014
18, 24, 25
18 - Aktovky, aktovky (kožený tovar), sieťové nákupné tašky, nákupné tašky, usne (surovina alebo
polotovar), kufre, lodné kufre, kožené remienky,
kožušinové pokrývky, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, dáždniky, peňaženky, držiaky
na kufre, rúčky na dáždniky, rukoväte vychádzkových palíc, batohy, diplomatické kufríky, ko-
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žušiny, aktovky (školské), kožené škatule na klobúky, šatky na nosenie dojčiat, vaky na nosenie
dojčiat, tašky na kolieskach, kabelkové rámy,
kabelky, kufríky, kožené kufre a kufre potiahnuté
kožou, náprsné tašky, moleskin (imitácia kože),
imitácie kože, torby, kufrík na toaletné potreby,
cestovné obaly na odevy, športové tašky, plážové
tašky, kožené vrecká a tašky na balenie, tašky,
kožené cestovné tašky, cestovné kufre, kožené
náramenné pásy.
24 - Látky s imitáciou kože, závesy na dvere,
tkaniny na bielizeň, barchet, zamat, textílie na
podšívky do topánok, textilné podšívky, textilné
etikety, damask (tkaniny), obliečky na podušky,
vyšívacie plátna s predkresleným vzorom, tkaniny na vyšívanie s predkresleným vzorom, čalúnnické espartové tkaniny, flanel (tkaniny), textilné
slučky na záclony a závesy, závesy (textilné alebo plastové), gáza (tkaniny), drožet (tkanina s pretkávaným vzorom), ramia (textília), poťahy na poklopy záchodov, záclony, džersej (pleteniny), textilné klobúkové podšívky, mušelín, kartún, konopné tkaniny, konopné plátno, textilné obrúsky
na odstraňovanie líčidiel, pleteniny (látky), krep
(textília), ľanové tkaniny, plátenná bielizeň, umelý hodváb (textília), netkané textílie, plsť, moleskin (textília), bavlnené textílie, potlačený kartún,
páperové prikrývky, hodvábne tkaniny, ševioty
(vlnené tkaniny), tkaniny, tkaniny pre odevný
priemysel, taft, textílie na obuv, textílie, tyl, obväzovina, riedke plátno na výrobu syra, textilné
uteráky, textilné uteráky na tvár, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, zefír (tkanina), textilné vreckovky, materiál na výrobu ženilky.
25 - Pánske spodky, spodná bielizeň, spodničky,
boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na
ovinutie okolo krku), body (spodná bielizeň), oblečenie z kože, cylindre, sáry čižiem, topánky,
oblečenie pre bábätká, detské nohavičky, kapucne, ozdobné vreckovky (časti odevov), saká, šatové sukne, pletené svetre, uniformy, legínsy, závoje, pokrývky hlavy, čelenky (oblečenie), zvrchníky, vrchné ošatenie, chrániče uší proti chladu
(pokrývka hlavy), kúpacie plášte, plavky (pánske), obuv na kúpanie, plavky, kúpacie čiapky,
sandále na kúpanie, korzety (spodná bielizeň), korzety, šnurovacie topánky, gabardénové plášte,
goliere, pančuškové nohavice, podväzky na pančuchy, šnurovačky, pančuchy, pletiarsky tovar,
košele, košele s krátkym rukávom, košeľové sedlá, živôtiky, korzety (spodná bielizeň), spodná bielizeň pohlcujúca pot, pančuchy absorbujúce pot,
maškarné kostýmy, kabáty, klobúky, rukavice, konfekcia (odevy), manžety (časti odevov), kombiné,
kostýmy, obleky, župany, zástery, pleteniny (oblečenie), zvršky topánok, obuv, celé topánky, obuv
(vysoká), bundy, svetre, tielka, podprsenky, rukávniky, oblečenie z imitácie kože, nohavice, šaty, kravaty, vlnené šaty, opasky (časti odevov),
oblečenie z papiera, papuče, opasky na doklady
a peniaze (časti odevov), pyžamá, tričká, pončá,
kožušinové štóly, pulóvre, vrecká na odevy, oblečenie, čiapky, šatky, šály, sandále, sukne, kožušinové kabáty, kožušiny (oblečenie), šatky, závoje,
jazdecké krátke nohavice, podväzky, tógy, palčiaky, šály, šerpy, ponožky, pánske podväzky.

250

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)

(540)

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

(210)

(111)

130
830
1523
2478
2702
3196
31792
47870
47871
48094
48099
48108
53531
53714
53715
53783
53998
819-94
887-94
1003-94
1090-94
1092-94
1093-94
1094-94
1123-94
1249-94
1273-94
1297-94
1315-94
1316-94
1352-94
1355-94
1415-94
1488-94
1738-94
1771-94A
1781-94
1801-94
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

91656
91657
93424
105605
151576
151621
156006
162086
162087
162383
162122
162738
165820
165745
165746
165956
166327
175573
180435
180450
180828
175574
175575
175576
180640
180463
180833
180349
184099
184100
183104
183610
181544
181375
182341
181003A
209254
179143

(210)
1846-94
1855-94
1856-94
1858-94
1859-94
1860-94
1863-94
1865-94
1866-94
1867-94
1871-94
1872-94
1874-94
1875-94
1876-94
1878-94
1879-94
1881-94
1893-94
1901-94
1907-94
1919-94
1920-94
1923-94
1928-94
1970-94
2006-94
2007-94
2008-94
2093-94
2224-94
2233-94
2234-94
2261-94
2264-94
2281-94
2282-94
2368-94

(111)
178381
173424
173425
173427
173428
173429
180609
180081
180082
180083
177514
177513
177061
177212
177511
177509
177508
179843
177541
179577
179578
191758
179579
179845
183615
180251
173329
173328
180254
176930
176917
176929
176923
181577
183110
176921
176931
173811

91656
13.2.1934
13.2.2014
13.2.2024
130
13.2.1934
9
9 - Alkalické akumulátory.

(210)
2435-94
2525-94
2599-94
2645-94
2685-94
2686-94
2735-94
2736-94
2742-94
2748-94
207-95
2204-95
2206-95
45-2003
2862-2003
3280-2003
675-2004
1255-2004
1328-2004
1420-2004
1421-2004
1422-2004
1423-2004
1424-2004
1425-2004
1426-2004
1428-2004
1430-2004
1468-2004
1479-2004
1678-2004
1751-2004
1780-2004
1781-2004
1821-2004
1892-2004
1947-2004
1952-2004

(111)
179430
180019
180101
180719
180879
180259
178072
178073
178066
178070
181644
186578
186579
205778
208673
208914
210154
209840
216224
210228
210382
210383
213319
210384
212616
210385
210386
210388
207693
216829
210424
210618
210248
210249
207700
210651
211234
211238

(210)
2007-2004
2056-2004
2069-2004
2072-2004
2073-2004
2138-2004
2139-2004
2183-2004
2201-2004
2211-2004
2231-2004
2234-2004
2302-2004
2305-2004
2306-2004
2309-2004
2383-2004
2422-2004
2445-2004
2463-2004
2464-2004
2466-2004
2467-2004
2468-2004
2469-2004
2497-2004
2558-2004
2701-2004
2728-2004
2844-2004
2965-2004
2966-2004
2967-2004
3205-2004
3364-2004
5227-2005
262-2009

(111)
211704
211247
211251
211253
211254
211034
211035
211058
208987
211259
211071
211273
212529
211877
211878
211879
211286
211746
211759
211319
211320
211321
211322
222000
211323
211478
208457
211519
211910
208989
212193
212194
212195
212817
212011
213409
226695

7 (511) 9
(511) 9 - Akumulátory všetkých druhov, články galvanické, suché batérie a rôzne prístroje elektrotechnické, pokiaľ súvisia s používaním akumulátorov, galvanických článkov alebo suchých batérií,
rôzne prístroje na nabíjanie akumulátorov, regulátory pracujúce s akumulátormi.
(540)

(540) FERAK
(732) Saft Ferak a.s., Raškovice 247, 739 04 Pražmo, CZ;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

91657
13.4.1934
13.4.2014
13.4.2024
830
13.4.1934

(732) Saft Ferak a.s., Raškovice 247, 739 04 Pražmo, CZ;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

93424
22.9.1904
22.9.2014
22.9.2024
1523
22.9.1904
3
3 - Mydlo; bieliace prostriedky; škrob; zjasňovacie prostriedky a iné prípravky pre práčovne; leštiace prípravky a prostriedky na leštenie obuvi,
postroja pre kone a kožené výrobky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) Vim
(732) Guaber S. r. l., Via Isonzo 67, 40033 Casalecchio
di Reno (BO), IT;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

105605
24.8.1934
24.8.2014
24.8.2024
2478
24.8.1934
5
5 - Chemické výrobky na zubolekárske účely.

(540) Duralit
(732) SpofaDental a.s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151576
3.8.1954
14.7.2014
14.7.2024
2702
14.7.1954
7
Karburátory a benzínové dopravné čerpadlá do
automobilových motorov.

(540) JIKOV
(732) MOTOR JIKOV Group a. s., Kněžskodvorská 2277, 370 04 České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151621
22.9.1954
10.9.2014
10.9.2024
3196
10.9.1954
12, 28
Bicykle a ich súčasti, t. j. brzdy, riadidlá, ráfiky
a predložky, trojkolky, kolobežky a detské autíčka.

(540) FAVORIT
(732) FAVORIT CZECHOSLOVAKIA s.r.o., náměstí 14. října, 150 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

156006
3.11.1964
13.8.2014
13.8.2024
31792
13.8.1964
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné
prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky na
konzervovanie, prostriedky na ničenie škodcov
a ničenie rastlín, čistiace prostriedky, liečebné mydlá, prípravky siliace a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej, zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy a strojené vody minerálne.

(540) DEPURAL
(732) SpofaDental a.s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

162086
16.9.1974
2.5.2014
2.5.2024
47870
2.5.1974
5
5 - Farmaceutické prípravky a látky, antiseptiká,
dezinfekčné prostriedky, sterilizačné prípravky
a zdravotnícke prípravky a látky; dezodoranty.

(540) INFA-CARE
(732) Ceuta Healthcare Ltd., Hill House, 41 Richmond
Hill, Bournemouth BH2 6HS, GB;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

162087
16.9.1974
2.5.2014
2.5.2024
47871
2.5.1974
3
3 - Kozmetické prípravky a neliečivé toaletné
prípravky; prípravky na ošetrovanie vlasov; neliečivé prípravky na ošetrovanie kože na hornej
časti hlavy; mydlá.

(540) INFA-CARE
(732) Ceuta Healthcare Ltd., Hill House, 41 Richmond
Hill, Bournemouth BH2 6HS, GB;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

162122
25.10.1974
26.8.2014
26.8.2024
48099
26.8.1974
32
32 - Nealkoholický osviežujúci nápoj.

(540) VINEA
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká
Lesná, SK;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162383
15.5.1975
15.8.2014
15.8.2024
48094
15.8.1974
6, 11
Spojovacie časti potrubia (fitingy), potrubné hrdlá, ventily, keramické kotúčové fitingy.

(540) CERAMIX
(732) Ideal Standard International BVBA, Corporate
Village - Gent Building Da Vincilaan, 2, 1935 Zaventem, BE;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162738
10.2.1976
28.8.2014
28.8.2024
48108
28.8.1974
7, 9, 11, 12
Stroje s vlastným pohonom a motory (nie do vozidiel), tlmiče na ne; turbíny; elektrárne; odstredivé čerpadlá; súčasti uvedených výrobkov; parné ventily; ventily na spaľovacie motory. Usmerňovače a transformátory elektrického prúdu; prístroje a nástroje na riadenie prietoku alebo/a tlaku kvapalín; vyrovnávacie generátory; hasiace
prístroje a ich súčasti; regulačné ventily; ventily
na použitie v pneumatických sústavách, ventily,
samočinne ovládané elektrickým prúdom, solenoidom alebo teplotou a netvoriace súčasti strojov; prístroje na nabíjanie akumulátorov; prístroje a nástroje na meranie, riadenie prietokov tekutín; vypínače; elektrické stýkače; poplachové návesti; spínače. Armatúry a spojky na potrubie,
ich časti a ventily na potrubie. Stroje s vlastným
pohonom a motory (do vozidiel), ich časti a tlmiče na ne.

(540) KOHLER
(732) Kohler Co., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Wisconsin, Kohler, Wisconsin, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

165745
11.9.1984
5.7.2014
5.7.2024
53714
5.7.1984
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7 (511) 14, 26, 28
(510) Sklenené perly a perličky, sklenená bižutéria, napr.
náhrdelníky, náramky, náušnice z umelých perál,
kovaná bižutéria, napr. náhrdelníky, náramky, náušnice z kovu alebo z kovu a sklenených kameňov a perál, sklenené kamene určené predovšetkým na výrobu bižutérie, sklenené gombíky, umelé kvetiny, vianočné ozdoby.
(540)

(732) JABLONEX GROUP a.s., Palackého 3145/41,
466 37 Jablonec nad Nisou, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165746
11.9.1984
5.7.2014
5.7.2024
53715
5.7.1984
14, 26, 28
Sklenené perly a perličky; sklenená bižutéria, napr.
náhrdelníky, náramky, náušnice z tlačených perál; kovová bižutéria, napr. náhrdelníky, náramky, náušnice z kovu alebo z kovu a sklenených
kameňov a perál; sklenené kamene určené predovšetkým na výrobu bižutérie; sklenené gombíky; umelé kvety; vianočné ozdoby.

(540)

(732) JABLONEX GROUP a.s., Palackého 3145/41,
466 37 Jablonec nad Nisou, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165820
14.12.1984
13.2.2014
13.2.2024
53531
13.2.1984
3
Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky,
výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky.

(540) SURFER
(732) Procter & Gamble - Rakona, s. r. o., Ottova 402,
269 32 Rakovník, CZ;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165956
6.6.1985
21.8.2014
21.8.2024
53783
21.8.1984
2
Nátery.

(540) HAMMERITE
(732) Hammerite Products Limited, 26th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BG,
GB;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166327
18.9.1986
21.12.2014
21.12.2024
53998
21.12.1984
10
Inhalačný aparát pre farmaceutické výrobky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173329
19.12.1994
7.9.2014
7.9.2024
2006-94
7.9.1994
8.3.1995
6, 16, 35, 36, 41, 42
Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh,
zhotovovanie výsekových foriem, výrobky z papiera a lepenky, obaly na kozmetiku, pančuchy,
pracie prášky, lieky, elektroniku, potraviny, cukrovinky, mrazené výrobky, vianočné kolekcie, dezerty, obaly s podlepením výseku fóliou, papierové odnosné obaly, prírezy, polygrafické výrobky,
kalendáre stolové, vreckové a plánovacie, knihy,
brožúry, letáky, plagáty, obaly na knihy, reklamné a propagačné tlačoviny, prospekty, katalógy,
maľovanky, reprodukcie grafické, obaly na CD,
MG, nálepky, vinety, cenovky, visačky, faktoring,
forfaiting, lízing, vydavateľská činnosť, grafické
služby.

(540)

(540) TURBUHALER
(732) AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173328
19.12.1994
7.9.2014
7.9.2024
2007-94
7.9.1994
8.3.1995
6, 16, 35, 36, 41, 42
Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh,
zhotovovanie výsekových foriem,výrobky z papiera a lepenky, obaly na kozmetiku, pančuchy,
pracie prášky,cigarety, lieky, elektroniku, potraviny, cukrovinky, mrazené výrobky, vianočné kolekcie, dezerty, tiež obaly s podlepením výseku
fóliou, gramoobaly, vrecká, papierové odnosné
obaly, prírezy. Polygrafické výrobky, kalendáre
nástenné, stolové, vreckové a plánovacie, knihy,
brožúry, letáky, leporelá, plagáty, pohľadnice, obaly
na knihy, reklamné a propagačné tlačoviny, prospekty, katalógy, maľovanky, výseky, kredenčný
papier, potlačený papier grafický, reprodukcie
grafické, obaly na CD, MG, etikety, nálepky, vinety, cenovky, visačky, faktoring, forfaiting, lízing,
vydavateľská činnosť, grafické služby.

(540)

(732) Grafobal, akciová spoločnosť, Mazúrova 2, 909 87
Skalica, SK;

(732) Grafobal, akciová spoločnosť, Mazúrova 2, 909 87
Skalica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173424
20.1.1995
16.8.2014
16.8.2024
1855-94
16.8.1994
12.4.1995
30
Kakao, čokoláda a čokoládové výrobky obsahujúce nugát a lieskové oriešky.

(540) TATIANA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173425
20.1.1995
16.8.2014
16.8.2024
1856-94
16.8.1994
12.4.1995
30
Kakao, čokoláda a čokoládové výrobky, cukor,
cukríky.

(540) MARIANA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173428
20.1.1995
16.8.2014
16.8.2024
1859-94
16.8.1994
12.4.1995
30
Cukor, cukríky, nugát s lieskovými orieškami.

(540) RUBÍN
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173429
19.1.1995
16.8.2014
16.8.2024
1860-94
16.8.1994
12.4.1995
30
Kakao, čokoláda a čokoládové výrobky, pralinky.

(540) TEREZA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

bacie a ich články vrátane dierovacieho tŕňa; závitovkové dopravníky (stroje); služby obchodného charakteru s uvedenými výrobkami; obchodné
odhady; horáky na olej (mazut), kontrola (dozor)
a opravy; inštalácie a opravy (inštalatérske práce); kotly - čistenie a opravy; opravy hospodárskeho zariadenia; opravy potrubí; potrubia - inštalovanie a opravy; údržbárske práce; montáž
a údržba konštrukcií; pokovovanie kovov; povlaky kovové; služba rekreačná - rekreácia; odborná
konzultačná činnosť; skúšanie materiálov; služby
spojené s obstarávaním ubytovania, ubytovanie
a stravovanie; kopírovacia služba; tvorba a ochrana životného prostredia.

173427
20.1.1995
16.8.2014
16.8.2024
1858-94
16.8.1994
12.4.1995
30
Kakao, čokoláda a čokoládové výrobky, pralinky
s orieškami.

(540) SMARAGD
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

173811
10.2.1995
11.10.2014
11.10.2024
2368-94
11.10.1994
10.5.1995
6, 7, 35, 37, 40, 41, 42
Stožiare antén bezdrôtovej telefónie; stožiare antén vysielacích staníc; stožiare na osvetľovacie
telesá (kovové); stožiare priehradkové (kovové);
oceľové konštrukcie neprenosné a stavebné oceľové dielce; oceľové stožiare; oceľové potrubia
a rúry; oceľové výrobky (nezahrnuté v iných triedach); zámočnícke výrobky kovové; stroje obrá-
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(540)

(732) Elektrovod Žilina, a. s., Bytčická cesta 4, 010 42
Žilina, SK;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

175573
23.8.1995
7.4.2014
7.4.2024
819-94
7.4.1994
8.11.1995
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
Inzertná a reklamná činnosť; tvorba, šírenie a vysielanie rozhlasových programov, uskutočňovanie
prenosov a verejných nahrávok; výroba, spracovanie, rozmnožovanie, vysielanie vlastných zvukových záznamov vrátane ich šírenia, požičiavania
a predaja, prístroje a aparáty reprodukujúce a prenášajúce zvuk, prehrávače a nahrávače; zaznamenané video a audio pásky, disky, rozhlasové
programy; tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy,
propagačné materiály, preprava osôb a tovarov;
zábavná, výchovná, športová činnosť; organizovanie a zabezpečovanie zábavných, kultúrnych,
vzdelávacích, športových, telovýchovných, vedeckých a náboženských programov a akcií; vydávanie neperiodických publikácií; zriaďovanie
a riadenie rozhlasových štúdií; zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov; uskutočňovanie rozhlasového výskumu; tvorba banky údajov
pre informačný servis, uchovávanie zvukových,
písomných a obrazových materiálov; testovanie
vozidiel a poradenská činnosť v rozsahu vyššie
uvedených služieb.

(540) POZOR, ZÁKRUTA !
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

175574
23.8.1995
10.5.2014
10.5.2024
1092-94
10.5.1994
8.11.1995
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
Inzertná a reklamná činnosť; tvorba, šírenie a vysielanie rozhlasových programov; spracovanie
dopravných informácií a ich vysielanie; uskutočňovanie prenosov a verejných nahrávok; tvorba,
spracovanie, rozmnožovanie, vysielanie vlastných
zvukových záznamov vrátane ich šírenia, požičiavania a predaja; zaznamenané video a audio
pásky, disky, kazety; preprava osôb a tovarov vozidlami; zábavná, výchovná a športová činnosť,
najmä organizovanie a zabezpečovanie zábavných, kultúrnych, športových, vedeckých a náboženských akcií; publicistická, vydavateľská a nakladateľská činnosť; zriaďovanie a riadenie rozhlasových štúdií; zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov; uskutočňovanie rozhlasového výskumu; tvorba banky údajov pre informačný a dopravný servis, uchovávanie zvukových,
písomných a obrazových materiálov; testovanie
vozidiel a poradenská činnosť v rozsahu vyššie
uvedených služieb.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

175576
23.8.1995
10.5.2014
10.5.2024
1094-94
10.5.1994
8.11.1995
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
Inzertná a reklamná činnosť; tvorba, šírenie a vysielanie rozhlasových programov; spracovanie
dopravných informácií a ich vysielanie; uskutočňovanie prenosov a verejných nahrávok; tvorba,
spracovanie, rozmnožovanie, vysielanie vlastných
zvukových záznamov vrátane ich šírenia, požičiavania a predaja; zaznamenané video a audio pásky, disky, kazety; preprava osôb a tovarov vozidlami; zábavná, výchovná a športová činnosť, najmä organizovanie a zabezpečovanie zábavných,
kultúrnych, športových, vedeckých a náboženských akcií; publicistická, vydavateľská a nakladateľská činnosť; zriaďovanie a riadenie rozhlasových štúdií; zriaďovanie a riadenie umeleckých
telies a súborov; uskutočňovanie rozhlasového
výskumu; tvorba banky údajov pre informačný
a dopravný servis, uchovávanie zvukových, písomných a obrazových materiálov; testovanie
vozidiel a poradenská činnosť v rozsahu vyššie
uvedených služieb.

(540)

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

175575
23.8.1995
10.5.2014
10.5.2024
1093-94
10.5.1994
8.11.1995
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
Inzertná a reklamná činnosť; tvorba, šírenie a vysielanie rozhlasových programov; spracovanie
dopravných informácií a ich vysielanie; uskutočňovanie prenosov a verejných nahrávok; tvorba,
spracovanie, rozmnožovanie, vysielanie vlastných
zvukových záznamov vrátane ich šírenia, požičiavania a predaja; zaznamenané video a audio pásky, disky, kazety; preprava osôb a tovarov vozidlami; zábavná, výchovná a športová činnosť, najmä organizovanie a zabezpečovanie zábavných,
kultúrnych, športových, vedeckých a náboženských akcií; publicistická, vydavateľská a nakladateľská činnosť; zriaďovanie a riadenie rozhlasových štúdií; zriaďovanie a riadenie umeleckých
telies a súborov; uskutočňovanie rozhlasového
výskumu; tvorba banky údajov pre informačný
a dopravný servis, uchovávanie zvukových, písomných a obrazových materiálov; testovanie vozidiel a poradenská činnosť v rozsahu vyššie uvedených služieb.

(540) ZÁKRUTA
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

176917
7.5.1996
26.9.2014
26.9.2024
2224-94
26.9.1994
7.8.1996
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 42
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo;
plastické hmoty v surovom stave; pôdne hnojivá;
priemyselné spojivá a lepidlá; hliníkové rudy.
Farby, fermeže, laky, farbivá, moridlá; živica prírodná v surovom stave, kovové fólie a kovy
práškové pre maliarov a dekoratérov; ochranné
prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva. Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie;
mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky. Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; palivá
vrátane motorových palív a osvetľovacie prostriedky; sviece, sviečky a knôty. Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; medicinálne
čaje; výrobky dietetické na lekárske účely, potra-
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viny pre deti, náplasti, obväzový materiál; hmoty
na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prostriedky; zlaté amalgámy pre dentistov; mikroorganizmy; prostriedky proti parazitom; hygienické vložky, detské plienky, zubné
nite. Kovy v surovom a polospracovanom stave
a ich zliatiny; kovové káble, zámočnícke výrobky; nedobytné pokladnice a schránky; oceľové
guľôčky; oceľové konštrukcie; iné výrobky z kovov neobsiahnuté v iných triedach; klince a skrutky; rudy. Stroje a obrábacie stroje; strojné rezacie
nástroje; motory (okrem motorov do pozemných
vozidiel), transportéry; poľnohospodárske stroje;
stroje na zváranie; práčky. Ručné náradia a nástroje; sečné zbrane, britvy; nosiče magnetických
záznamov, vybavenie na spracovanie informácií
a do počítačov, plošné spoje, elektrické súčiastky, káble; nožiarske výrobky, vidličky a lyžičky.
Stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; zapisovacie pokladnice a počítacie
stroje; automatické prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky; prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické, elektrické;
špeciálne záchranné odevy; hasiace prístroje a vysávače. Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske; detské inkubátory; umelé údy, oči a zubné protézy, ortopedické výrobky;
šijací materiál na lekárske účely; špeciálny nábytok pre tieto odbory; elektrické vyhrievané pokrývky; detské cumlíky gumené a silikónové. Elektrické prístroje na ohrievanie tekutín, zariadenia
vetracie vrátane zariadení klimatizačných alebo
zariadení na úpravu vzduchu; zariadenia zdravotnícke; zariadenia na čistenie odpadových vôd;
dopravné prostriedky pozemné, letecké alebo
vodné, vozíky; motory do pozemných vozidiel.
Drahé kovy a ich zliatiny a predmety z týchto
hmôt; hodinárske výrobky a iné chronometrické
zariadenia. Hudobné nástroje. Papier a výrobky
z papiera; tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy;
fotografie; písacie stroje; obalové materiály z plastických hmôt; lepenka a kartonážne výrobky.
Kaučuky, guma, výrobky z týchto hmôt; fólie,
dosky a tyče z plastických hmôt (polotovary);
hmoty tesniace, upchávkové a izolačné. Koža
a imitácia kože; surové kože; kufre a cestovné
tašky; dáždniky, slnečníky a palice. Stavebný materiál nekovový, kameň prírodný a umelý, cement,
vápno, malta, sadra, štrk; kameninové alebo cementové rúry; výrobky na stavbu ciest; asfalt,
smola, živec; prenosné domy; polospracované
drevo. Nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky z dreva,
korku, trstiny, buničiny a z náhradiek týchto
hmôt z plastických hmôt. Hrebene a umývacie
hubky; sklo surové alebo polospracované; detské
fľašky sklenené a z umelej hmoty, tanieriky, hrebene, nočníky, kefky na čistenie detských fľašiek, zubné kefky; pomôcky a látky na čistenie;
všetky toaletné náradia; tovar sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý v iných triedach; malé nástroje na mletie, sekanie, lisovanie.
Povrazy a povrázky z prírodných alebo umelých
textilných vlákien alebo z plastických hmôt; surové textilné vlákna. Nite na textilné účely, priadze. Tkaniny; prikrývky posteľné a stolné; textilné výrobky neobsiahnuté v iných triedach; vlajky, poťahy. Odevy, obuv, klobučnícky tovar, nánožníky. Čipky, stuhy; špendlíky, ihly, odznaky;
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umelé kvety. Koberce, linoleá a iné výrobky na
pokrytie podláh; tapety. Hry, hračky; telocvičné
a športové potreby. Mäso, ryby, hydina, zverina;
vajcia, mlieko a iné mliekarenské výrobky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina;
potraviny v konzervách; jedlé oleje a tuky. Káva,
čaj, kakao, cukor, ryža; med; soľ; múka, chlieb,
sucháre; korenie, ocot; kávové, kakaové a čokoládové nápoje. Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke, lesnícke a semená neobsiahnuté v iných
triedach; živé zvieratá; krmivá pre dobytok, slad;
čerstvé ovocie a zelenina. Pivo, ľahké pivo a ležiaky; vody minerálne a šumivé a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na prípravu
nápojov. Alkoholické nápoje okrem pív. Tabak
v surovom alebo spracovanom stave; fajčiarske
potreby; zápalky. Lízing; cestná nákladná doprava. Vydávanie kníh a časopisov (vydavateľstvo).
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie; organizačné a ekonomické poradenstvo; účtovné poradenstvo a vedenie účtovníctva; poradenská činnosť
v oblasti informatiky a výpočtovej techniky; organizovanie vzdelávania, kurzov a seminárov.
(540) TECHNOPOL
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

176921
7.5.1996
3.10.2014
3.10.2024
2281-94
3.10.1994
7.8.1996
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 42
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo;
plastické hmoty v surovom stave; pôdne hnojivá;
priemyselné spájadlá a lepidlá; hliníkové rudy.
Farby, fermeže, laky, farbivá, moridlá; živica prírodná v surovom stave, kovové fólie a kovy práškové pre maliarov a dekoratérov; ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva. Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prípravky na
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky
na vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky.
Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; palivá vrátane
motorových palív a osvetľovacie prostriedky;
sviece, sviečky a knôty. Výrobky farmaceutické,
zverolekárske a zdravotnícke; medicinálne čaje;
výrobky dietetické na lekárske účely, potraviny
pre deti, náplasti, obväzový materiál; hmoty na
plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prostriedky; zlaté amalgámy pre dentistov; mikroorganizmy; prostriedky proti parazitom; hygienické vložky, detské plienky, zubné
nite. Kovy v surovom a polospracovanom stave
a ich zliatiny; kovové káble, zámočnícke výrobky; nedobytné pokladnice a schránky; oceľové
guľôčky; oceľové konštrukcie; iné výrobky z kovov neobsiahnuté v iných triedach; klince a skrutky; rudy. Stroje a obrábacie stroje; strojné rezacie
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nástroje; motory (okrem motorov do pozemných
vozidiel), transportéry; poľnohospodárske stroje;
stroje na zváranie; práčky. Ručné náradia a nástroje; sečné zbrane, britvy; nosiče magnetických
záznamov, vybavenie na spracovanie informácií
a do počítačov, plošné spoje, elektrické súčiastky, káble; nožiarske výrobky, vidličky a lyžičky.
Stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; zapisovacie pokladnice a počítacie
stroje; automatické prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky; prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické, elektrické;
špeciálne záchranné odevy; hasiace prístroje a vysávače. Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske; detské inkubátory; umelé údy, oči a zubné protézy, ortopedické výrobky;
šijací materiál na lekárske účely; špeciálny nábytok pre tieto odbory; elektrické vyhrievané pokrývky; detské cumlíky gumené a silikónové. Elektrické prístroje na ohrievanie tekutín, zariadenia
vetracie vrátane zariadení klimatizačných alebo
zariadení na úpravu vzduchu; zariadenia zdravotnícke; zariadenia na čistenie odpadových vôd;
dopravné prostriedky pozemné, letecké alebo vodné, vozíky; motory do pozemných vozidiel. Drahé kovy a ich zliatiny a predmety z týchto hmôt;
hodinárske výrobky a iné chronometrické zariadenia. Hudobné nástroje. Papier a výrobky z papiera; tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy; fotografie; písacie stroje; obalové materiály z plastických hmôt; lepenka a kartonážne výrobky. Kaučuky, guma, výrobky z týchto hmôt; fólie, dosky
a tyče z plastických hmôt (polotovary); hmoty
tesniace, upchávkové a izolačné. Koža a imitácia
kože; surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a palice. Stavebný materiál nekovový, kameň prírodný a umelý, cement, vápno,
malta, sadra, štrk; kameninové alebo cementové
rúry; výrobky na stavbu ciest; asfalt, smola, živec; prenosné domy; polospracované drevo. Nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky z dreva, korku, trstiny, buničiny a z náhradiek týchto hmôt z plastických hmôt. Hrebene a umývacie hubky; sklo
surové alebo polospracované; detské fľašky sklenené a z plastu, tanieriky, hrebene, nočníky, kefky na čistenie detských fľašiek, zubné kefky;
pomôcky a látky na čistenie; všetky toaletné náradia; tovar sklenený, porcelánový a kameninový
neobsiahnutý v iných triedach; malé nástroje na
mletie, sekanie, lisovanie. Povrazy a povrázky
z prírodných alebo umelých textilných vlákien
alebo z plastických hmôt; surové textilné vlákna.
Nite na textilné účely, priadze. Tkaniny; prikrývky posteľné a stolné; textilné výrobky neobsiahnuté v iných triedach; vlajky, poťahy. Odevy,
obuv, klobučnícky tovar, nánožníky. Čipky, stuhy; špendlíky, ihly, odznaky; umelé kvety. Koberce, linoleá a iné výrobky na pokrytie podláh;
tapety. Hry, hračky; telocvičné a športové potreby. Mäso, ryby, hydina, zverina; vajcia, mlieko
a iné mliekarenské výrobky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; potraviny v konzervách; jedlé oleje a tuky. Káva, čaj, kakao, cukor, ryža; med; soľ; múka, chlieb, sucháre; korenie, ocot; kávové, kakaové a čokoládové nápoje.
Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke, lesnícke a semená neobsiahnuté v iných triedach; živé
zvieratá; krmivá pre dobytok, slad; čerstvé ovo-

cie a zelenina. Pivo, ľahké pivo a ležiaky; vody
minerálne a šumivé a iné nealkoholické nápoje;
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov. Alkoholické nápoje okrem pív. Tabak v surovom
alebo spracovanom stave; fajčiarske potreby; zápalky. Lízing. Cestná nákladná doprava. Vydávanie kníh a časopisov (vydavateľstvo). Prevádzkovanie cestovnej kancelárie; organizačné a ekonomické poradenstvo; účtovné poradenstvo a vedenie účtovníctva; poradenská činnosť v oblasti
informatiky a výpočtovej techniky; organizovanie vzdelávania, kurzov a seminárov.
(540)

TECHNOPOL
INTERNATIONAL

(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

176923
8.5.1996
27.9.2014
27.9.2024
2234-94
27.9.1994
7.8.1996
2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 36
(510) Farby, fermeže, laky, farbivá, moridlá; živica prírodná v surovom stave, kovové fólie a kovy práškové pre maliarov a dekoratérov; ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva. Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie;
mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky.
Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke;
medicinálne čaje; výrobky dietetické na lekárske
účely, potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a na zubné
odtlačky; dezinfekčné prostriedky; zlaté amalgámy pre dentistov; mikroorganizmy; prostriedky
proti parazitom; hygienické vložky, detské plienky, zubné nite. Ručné náradia a nástroje; sečné
zbrane, britvy; nožiarske výrobky, vidličky a lyžičky. Nosiče magnetických záznamov, vybavenie
na spracovanie informácií a do počítačov, plošné
spoje, elektrické súčiastky, káble. Drahé kovy
a ich zliatiny a predmety z týchto hmôt; hodinárske výrobky a iné chronometrické zariadenia.
Hudobné nástroje. Papier a výrobky z papiera;
tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy; fotografie;
písacie stroje; obalové materiály z plastických
hmôt; lepenka a kartonážne výrobky. Detské
plienky papierové. Koža a imitácia kože; surové
kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky
a palice. Nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky z dreva, korku, trstiny, buničiny a z náhradiek týchto
hmôt z plastických hmôt. Hrebene a umývacie
hubky; sklo surové alebo polospracované; detské
fľašky sklenené a z umelej hmoty, tanieriky, hrebene, nočníky, kefky na čistenie detských fľašiek, zubné kefky; pomôcky a látky na čistenie;
všetky toaletné náradia; tovar sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý v iných triedach; malé nástroje na mletie, sekanie, lisovanie.
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Tkaniny; prikrývky posteľné a stolné; textilné
výrobky nezaradené v iných triedach; vlajky, poťahy. Odevy, obuv, klobučnícky tovar, nánožníky. Čipky, stuhy; špendlíky, ihly, odznaky; umelé kvety. Koberce, linoleá a iné výrobky na pokrytie podláh; tapety. Hry, hračky; telocvičné
a športové potreby. Mäso, ryby, hydina, zverina;
vajcia, mlieko a iné mliekarenské výrobky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina;
potraviny v konzervách; jedlé oleje a tuky. Pivo,
ľahké pivo a ležiaky; vody minerálne a šumivé
a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov; alkoholické nápoje. Tabak v surovom alebo spracovanom stave; fajčiarske potreby; zápalky. Lízing.

hubky; sklo surové alebo polospracované; detské
fľašky sklenené a z umelej hmoty, tanieriky, hrebene, nočníky, kefky na čistenie detských fľašiek, zubné kefky; pomôcky a látky na čistenie;
všetky toaletné náradia; tovar sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý v iných triedach; malé nástroje na mletie, sekanie, lisovanie.
Tkaniny; prikrývky posteľné a stolné; textilné
výrobky neobsiahnuté v iných triedach; vlajky,
poťahy. Odevy, obuv, klobučnícky tovar, nánožníky. Čipky, stuhy; špendlíky, ihly, odznaky; umelé kvety. Koberce, linoleá a iné výrobky na pokrytie podláh; tapety. Hry, hračky; telocvičné
a športové potreby. Mäso, ryby, hydina, zverina;
vajcia, mlieko a iné mliekarenské výrobky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina;
potraviny v konzervách; jedlé oleje a tuky. Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke, lesnícke
a semená neobsiahnuté v iných triedach; živé
zvieratá; krmivá pre dobytok, slad; čerstvé ovocie a zelenina. Pivo, ľahké pivo a ležiaky; vody
minerálne a šumivé a iné nealkoholické nápoje;
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov; alkoholické nápoje. Tabak v surovom alebo spracovanom stave; fajčiarske potreby; zápalky. Lízing.

(540)

(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852
50 Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

176929
7.5.1996
27.9.2014
27.9.2024
2233-94
27.9.1994
7.8.1996
2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 36
(510) Farby, fermeže, laky, farbivá, moridlá; živica prírodná v surovom stave, kovové fólie a kovy
práškové pre maliarov a dekoratérov; ochranné
prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva. Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie;
mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky. Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; medicinálne čaje; výrobky dietetické na
lekárske účely, potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a na
zubné odtlačky; dezinfekčné prostriedky; zlaté
amalgámy pre dentistov; mikroorganizmy; prostriedky proti parazitom; hygienické vložky, detské plienky, zubné nite. Ručné náradia a nástroje;
sečné zbrane, britvy; nožiarske výrobky, vidličky
a lyžičky; nosiče magnetických záznamov, vybavenie na spracovanie informácií a do počítačov,
plošné spoje, elektrické súčiastky, káble; drahé
kovy a ich zliatiny, predmety z týchto hmôt; hodinárske výrobky a iné chronometrické zariadenia. Hudobné nástroje. Papier a výrobky z papiera; tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy; fotografie; písacie stroje; obalové materiály z plastických hmôt; lepenka a kartonážne výrobky; detské
plienky papierové. Koža a imitácia kože; surové
kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky
a palice. Nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky z dreva, korku, trstiny, buničiny a z náhradiek týchto
hmôt z plastických hmôt. Hrebene a umývacie
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(540)

(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176930
7.5.1996
13.9.2014
13.9.2024
2093-94
13.9.1994
7.8.1996
1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 30, 39, 41, 42
Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo;
plastické hmoty v surovom stave; pôdne hnojivá;
priemyselné spojivá a lepidlá; hliníkové rudy.
Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; palivá a osvetľovacie prostriedky; kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny; kovové káble, zámočnícke výrobky; nedobytné pokladnice a schránky; oceľové guľôčky; oceľové konštrukcie; iné
výrobky z kovov neobsiahnuté v iných triedach;
rudy. Stroje a obrábacie stroje; strojné rezacie
nástroje; motory (okrem motorov do pozemných
vozidiel), transportéry; poľnohospodárske stroje;
stroje na zváranie. Automatické prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky;
prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické, elektrické; špeciálne záchranné odevy. Prístroje a nástro je chirurgické, lekárske, zubárske
a zverolekárske; zariadenia na čistenie odpadových vôd. Dopravné prostriedky pozemné, letecké alebo vodné, vodné vozíky; motory do po-
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zemných vozidiel. Kaučuky, guma, výrobky z týchto hmôt; fólie, dosky a tyče z plastických hmôt
(polotovary); hmoty tesniace, upchávkové a izolačné. Stavebný materiál nekovový, kameň prírodný a umelý, cement, vápno, malta, sadra, štrk;
kameninové alebo cementové rúry, výrobky na
stavbu ciest; asfalt, smola, živec; prenosné domy;
polospracované drevo. Povrazy a povrázky z prírodných alebo umelých textilných vláken alebo
z plastických hmôt; surové textilné vlákna. Nite
na textilné účely, priadze. Káva, čaj, kakao, cukor, ryža; múka, med, soľ. Vydávanie kníh a časopisov (vydavateľstvo). Prevádzkovanie cestovnej kancelárie; organizačné a ekonomické poradenstvo; účtovné poradenstvo a vedenie účtovníctva; poradenská činnosť v oblasti informatiky
a výpočtovej techniky; organizovanie vzdelávania, kurzov a seminárov.

(540)

(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

176931
8.5.1996
3.10.2014
3.10.2024
2282-94
3.10.1994
7.8.1996
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 42
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo;
plastické hmoty v surovom stave; pôdne hnojivá;
priemyselné spájadlá a lepidlá; hliníkové rudy.
Farby, fermeže, laky, farbivá, moridlá; živica prírodná v surovom stave, kovové fólie a kovy práškové pre maliarov a dekoratérov; ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva. Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie;
mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky. Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; palivá
vrátane motorových palív a osvetľovacie prostriedky; sviece, sviečky a knôty. Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; medicinálne čaje; výrobky dietetické na lekárske účely, potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prostriedky; zlaté amalgámy
pre dentistov; mikroorganizmy; prostriedky proti
parazitom; hygienické vložky, detské plienky,
zubné nite. Kovy v surovom a polospracovanom
stave a ich zliatiny; kovové káble, zámočnícke
výrobky; nedobytné pokladnice a schránky; oce-

ľové guľôčky; oceľové konštrukcie; iné výrobky
z kovov neobsiahnuté v iných triedach; klince
a skrutky; rudy. Stroje a obrábacie stroje; strojné
rezacie nástroje; motory (okrem motorov do pozemných vozidiel), transportéry; poľnohospodárske stroje; stroje na zváranie; práčky. Ručné náradia a nástroje; sečné zbrane, britvy; nosiče magnetických záznamov, vybavenie na spracovanie
informácií a do počítačov, plošné spoje, elektrické súčiastky, káble; nožiarske výrobky, vidličky
a lyžičky. Stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; zapisovacie pokladnice
a počítacie stroje; automatické prístroje uvádzané
do činnosti vhodením mince alebo známky; prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické,
elektrické; špeciálne záchranné odevy; hasiace
prístroje a vysávače. Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; detské
inkubátory; umelé údy, oči a zubné protézy, ortopedické výrobky; šijací materiál na lekárske
účely; špeciálny nábytok pre tieto odbory; elektrické vyhrievané pokrývky; detské cumlíky gumené a silikónové. Elektrické prístroje na ohrievanie tekutín, zariadenia vetracie vrátane zariadení klimatizačných alebo zariadení na úpravu
vzduchu; zariadenia zdravotnícke; zariadenia na
čistenie odpadových vôd; dopravné prostriedky
pozemné, letecké alebo vodné, vozíky; motory
do pozemných vozidiel. Drahé kovy a ich zliatiny a predmety z týchto hmôt; hodinárske výrobky a iné chronometrické zariadenia. Hudobné nástroje. Papier a výrobky z papiera; tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy; fotografie; písacie stroje; obalové materiály z plastických hmôt; lepenka
a kartonážne výrobky. Kaučuky, guma, výrobky
z týchto hmôt; fólie, dosky a tyče z plastických
hmôt (polotovary); hmoty tesniace, upchávkové
a izolačné. Koža a imitácia kože; surové kože;
kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a palice. Stavebný materiál nekovový, kameň prírodný a umelý, cement, vápno, malta, sadra, štrk; kameninové alebo cementové rúry; výrobky na stavbu ciest; asfalt, smola, živec; prenosné domy; polospracované drevo. Nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky z dreva, korku, trstiny, buničiny a z náhradiek týchto hmôt z plastických hmôt. Hrebene
a umývacie hubky; sklo surové alebo polospracované; detské fľašky sklenené a z plastu, tanieriky, hrebene, nočníky, kefky na čistenie detských
fľašiek, zubné kefky; pomôcky a látky na čistenie; všetky toaletné náradia; tovar sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý v iných
triedach; malé nástroje na mletie, sekanie, lisovanie. Povrazy a povrázky z prírodných alebo umelých textilných vlákien alebo z plastických hmôt;
surové textilné vlákna. Nite na textilné účely,
priadze. Tkaniny; prikrývky posteľné a stolné;
textilné výrobky neobsiahnuté v iných triedach;
vlajky, poťahy. Odevy, obuv, klobučnícky tovar,
nánožníky. Čipky, stuhy; špendlíky, ihly, odznaky; umelé kvety. Koberce, linoleá a iné výrobky na pokrytie podláh; tapety. Hry, hračky;
telocvičné a športové potreby. Mäso, ryby, hydina, zverina; vajcia, mlieko a iné mliekarenské
výrobky; konzervované, sušené a varené ovocie
a zelenina; potraviny v konzervách; jedlé oleje
a tuky. Káva, čaj, kakao, cukor, ryža; med; soľ;
múka, chlieb, sucháre; korenie, ocot; kávové, ka-
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kaové a čokoládové nápoje. Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke, lesnícke a semená neobsiahnuté v iných triedach; živé zvieratá; krmivá
pre dobytok, slad; čerstvé ovocie a zelenina. Pivo, ľahké pivo a ležiaky; vody minerálne a šumivé a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov. Alkoholické nápoje
okrem pív. Tabak v surovom alebo spracovanom
stave; fajčiarske potreby; zápalky. Lízing. Cestná
nákladná doprava. Vydávanie kníh a časopisov
(vydavateľstvo). Prevádzkovanie cestovnej kancelárie; organizačné a ekonomické poradenstvo;
účtovné poradenstvo a vedenie účtovníctva; poradenská činnosť v oblasti informatiky a výpočtovej techniky; organizovanie vzdelávania, kurzov a seminárov.

7 (511) 30
(510) Kakao, čokoláda, čokoládové výrobky, cukor,
cukríky.

(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(540) BONA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177061
12.9.1996
16.8.2014
16.8.2024
1874-94
16.8.1994
4.12.1996
30
Kakao, čokoláda, čokoládové výrobky, cukor,
cukríky.

(540) RUMBA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177212
22.11.1996
16.8.2014
16.8.2024
1875-94
16.8.1994
5.2.1997
30
Kakao, čokoláda, čokoládové výrobky obsahujúce mandle alebo kokos, cukor, cukríky.

(540) NIKÉ
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)

177508
11.2.1997
16.8.2014
16.8.2024
1879-94
16.8.1994
7.5.1997

(540) BRATISLAVSKÁ PEČAŤ
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177509
11.2.1997
16.8.2014
16.8.2024
1878-94
16.8.1994
7.5.1997
30
Kakao, káva, čokoláda, čokoládové výrobky obsahujúce mlieko a kávu, čokoládové výrobky obsahujúce kávu, cukor, cukríky.

177511
11.2.1997
16.8.2014
16.8.2024
1876-94
16.8.1994
7.5.1997
30
Kakao, čokoláda, čokoládové výrobky obsahujúce mlieko a lieskové oriešky, čokoládové výrobky obsahujúce lieskové oriešky, cukor, cukríky.

(540) NUTINA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177513
11.2.1997
16.8.2014
16.8.2024
1872-94
16.8.1994
7.5.1997
30
Kakao, čokoláda, čokoládové výrobky, cukor,
cukríky.

(540) MALINA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177514
11.2.1997
16.8.2014
16.8.2024
1871-94
16.8.1994
7.5.1997
29, 30
Kakao, čokoláda, čokoládové výrobky obsahujúce kokos alebo mandle.

(540) INA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

177541
13.2.1997
18.8.2014
18.8.2024
1893-94
18.8.1994
7.5.1997
30
30 - Nečokoládové cukrovinky.

(540) DELFÍNCI
(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)
7 (511)
(511)

178066
26.9.1997
16.11.2014
16.11.2024
2742-94
16.11.1994
4.6.1997
10.12.1997
30
30 - Nečokoládové cukrovinky.

(540) FRU LIPO
(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)
7 (511)
(511)

178070
26.9.1997
16.11.2014
16.11.2024
2748-94
16.11.1994
4.6.1997
10.12.1997
30
30 - Nečokoládové cukrovinky.

(540) LEKORKY
(732) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

178072
30.9.1997
16.11.2014
16.11.2024
2735-94
16.11.1994

(442)
(450)
7 (511)
(511)

4.6.1997
10.12.1997
30
30 - Nečokoládové cukrovinky.

(540) MEDVÍDCI
(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)
7 (511)
(511)

178073
30.9.1997
16.11.2014
16.11.2024
2736-94
16.11.1994
4.6.1997
10.12.1997
30
30 - Nečokoládové cukrovinky.

(540) MENTOLKY
(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)
7 (511)
(511)

178381
19.11.1997
16.8.2014
16.8.2024
1846-94
16.8.1994
6.8.1997
4.2.1998
3
3 - Prostriedky na starostlivosť o telo a krásu, najmä prípravky na starostlivosť o pleť, pleťové masky, rúže, kozmetické prípravky na obočie a riasy,
kozmetické opaľovacie prostriedky, masážne krémy a oleje, prostriedky na umývanie vlasov, vlasové oleje, holiace krémy, dozodoranty na osobné použitie, vodičky na vlasy, parfumériové výrobky, éterické oleje, toaletné mydlá, prostriedky
na čistenie zubov.

(540)

(732) Procter & Gamble International Operations S.A.,
Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy 1,
Geneva, CH;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179143
19.12.1997
9.8.2014
9.8.2024
1801-94
9.8.1994
10.9.1997
4.3.1998
30
30 - Pečivo, cukrárske výrobky, biskvity.

(540) BAHLSEN HIT
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistrasse 11,
30163 Hannover, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179430
21.1.1998
18.10.2014
18.10.2024
2435-94
18.10.1994
8.10.1997
8.4.1998
34
34 - Tabak, tabakové výrobky, najmä cigarety, potreby pre fajčiarov, zápalky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)
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179579
12.2.1998
23.8.2014
23.8.2024
1920-94
23.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
5
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
výrobky; výrobky dietetické na medicinálne užitie, strava pre deti; náplasti, obväzový materiál,
hmoty určené na plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov,
antiparazitné látky, najmä fungicídy, insekticídy
a herbicídy.

(540)
(591) biela, červená, zelená, čierna
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstrasse 51, 22605 Hamburg, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

179577
12.2.1998
18.8.2014
18.8.2024
1901-94
18.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
1, 2
1 - Vodoodolné prípravky na použitie pri výrobe
výrobkov z dreva, na použitie v interiéri i exteriéri.
2 - Farby, laky, prostriedky proti hrdzi a hnilobe
dreva, farbivá.

THOMPSON`S
WATER SEAL

(732) Thompson and Formby Inc., Memphis, Tennessee 38117, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179578
12.2.1998
18.8.2014
18.8.2024
1907-94
18.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
35, 37
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami.
37 - Inštalácie, montáž, opravy a servis elektrických zariadení.

(540)

(732) ALTRON, a. s., Novodvorská 994/138, 142 21
Praha, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., No. 3-15,
1-chome, Edobori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka-fu,
JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179843
13.2.1998
16.8.2014
16.8.2024
1881-94
16.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
30
30 - Kakao, čokoláda, čokoládové výrobky, pralinky obsahujúce mandle, kandované ovocie, suché hrozienka, cukor, cukríky.

(540) ROYAL FIGARO DEZERT
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179845
13.2.1998
23.8.2014
23.8.2024
1923-94
23.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
34
34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, potreby
pre fajčiarov, zapaľovače a zápalky.

(540) VISION
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180019
17.3.1998
25.10.2014
25.10.2024
2525-94
25.10.1994
10.12.1997
3.6.1998
30, 32
30 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(540) BESKYDKY
(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)
7 (511)
(511)

180081
17.3.1998
16.8.2014
16.8.2024
1865-94
16.8.1994
10.12.1997
3.6.1998
30
30 - Kakao, čokoláda a čokoládové výrobky, cukor, cukríky.

(540) MOKATA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180082
17.3.1998
16.8.2014
16.8.2024
1866-94
16.8.1994
10.12.1997
3.6.1998
30
30 - Kakao, čokoláda a čokoládové výrobky, cukor, cukríky.

(540) TRAUBITA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180083
17.3.1998
16.8.2014
16.8.2024
1867-94
16.8.1994
10.12.1997
3.6.1998
30
30 - Kakao, čokoláda a čokoládové výrobky, cukor, cukríky.

(540) ŠPIČKY
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180101
17.3.1998
2.11.2014
2.11.2024
2599-94
2.11.1994
10.12.1997
3.6.1998
5
5 - Liečivá na použitie pre ľudí, najmä na liečenie žalúdočno - črevných chorôb.

(540) CONTROLOC
(732) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180251
20.4.1998
31.8.2014
31.8.2024
1970-94
31.8.1994
14.1.1998
8.7.1998
25
25 - Obuv.

(732) VULCABRAS | AZALEIA - RS, CALÇADOS
E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A., Rua Dr. Legendre, 34, Parobe, Rio Grande do Sul, 95630-000,
BR;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180254
20.4.1998
7.9.2014
7.9.2024
2008-94
7.9.1994
14.1.1998
8.7.1998
9, 41
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické
a elektrické, nezačlenené do iných tried; prístroje
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a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje
a nástroje signalizačné vrátane píšťaliek (signálnych); prístroje a nástroje určené na kontrolné
účely; prístroje a nástroje na účely záchranné
a učebné; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam
a reprodukciu hovoreného slova; nahrané filmy,
televízne programy, nahrané videopásky, videokazety, videodisky; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích
strojov, hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto triedy.
41 - Činnosť vyučovacia, vzdelávacia a zábavná.
(540)

265

sahu priemyselného vlastníctva, rešeršná činnosť,
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti priemyselného vlastníctva.
(540) SLOVAKIAPATENT
(732) Kubínyi Peter, Piaristická 9, 911 01 Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180435
23.4.1998
15.4.2014
15.4.2024
887-94
15.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
29, 31
29 - Oriešky spracované.
31 - Jedlé oriešky, lúpané aj nelúpané.

(540)

(732) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los
Angeles, California 90064, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180259
20.4.1998
11.11.2014
11.11.2024
2686-94
11.11.1994
14.1.1998
8.7.1998
33
33 - Whisky.

(540) EARLY TIMES
(732) EARLY TIMES DISTILLERS COMPANY,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2921 Dixie Highway, Louisville, Kentucky
40216-1105, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180349
20.4.1998
2.6.2014
2.6.2024
1297-94
2.6.1994
14.1.1998
8.7.1998
42
42 - Spracovanie podkladov k prihláškam vynálezov, spracovanie podkladov k prihláškam úžitkových vzorov, spracovanie podkladov k prihláškam priemyselných vzorov, PCT prihlášok vynálezov, ochranných známok, topografií polovodičových výrobkov, zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva v zahraničí, zastupovanie tuzemských a zahraničných subjektov v celom roz-

(732) Diamond Foods, Inc., 1050 South Diamond Street,
Stockton, California 95205, US;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180450
23.4.1998
29.4.2014
29.4.2024
1003-94
29.4.1994
88996
27.4.1994
CZ
14.1.1998
8.7.1998
30, 31, 32, 33
30 - Korenie.
31 - Byliny čerstvé a sušené.
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) GRIOTTE
(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)

180463
23.4.1998
30.5.2014
30.5.2024
1249-94
30.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
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7 (511) 5
(511) 5 - Farmaceutické prípravky.
(540) QVAR
(732) IVAX International GmbH, Alpenstrasse 2, 8640
Rapperswil, CH;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180609
14.5.1998
16.8.2014
16.8.2024
1863-94
16.8.1994
4.2.1998
5.8.1998
30
30 - Práškové kakao na varenie, pečenie a prípravu nápojov.

(540) PRIMA
(732) Mondelez Slovakia, a. s., Račianska 44, 832 42
Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

180640
14.5.1998
11.5.2014
11.5.2024
1123-94
11.5.1994
4.2.1998
5.8.1998
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 41
(511) 1 - Chemické výrobky: na priemyselné a vedecké
účely, pre fotografie, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; umelé živice, plastické hmoty
v surovom stave (prášok, pasty, tekutiny); pôdne
hnojivá prírodné a umelé; prostriedky: hasiace, na
kalenie, zváranie, na konzervovanie potravín; triesloviny; priemyselné spojivá; prostriedky na čistenie sporákov; ortuť, antimón, alkalické kovy a kovy alkalických zemín; bauxit.
2 - Farby, laky, fermeže na priemyselné a umelecké textilné farby; prípravky na farbenie potravín a nápojov, farbivá, antikorózne a impregnačné nátery, farbiarske prípravky, moridlá, prírodné
živice; kovové fólie, kovy v prášku na účely maliarske a dekoratérske.
3 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace, leštiace,
odmasťovacie; mydlo; výrobky: kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov; vodičky na
vlasy, zubné pasty, prášky; želatína na potravinárske účely; moridlá na bielizeň, farby na vlasy.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky
na viazanie prachu, palivo (čierne a hnedé uhlie),
palivové drevo, oleje, pohonné hmoty, prostriedky na svietenie, sviečky, sviece, nočné lampičky,
knôty.
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých,
výrobky chemické na lekárske účely; náplasti,
obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie
zubov a na zubné odtlačky, prostriedky: dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov;
antiparazitné látky.

6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom
stave a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony; stavebný materiál z valcovaného a liateho kovu, koľajnice a iný kovový materiál určený na železničné účely; reťaze; kovové káble a drôty (s výnimkou drôtov na elektrotechnické účely); zámočnícke výrobky, kovové rúry; nedobytné pokladnice
a trezory, oceľové guľôčky; podkovy, klince
a skrutky; iné kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých,
ktoré sú zahrnuté v triedach 9 - 12 a 16), motory;
súkolesia a hnacie remene; poľnohospodárske
stroje a liahne, maznice; elektrotechnické zariadenia a prístroje pre domácnosť (drviče, mixéry,
mlynčeky, vysávače prachu).
8 - Ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia
v príslušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane nožiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane britiev a elektrických holiacich strojčekov;
vidličky a lyžice vrátane z drahých kovov; zbrane
sečné a bodné; strojčeky na strihanie vlasov.
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané na riadenie
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické,
prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačiek obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych
píšťal; prístroje a nástroje na účely záchranné
a učebné; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam
a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych
a dierovacích strojov; hasiace prístroje; špeciálne
puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené
do tejto triedy; elektrotermické nástroje, ako sú
ručné elektrické zváračky, elektrické žehličky a podobne, elektricky vyhrievané odevy, súčasti odevov a ohrievače nôh; elektrické zapaľovače a podobné zariadenia nezaradené v iných triedach;
elektromechanické zariadenia na domáce účely
určené na čistenie, ako sú leštičky parkiet a podobne, diskety, kazety, gramofónové platne, CD,
videokazety, nosiče dát, softvér a programové
produkty.10 - Prístroje a nástroje: chirurgické, lekárske, zubárske, zverolekárske vrátane špeciálneho nábytku pre tieto odbory a vrátane prístrojov
a zdravotníckych pomôcok ako sú: ortopedické
pomôcky, bandáže, zdravotnícke pomôcky, výrobky z gumy, protézy; prikrývky vyhrievané
elektricky, chirurgické nástroje nožiarskeho charakteru.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na
výrobu pary; zariadenia na varenie, chladenie, vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod
vody a zariadenia zdravotnícke, kozuby, elektricky vyhrievané vankúše.
12 - Pozemné vozidlá: motory pre pozemné vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre
pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, lodnú
a pozemnú dopravu.
13 - Ohňostroje, výrobky na pyrotechnické účely.
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14 - Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z drahých kovov, ich zliatin alebo dublovaných kovov;
bižutéria z plastov a z plastických hmôt; hodiny
a chronometrické zariadenia vrátane špeciálnych
puzdier, umelecké predmety z bronzu.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických
klavírov a ich príslušenstva, hudobné skrine.
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a kartonážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká,
knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby patriace do tejto triedy, kancelárske lepidlá;
potreby pre umelcov, štetce, písacie stroje, kancelárske potreby okrem nábytku, učebné a školské
potreby a pomôcky; hracie karty, tlačiarenské písmená, štočky, spojivá pre papierenský priemysel.
17 - Gutaperča, guma, balata, náhradky týchto
hmôt, polotovary z plastických hmôt (fólie, dosky, platne, tyče), tesniace hmoty; upchávky a izolácie (tepelné, elektrické alebo zvukové); azbest,
sľuda a výrobky z azbestu a sľudy; nekovové hadice; izolačné nátery.
18 - Koža a náhradky kože, výrobky z kože a náhradiek, surové kože a kožušiny; kufre a cestovné
tašky; dáždniky, slnečníky, palice, biče, konské
postroje a sedlárske výrobky.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva (trámy, hrady, dosky, drevené panely, preglejka, sklenené tehly, dlaždice a podobne); prírodný a umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, kameninové a cementové rúry; stavebný
materiál na stavbu ciest, asfalt, smola, živec, prenosné domy, kamenné pomníky.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku; brúsené sklá a zrkadlá; rámy; výrobky
z dreva, korku, tŕstia, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, buničiny; výrobky z plastických hmôt,
posteľné potreby; matrace, žinenky, podhlavníky.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá,
plechové misky, misky z plastických hmôt alebo
iných hmôt, strojčeky na mletie, sekanie, lisovanie a podobne; hrebene a umývacie huby, toaletné
potreby patriace do tejto triedy, kefy, kefársky
materiál, pomôcky na upratovanie, čistiace látky,
drôtenky, sklenený tovar vrátane okenného skla,
výrobky z porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zaradené v iných triedach.
22 - Povrazy, struny na technické účely, laná
a špagáty z prírodných, umelých alebo plastických látok; siete a stany vrátane stanov na táborenie, lodné plachty, vrecia; čalúnnický materiál
ako je vlásie, kapok, perie a morská tráva; surové
textilné vlákna.
23 - Nite.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane cestovných prikrývok.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, sandále, papuče.
26 - Čipky, výšivky, stužky, šnúrky, patentné gombíky, gombíky všetkých druhov, háčiky, zipsy;
umelé kvety; leonský tovar patriaci do tejto triedy.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny; čalúny vrátane farebných papierových
tapiet; paravány, voskové poťahové plátno.
28 - Hry; hračky, telocvičné a športové náradie
a náčinie, rybárske potreby; náradie na zimné
športy a športové hry, plážový a kúpací tovar;
ozdoby na vianočný stromček.
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29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov,
hydina, zverina; mäsové extrakty; zelenina a ovocie: konzervované, sušené, varené; rôsoly, zaváraniny; vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky; konzervované potraviny; zelenina naložená v octe.
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, ságo, kávové
náhradky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú výživu, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády;
chlieb, sucháre, sušienky, koláče a jemné pečivo,
cukrovinky; zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva; soľ, korenie, ocot, chuťové omáčky; koreniny, ľad.
31 - Výrobky poľnohospodárske a záhradnícke;
produkty lesnícke vrátane nespracovaného dreva;
semená; čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, živé
rastliny a prírodné kvety; krmivá pre zvieratá; slad.
32 - Pivo, ľahké pivá aj ležiaky, minerálne vody,
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, nealkoholické vína.
33 - Vína, liehoviny, likéry.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky;
potreby pre fajčiarov; zápalky.
41 - Vydávanie neperiodických publikácií.
(540) FRAGMENT
(732) Vydavateľstvo Fragment, s. r. o., Kominárska 2,4,
831 04 Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180719
14.5.1998
7.11.2014
7.11.2024
2645-94
7.11.1994
4.2.1998
5.8.1998
30, 32
30 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

(540) VĚTROVKY
(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)
7 (511)
(511)

180828
11.6.1998
6.5.2014
6.5.2024
1090-94
6.5.1994
4.3.1998
9.9.1998
18, 24, 25, 27
18 - Odevy, ostatné ošatenie a doplnky z kože,
kožušín, umelých kožušín; kožušiny, umelé kožušiny a výrobky z nich.
24 - Tkaniny a prikrývky vrátane cestovných prikrývok nezaradených v iných triedach; pletený
textilný tovar nezaradený v iných triedach.
25 - Odevy vrátane odevov z pletených materiálov; bielizeň a doplnky odevov a bielizne.
27 - Koberce, rohože, čalúny a paravány z pletených materiálov a umelých kožušín.
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na zisťovanie porúch; elektrické a elektronické
zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; elektrické vedenia; elektrotechnické výrobky súvisiace s energetickými
zariadeniami, energetické prenosové zariadenia,
náhradné diely prenosových sústav so zameraním
na energetiku, rozvádzače, vzdušné a káblové
trafostanice, NN siete, verejné osvetlenie, softvér.
11 - Tlakové zariadenia.
35 - Konzultácie obchodné; obchodno-informačné kancelárie.
37 - Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení, prístrojov; montáž a oprava
konštrukcií, tlakových nádob; oprava elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov
a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba
elektrických rozvodov; murárske a natieračské
práce súvisiace s energetickými zariadeniami; servis hydraulických strojov; oprava a údržba motorových vozidiel.
39 - Dodávky a odber elektrickej energie; verejná
cestná hromadná nepravidelná doprava osôb; verejná cestná nákladná doprava; prenajímanie dopravných mechanizmov.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej
výstavbe; projektovanie elektrorozvodných sietí,
transformovní, rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií; inžinierska činnosť
distribučného systému VN siete; dozor a technická inšpekcia; odborné a technické konzultácie;
posudková činnosť; automatizované spracovanie
dát; revízia elektrických zariadení; revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení; ciachovanie
elektromerov, meracích súprav; stravovanie; ubytovanie; poskytovanie softvéru.

(540)

(732) BONEKA, spol. s r. o., Dubská 602, 415 01 Teplice, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180833
11.6.1998
31.5.2014
31.5.2024
1273-94
31.5.1994
4.3.1998
9.9.1998
12
12 - Automobily, ich súčiastky a príslušenstvo.

(540) PICCOLO
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke-Dong,
Chongro-ku, Seoul, KR;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180879
11.6.1998
11.11.2014
11.11.2024
2685-94
11.11.1994
4.3.1998
9.9.1998
33
33 - Kanadská whisky.

(540) CANADIAN MIST
(732) BROWN-FORMAN CORPORATION, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210-1091, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181003A
12.6.1998
5.8.2014
5.8.2024
1771-94A
5.8.1994
4.3.1998
9.9.1998
6, 9, 11, 35, 37, 39, 42
6 - Strojové a konštrukčné časti energetických
zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení, ako sú napr. stožiare, oceľové konštrukcie;
drobné zámočnícke výrobky.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné, vzdelávacie; elektrické zariadenia
na preverovanie a diaľkové ovládanie; prístroje

(540)

(732) Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181375
20.7.1998
28.6.2014
28.6.2024
1488-94
28.6.1994
8.4.1998
7.10.1998
12
12 - Nákladné vozidlá (trucks).

(540) HUMMER
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181544
13.8.1998
17.6.2014
17.6.2024
1415-94
17.6.1994
6.5.1998
4.11.1998
9, 38, 41
9 - Nosiče zvuku s nahrávkami, predovšetkým
hudobných a hudobno-slovných diel.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Výroba rozhlasových programov (relácií), vydavateľská činnosť (vydávanie hudobných a hudobno-slovných diel).

(540) MA-RA-TÓN
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181577
13.8.1998
29.9.2014
29.9.2024
2261-94
29.9.1994
6.5.1998
4.11.1998
28
28 - Telocvičné a športové potreby, prilby a ochranné štíty na tvár na ľadový hokej, lyžovanie
a jazdectvo.

(540) JOFA
(732) Reebok - CCM Hockey AB, BOX 66, 782 22
Malung, SE;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181644
14.8.1998
26.1.2015
26.1.2025
207-95
26.1.1995
6.5.1998
4.11.1998
42
42 - Reštauračné služby.
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(511) 30 - Káva, kávové extrakty, kávové náhradky, čaj
a kávové nápoje a prípravky na také produkty.
(540)

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183104
10.12.1998
10.6.2014
10.6.2024
1352-94
10.6.1994
9.9.1998
12.3.1999
4, 19
4 - Automobilové benzíny, technické benzíny,
ľahký benzín, petrolej na svietenie, letecký petrolej, motorová nafta, vykurovacie oleje, furalový
extrakt.
19 - Cestné ropné asfalty, cestné polofúkané asfalty, oxidované stavebnoizolačné asfalty, kabelárske asfalty, modifikovaný asfaltový tmel.

(540) APOLLO
(732) Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

183110
10.12.1998
29.9.2014
29.9.2024
2264-94
29.9.1994
9.9.1998
12.3.1999
32
32 - Pivo, ľahké pivá, ležiaky.

(540) CHECKERS
(732) Checkers Drive-In Restaurants, Inc., 4300 West
Cypress Street, Suite 600, Tampa, Florida 33607,
US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

182341
17.9.1998
2.8.2014
2.8.2024
1738-94
2.8.1994
6.5.1998
2.12.1998
30

(732) BAVARIA S. A., Cra. 53 No. 127 - 35, Bogotá, CO;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

183610
21.1.1999
10.6.2014
10.6.2024
1355-94
10.6.1994
7.10.1998
13.4.1999
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7 (511) 9, 41
(511) 9 - Nosiče zvuku s nahrávkami predovšetkým
hudobných a hudobno-slovných diel.
41 - Vydavateľská činnosť (okrem reklamných
titulov).
(540) ROCK FM RADIO
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

183615
21.1.1999
24.8.2014
24.8.2024
1928-94
24.8.1994
7.10.1998
13.4.1999
34
34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184100
10.2.1999
6.6.2014
6.6.2024
1316-94
6.6.1994
4.11.1998
7.5.1999
9, 35, 41
9 - Zvukové nosiče s nahrávkami hudobných
a hudobno-slovných diel.
35 - Rozhlasová reklama a inzercia.
41 - Vydávanie hudobných a hudobno-slovných
diel.

(540)

(591) červená, modrá, zelená, ružová, žltá, sivá
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(732) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184099
10.2.1999
6.6.2014
6.6.2024
1315-94
6.6.1994
4.11.1998
7.5.1999
9, 35, 41
9 - Zvukové nosiče s nahrávkami hudobných
a hudobno-slovných diel.
35 - Rozhlasová reklama a inzercia.
41 - Vydávanie hudobných a hudobno-slovných
diel.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

186578
13.8.1999
4.8.2015
4.8.2025
2204-95
4.8.1995
7.5.1999
8.11.1999
4, 7, 8, 9, 16, 21, 26
4 - Mazacie oleje.
7 - Celé pletacie systémy a pletacie stroje hlavne
typu "DAISY" a francúzske vrátane ich súčastí,
ako napríklad krycie dosky posuvu vyšívania,
cievky na priadzu a cievkové puzdrá, člnky na
tkanie čipiek s háčikmi na háčkovanie.
8 - Skrutkovače a kľúče na údržbu šijacích strojov.
9 - Gramofónové ihly, meračské pásma, krajčírske meradlá na branie miery a strihanie tkaniny,
pletiarske meradlá, počítadlá pletenia s kolíkmi,
počítadlá radov.
16 - Krajčírske kriedy alebo značkovače, značkovače s plochým a rozrezaným krúžkom.
21 - Kefy na priadzu, háčikové sponky (ihlice)
do vlasov.
26 - Navliekače ihiel, páradlá švov, kopírovacie
krajčírske kolieska, akékoľvek galantérne a prámikárske výrobky (s výnimkou nití a priadze).

(540)

(591) Farebná, červená, modrá, čierna, biela
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;

(732) Needle Industries (India) Private Limited, P.O.
643 243, The Nilgiris, Tamil Nadu, IN;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186579
13.8.1999
4.8.2015
4.8.2025
2206-95
4.8.1995
7.5.1999
8.11.1999
4, 7, 8, 9, 16, 21, 26
4 - Mazacie oleje.
7 - Celé pletacie systémy a pletacie stroje hlavne
typu "DAISY" a francúzske vrátane ich súčastí,
ako napríklad krycie dosky posuvu vyšívania,
cievky na priadzu a cievkové puzdrá, člnky na
tkanie čipiek s háčikmi na háčkovanie.
8 - Skrutkovače a kľúče na údržbu šijacích strojov.
9 - Gramofónové ihly, meračské pásma, krajčírske meradlá na branie miery a strihanie tkaniny,
pletiarske meradlá, počítadlá pletenia s kolíkmi,
počítadlá radov.
16 - Krajčírske kriedy alebo značkovače, značkovače s plochým a rozrezaným krúžkom.
21 - Kefy na priadzu, háčikové sponky (ihlice) do
vlasov.
26 - Navliekače ihiel, páradlá švov, kopírovacie
krajčírske kolieska, akékoľvek galantérne a prámikárske výrobky (s výnimkou nití a priadze).

(540)

(732) Needle Industries (India) Private Limited, P.O.
643 243, The Nilgiris, Tamil Nadu, IN;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

191758
23.8.2000
23.8.2014
23.8.2024
1919-94
23.8.1994
5.11.1997
7.11.2000
5
5 - Herbicídy, insekticídy a fungicídy.

(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., No. 3-15,
1-chome, Edobori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka-fu,
JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

205778
15.4.2004
15.1.2013
15.1.2023
45-2003
15.1.2003
8.1.2004
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(450) 7.7.2004
8 (511) 6
(511) 6 - Strešné krytiny kovové.
(540)

(732) Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207693
9.11.2004
30.4.2014
30.4.2024
1468-2004
30.4.2004
3.8.2004
4.2.2005
9, 11, 35, 37, 40, 42
9 - Rozvádzače nízkeho napätia, transformátory,
transformátorové stanice, regulované pohony,
elektrorozvádzače, napájacie rozvody vonkajšie
a vnútorné, rozvody nízkeho napätia, hromozvody, elektroinštalačný materiál ako káble, spínače,
stýkače, ističe, káblové lišty, spojovacie škatule,
elektromontážny pomocný materiál ako poistky,
spínacie relé, svorky, regulátory, zásuvky, rozvádzače; jednoduché elektrické zariadenie, časové
spínače, elektrické dverové zvončeky, elektrické
zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných
procesov, indikátory straty elektrickej energie,
káble, koaxiálne káble, kolektory - elektrické, kondenzátory (elektrické), meniče elektrické, merače
elektrických strát, elektrické relé, zariadenia a systémy bezkontaktnej identifikácie, komponenty
počítačových sietí ako spínače, prevodníky, rozvádzače, patch panely, zásuvky.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie
a chladenie, odsávacie zariadenia vzduchu a kvapalín, regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia, na plynové zariadenia, na vodné
zariadenia, regulátory kotlov.
35 - Maloobchodné služby s meracími a regulačnými prístrojmi a zariadeniami, s elektroinštalačným materiálom, s elektrickou požiarnou signalizáciou, s elektrickými zabezpečovacími zariadeniami, s priemyselnou televíziou, so zariadeniami
dochádzkových systémov, zariadeniami na riadenie a kontrolu technologických procesov.
37 - Montáž, demontáž, oprava a údržba elektrických zariadení, meracej a regulačnej techniky,
montáž a opravy vykurovacích zariadení, zámočnícke práce, prípravné stavebné práce, inštalovanie podzemných a nadzemných optických telekomunikačných vedení.
40 - Zváračské práce.
42 - Poradenská činnosť v elektrotechnike, revízia elektrických zariadení, revízia elektrických
zariadení do 1000V; štúdie technických projektov, projektová činnosť, odborné prehliadky
a odborné skúšky elektrických zariadení.

(540) MADI'S
(732) MADI'S, s. r. o., Hraničná 3706/53, 058 01 Poprad, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207700
9.11.2004
3.6.2014
3.6.2024
1821-2004
3.6.2004
3.8.2004
4.2.2005
5, 29, 31
5 - Doplnky výživy na lekárske účely, prísady do
krmív na lekárske účely, mliečne fermenty na
farmaceutické účely, mliečny tuk, mlieko obohatené bielkovinami, vitamínové prípravky, zverolekárske prípravky.
29 - Mliečne výrobky, mlieko.
31 - Krmivo, prísady do krmív, nie na lekárske účely, krmivo pre dobytok, vápno ako krmivo pre
zvieratá, kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych
zvierat, nápoje pre zvieratá, posilňujúce prípravky pre zvieratá, potrava pre rožný statok, potrava
pre zvieratá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti, suché krmivo, prípravky na výkrm zvierat.

informačnej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov všetkých druhov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie
obchodných vzťahoch.
40 - Tlač, tlačenie.
41 - Požičiavanie filmov; požičiavanie videopások; prenájom audionahrávok; výroba videofilmov; nahrávanie videopások; výroba rozhlasových a televíznych programov; zverejňovanie textov okrem reklamných.
42 - Návrhy a grafické služby každého druhu,
grafický dizajn; spravovanie autorských práv; navrhovanie obalov; obalový dizajn; výroba grafických návrhov a inzerátov spracovaných pomocou
počítača; poradenstvo v oblasti grafického dizajnu; umelecký dizajn; vytváranie počítačových
stránok pre zákazníkov.
(540) VACULIK ADVERTISING
(732) MADE BY VACULIK, s. r. o., Búdková 28, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(732) Trouw Nutrition Slovakia, s. r. o., D. Štúra 4397/5A,
926 01 Sereď, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208457
7.2.2005
18.8.2014
18.8.2024
2558-2004
18.8.2004
3.11.2004
5.5.2005
35, 40, 41, 42
35 - Obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie
výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; 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); poradenstvo
v oblasti reklamy a propagácie, spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie služieb maloobchodného predaja tovaru prostredníctvom katalógu; reklamná a inzertná činnosť, marketingové
služby pre tretích, pomoc pri riadení obchodnej činnosti; podnikateľské informácie, reklamná
a inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek
média a prostredníctvom telefónnej dátovej alebo

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208673
9.2.2005
2.10.2013
2.10.2023
2862-2003
2.10.2003
3.11.2004
5.5.2005
35, 36, 38, 41, 42, 43
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; reklama; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností.
38 - Počítačová komunikácia.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie a vedenie seminárov; prevádzkovanie športových zariadení; výroba rozhlasových
a televíznych programov; služby športovísk; vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových.
42 - Tvorba softvéru.
43 - Služby barov; reštaurácie (jedálne).

(540)

(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

208914
4.3.2005
10.11.2013
10.11.2023
3280-2003
10.11.2003
1.12.2004
2.6.2005
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8 (511) 43, 44
(511) 43 - Domovy dôchodcov.
44 - Lekárske služby; ošetrovateľské služby.
(540) SENIOR
(732) SENIOR - geriatrické centrum n. o., Duklianskych
hrdinov 34, 901 01 Malacky, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208987
5.4.2005
8.7.2014
8.7.2024
2201-2004
8.7.2004
3.1.2005
1.7.2005
6, 8, 11, 17, 19, 37
6 - Železiarsky tovar, kovové potrubia a rúry, iné
výrobky zo železa patriace do tejto triedy.
8 - Ručné nástroje a náradia.
11 - Zariadenia na vykurovanie.
17 - Ohybné rúry s výnimkou kovových, hadice
s výnimkou kovových.
19 - Nekovové rúry pre stavebníctvo (neohybné).
37 - Stavebníctvo, opravy, montážne a inštalačné
služby.

(540)

(732) SATEC SK a. s., Novozámocká 102, 949 05 Nitra, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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209254
14.4.2005
8.8.2014
8.8.2024
1781-94
8.8.1994
3.6.2003
1.7.2005
7, 35
7 - Baliace stroje, stroje a zariadenia na výrobu
pečiva, čokolády a cukroviniek, dopravníky, drviče, manipulátory, stroje na miesenie, miešacie
stroje, mixéry, mlyny, plniace stroje, rezacie stroje, roboty, stroje na výrobu nápojov, zatavovacie
stroje.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti uvedených tovarov.

(540)

(732) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209840
9.6.2005
16.4.2014
16.4.2024
1255-2004
16.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
9, 16
9 - Elektronické publikácie, elektronické publikácie on-line, publikácie na CD nosičoch.
16 - Periodická tlač, neperiodická tlač.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

208989
5.4.2005
14.9.2014
14.9.2024
2844-2004
14.9.2004
3.1.2005
1.7.2005
32
32 - Pivo.

(732) Heineken Slovensko, a. s., Novozámocká 2, 947 12
Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(732) Baranovič Michal, Holíčska 6, 851 05 Bratislava,
SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210154
8.7.2005
2.3.2014
2.3.2024
675-2004
2.3.2004
1.4.2005
6.10.2005
5, 10
5 - Lepiace pásky na lekárske účely.
10 - Zariadenia na samodiagnostikovanie mastnej
pokožky.

(540) LAURITAPE
(732) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39,
2031 BN Haarlem, NL;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210228
8.7.2005
30.4.2014
30.4.2024
1420-2004
30.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chinín na lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); štatistické informácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540) Medofloran
(732) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210248
8.7.2005
31.5.2014
31.5.2024
1780-2004
31.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
7, 11, 37, 42
7 - Výmenníky tepla ako časti strojov.
11 - Výmenníky tepla.
37 - Montáž a opravy výmenníkov tepla.
42 - Vývoj a výskum nových výrobkov v oblasti
výmenníkov tepla.

(540) JAD
(732) SeCesPol - CZ, s.r.o., Na Hůrce 1041/2, 161 00 Praha - Ruzyně, CZ;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210249
8.7.2005
31.5.2014
31.5.2024
1781-2004
31.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
7, 11, 37, 42
7 - Výmenníky tepla ako časti strojov.
11 - Výmenníky tepla.
37 - Montáž a opravy výmenníkov tepla.
42 - Vývoj a výskum nových výrobkov v oblasti
výmenníkov tepla.

(540) JAD X
(732) SeCesPol - CZ, s.r.o., Na Hůrce 1041/2, 161 00 Praha - Ruzyně, CZ;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210382
11.7.2005
30.4.2014
30.4.2024
1421-2004
30.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chinín na lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
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kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); štatistické informácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.
(540) ARKETIS
(732) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210383
11.7.2005
30.4.2014
30.4.2024
1422-2004
30.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
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chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chinín na lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.
(540) AVERNOL
(732) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210384
11.7.2005
30.4.2014
30.4.2024
1424-2004
30.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horči-
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cový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chinín na lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely; masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); štatistické informácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540) ANAGYR
(732) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210385
11.7.2005
30.4.2014
30.4.2024
1426-2004
30.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na

lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chinín na lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); štatistické informácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.
(540) OSTOREP
(732) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210386
11.7.2005
30.4.2014
30.4.2024
1428-2004
30.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prí-
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pravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chinín na lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); štatistické informácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.
(540) AMICOR
(732) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210388
11.7.2005
30.4.2014
30.4.2024
1430-2004
30.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
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3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); štatistické informácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.
(540) TAMI
(732) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

210424
11.7.2005
21.5.2014
21.5.2024
1678-2004
21.5.2004
1.4.2005
6.10.2005
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8 (511) 3, 5, 25
(511) 3 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace,
odmasťovacie, mydlo, výrobky kozmetické, najmä
krémy, telové mlieka, výrobky voňavkárske,
najmä parfumy, toaletné vody, éterické oleje, vodičky a farby na vlasy, zubné pasty, ústne vody
a prášky na zuby, osobné a ústne dezodoranty,
vlasové prípravky.
5 - Výrobky veterinárske, výrobky hygienické
v rámci tejto triedy, napr. nohavičky, obrúsky,
vložky, vata, tampóny; výrobky dietetické pre
deti a chorých na liečebné účely, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové
doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely,
náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň.
(540) ACTIVE ALOE
(732) NOVA COAST INC., 255 Keele St., Toronto,
Ontario M6P2K1, CA;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210618
9.8.2005
28.5.2014
28.5.2024
1751-2004
28.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Počítačový softvér, počítačový hardvér, nahrané počítačové programy a databázy, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete,
monitorovacie počítačové programy, počítačové
programy na protivírusovú kontrolu, elektronické
publikácie, elektronické časopisy stiahnuté z telekomunikačnej siete, optické alebo magnetické
nosiče údajov, záznamové disky, CD disky,
DVD disky, počítače, počítač-zápisník (notebook), mikroprocesory, počítačové pamäti, periférne zariadenia k počítačom, modemy, zariadenia na
prenos, reprodukciu, spracovanie, kontrolu alebo
záznam zvuku, obrazu alebo dát, registračné pokladnice, tlačiarne k registračným pokladniciam
alebo k počítačom, pokladničné a fiškálne systémy a moduly ako zariadenia na spracovanie údajov, počítačové programy pre pokladničné a fiškálne systémy a moduly, kontrolné prístroje a nástroje.
16 - Knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačoviny, tlačivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, príručky a návody na inštaláciu a používanie
softvéru, prospekty, fotografie, grafické reprodukcie, školské potreby, papierové alebo kartónové certifikáty a diplomy, papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate,
pečatné vosky, písacie potreby, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou
nábytku, papiernický tovar, albumy, atlasy, umelohmotné fólie na balenie, formuláre, predmety
z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky

na kancelárske účely a na použitie v domácnosti,
vrecia a vrecká z papiera alebo z plastických materiálov.
35 - Sprostredkovanie obchodu so softvérom,
maloobchodné služby v oblasti softvéru, hardvéru a nosičov údajov, reklama, on-line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, zbieranie a zoraďovanie
údajov do počítačových databáz, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch, prenájom
kancelárskych strojov, zariadení, kopírovacích strojov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, 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, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
37 - Montáž, údržba, servis, čistenie a opravy počítačov, periférnych zariadení k počítačom, montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, informácie o údržbe a opravách, sprostredkovanie uvedených služieb.
38 - Elektronická pošta, prenos programov, údajov alebo databáz prostredníctvom telekomunikačnej siete, informačné kancelárie, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom zariadení
na prenos informácií, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej komunikačnej siete, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej komunikačnej siete, telekonferenčné služby,
prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - On-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie príručiek a návodov na obsluhu
a používanie softvéru, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vzdelávanie, školenia, predovšetkým vzdelávanie a školenia v oblasti softvéru a hardvéru, on-line vzdelávanie a školenia, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, zábava,
sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Počítačové programovanie, tvorba softvéru,
návrh a analýzy počítačových systémov, protivírusové kontroly počítačových systémov a záznamových diskov, zhotovovanie kópií počítačových programov, servis a aktualizovanie počítačových programov, obnovovanie počítačových
programov, výskum a vývoj v oblasti softvéru
a hardvéru, výskum a vývoj protivírusových technológií, prenájom počítačov a počítačového softvéru, spravovanie autorských práv, poskytovanie
a distribúcia licencií na práva duševného vlastníctva, predovšetkým na počítačové programy
so súhlasom autora, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie
na počítačových stránkach, poradenstvo v oblasti
počítačového hardvéru a softvéru, inštalácia počítačových programov, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, sprostredkovanie uvedených služieb.
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(540) AVG
(732) AVG Technologies CZ, s.r.o., Holandská 4, 639 00
Brno, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210651
9.8.2005
7.6.2014
7.6.2024
1892-2004
7.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
29, 30, 43
29 - Konzervovaná, nakladaná alebo upravená zelenina, mäso, ryby, hydina, zverina vrátane potravín z nich, potraviny z morských produktov,
syry, maslo, plnky a zmesi na základe vyššie
uvedených výrobkov; lahôdkarské výrobky, hotové jedlá a polotovary na spôsob rýchleho občerstvenia vyrobené najmä zo surovín patriacich
do triedy 29, 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, obložené chlebíčky.
43 - Príprava 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) RIČÁK
(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)

211034
8.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2138-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
36
36 - Sprostredkovanie služieb v oblasti finančníctva a kapitálového životného poistenia.

(540)

(591) čierna, zelená
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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211035
8.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2139-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
36
36 - Sprostredkovanie služieb v oblasti finančníctva a kapitálového životného poistenia.

(540)

(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211058
9.9.2005
6.7.2014
6.7.2024
2183-2004
6.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 41, 42
35 - Administratívna správa hotelov, reklamné
agentúry, obchodné a podnikateľské informácie,
kopírovanie, lepenie plagátov, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných a reklamných výstav
a veľtrhov, písanie na stroji, zbieranie údajov do
počítačových databáz, poradenstvo v obchodnej
činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce, predvádzanie tovaru, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných
priestorov, príprava inzertných stĺpcov, reklama,
reklama na počítačovej sieti, vydávanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, rozširovanie reklamných materiálov, uverejňovanie
reklamných textov, spracovanie textov, rozhlasová reklama, televízna reklama, obchodný manažment v oblasti umenia, vedenie kartoték v počítači, distribúcia vzoriek, zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť v malom
- DTP služby, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a vedenie konferencií, poskytovanie elektronických publikácií on-line, služby pre oddych a rekreáciu, reportérske služby,
školenie, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Architektonické poradenstvo, grafický dizajn,
inštalácia počítačových programov, interiérová
výzdoba, kalibrácia, navrhovanie obalov, priemyselný dizajn, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, umelecký dizajn.
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(540)

(732) CYAN, s.r.o., Mateja Bela 6, 811 06 Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

211071
9.9.2005
13.7.2014
13.7.2024
2231-2004
13.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
32
32 - Pivo.

(591) červená, žltá, hnedastá, čierna
(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)

211234
9.9.2005
11.6.2014
11.6.2024
1947-2004
11.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
25
25 - Bielizeň; košele; oblečenie; kostýmy, obleky;
nohavice; vesty; plášte; sukne; kabáty; uniformy;
bundy; saká.

(540)

(732) OZETA NEO, a. s., Veľkomoravská 9, 911 05
Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211238
9.9.2005
14.6.2014
14.6.2024
1952-2004
14.6.2004
2.6.2005
1.12.2005

8 (511) 16, 24, 35, 41
(511) 16 - Knihy, časopisy.
24 - Tkaniny, látky na textilné využitie.
35 - Vydávanie reklamných a náborových textov,
reklama, reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, reklamné materiály - vydávanie a aktualizovanie.
41 - Filmová tvorba.
(540)

(732) Nackin Radoslav, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211247
9.9.2005
24.6.2014
24.6.2024
2056-2004
24.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 35, 42
9 - Počítače, počítačové programy, počítačový
softvér.
35 - Obchodná činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky, prieskum trhu, reklamné služby.
42 - Návrh počítačových systémov, poskytovanie
softvéru, tvorba softvéru, inštalácia počítačových
programov, tvorba a údržba webových stránok.

(540)

(591) oranžová
(732) D@TEX, s. r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211251
9.9.2005
25.6.2014
25.6.2024
2069-2004
25.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 16, 35, 41
9 - Nosiče informácií, najmä so záznamom obrazu a zvuku; dáta, databázy a iné informačné produkty na magnetických nosičoch a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; multimediálne aplikácie, najmä elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy
v elektronickej podobe.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy,
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prospekty, plagáty, fotografie, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety
z papiera a plastických hmôt patriace do tejto
triedy, najmä brožúry, letáky, obtlačky; obalový
materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do
tejto triedy; ozdobné predmety z papiera patriace
do tejto triedy.
35 - Reklama; inzercia; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií
tovarov a služieb; rozširovanie vzoriek na reklamné účely; vydávanie reklamných materiálov; sprostredkovanie v uvedených službách; sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi.
41 - Vydavateľská činnosť.
(540) Boardlife
(732) Občianske združenie Boardlife, Sibírska 46, 831 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) Soľná fajka
(732) VitaFit, spol. s r. o., Gercenova 15, 814 99 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211253
9.9.2005
25.6.2014
25.6.2024
2072-2004
25.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
36
36 - Sprostredkovanie služieb v oblasti finančníctva a kapitálového životného poistenia.

(540) EuroFuturaPlus
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211254
9.9.2005
25.6.2014
25.6.2024
2073-2004
25.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
36
36 - Sprostredkovanie služieb v oblasti finančníctva a kapitálového životného poistenia.

(540) FuturaJunior
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211259
9.9.2005
9.7.2014
9.7.2024
2211-2004
9.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
10
10 - Prístroje na inhaláciu na lekárske účely, inhalátory (suchý inhalátor).
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211273
9.9.2005
13.7.2014
13.7.2024
2234-2004
13.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
5, 29, 30, 35, 44
5 - Farmaceutické a veterinárne výrobky; hygienické výrobky na liečebné účely; diabetické prípravky na liečebné účely, potraviny pre batoľatá;
náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné
prípravky; výrobky na ničenie škodlivých zvierat; fungicídy, herbicídy.
29 - Dietetické potraviny a doplnky výživy na iné
než lekárske účely na báze bielkovín, tukov,
mastných kyselín s pridaním vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov jednotlivo alebo
v kombinácii, pokiaľ patriace do triedy 29.
30 - Dietetické potraviny a doplnky výživy na iné
než lekárske účely na báze uhľohydrátov a balastných látok s pridaním vitamínov, minerálnych
látok a stopových prvkov jednotlivo alebo v kombinácii, pokiaľ patriace do triedy 30.
35 - On-line reklama v počítačových sieťach; sprostredkovanie, uzatváranie a rušenie zmlúv o nákupe a predaji tovarov; prezentácie tovarov a služieb; práce s verejnosťou; reklama.
44 - Lekárske a veterinárno-lekárske poradenstvo;
poradenstvo v odbore farmácie; poradenstvo pri
starostlivosti o zdravie a krásu.

(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)

211286
9.9.2005
26.7.2014
26.7.2024
2383-2004
26.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
16, 32, 33
16 - Neperiodické tlačoviny.
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou pív.

(540)

(732) CHATEAU MODRA, a. s., Dolná 120, 900 01
Modra, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211319
9.9.2005
9.8.2014
9.8.2024
2463-2004
9.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
30
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, oplátky,
napolitánky.

(540)

(591) zelená, červená, modrá, hnedá, smotanová
(732) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211320
9.9.2005
9.8.2014
9.8.2024
2464-2004
9.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
30
30 - Čokoládové a nečokoládové cukrovinky, sušienky, oplátky, napolitánky.

(540)

(591) červená, hnedá, strieborná, modrá, biela
(732) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211321
9.9.2005
9.8.2014
9.8.2024
2466-2004
9.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
30
30 - Čokoládové a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky.

(540)

(591) červená, hnedá, žltá, zelená, čokoládová, biela
(732) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211322
9.9.2005
9.8.2014
9.8.2024
2467-2004
9.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
30
30 - Čokoládové a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky.

(540)

(591) červená, hnedá, biela, modrá
(732) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211323
9.9.2005
9.8.2014
9.8.2024
2469-2004
9.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
30
30 - Čokoládové a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky.

(540)

(591) žltá, oranžová, zelená, červená, hnedá, modrá
(732) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

né jogurty; spojovacie prísady na výrobu zmrzlín, a/alebo vodových zmrzlín, a/alebo šerbetov,
a/alebo mrazených cukroviniek, a/alebo mrazených
koláčov, a/alebo jemných zmrzlín, a/alebo mrazených dezertov, a/alebo mrazených jogurtov; med
a náhradky medu; cereálie, müsli, kukuričné lupienky, cereálne tyčinky, hotové jedlá z cereálií;
cereálne výrobky; ryža; cestoviny; rezance; potraviny vyrobené na základe ryže, múky alebo
cereálií, tiež vo forme hotových jedál; pizza; sendviče; zmesi cestovín a cesta pripraveného na pečenie v rúre; omáčky; sójová omáčka; kečup;
aromatické alebo korenisté výrobky na jedlo, korenie, šalátové zálievky, majonézy, horčica; ocot.

211478
10.10.2005
11.8.2014
11.8.2024
2497-2004
11.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
5
5 - Veterinárne prípravky.

(540) ZYLEXIS
(732) Zoetis P&U LLC, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, US;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava,
SK;
211519
10.10.2005
27.8.2014
27.8.2024
2701-2004
27.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
5, 29, 30
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; sanitárne prípravky na lekárske účely; dietetické
jedlá a látky upravené na lekárske a klinické použitie; jedlo a jedlé substancie pre deti, dojčatá
a invalidov; jedlo a jedlé substancie pre dojčiace
matky upravené na lekárske použitie; výživové
a diétne doplnky; vitamínové prípravky, prípravky minerálnych jedál; liečivé cukrovinky.
29 - Zelenina a zemiaky (konzervované, sušené
alebo varené), ovocie (konzervované, sušené alebo varené), hríby (konzervované, sušené alebo
varené), mäso, hydina, zverina, ryby a morské živočíchy, všetky tieto produkty tiež vo forme výťažkov, polievok, rôsolov, cestovín, zaváranín, hotových jedál, mrazených alebo dehydrovaných;
džemy; vajcia; mlieko, smotana, maslo, syr a iné
výrobky pripravené na báze mlieka; mliečne náhradky; mliečne nápoje; dezerty vyrobené z mlieka a smotany; jogurty; sójové mlieko (mliečna
náhradka), výrobky na báze sóje, jedlé oleje a tuky; proteínové prípravky na ľudskú výživu; bezmliečne krémy; klobásy; údeniny; orieškové maslo; polievky; polievkové koncentráty, mäsové vývary, bujónové kocky, bujóny, vývary.
30 - Káva, kávové výťažky, výrobky a nápoje
pripravené na báze kávy; ľadová káva; kávové
náhradky, výťažky z kávových náhradiek, výrobky a nápoje pripravené na báze kávových náhradiek; cigória; čaj, čajové výťažky, výrobky a nápoje pripravené na báze čaju; ľadový čaj; prípravky zo sladu; kakao a výrobky a nápoje pripravené na báze kakaa; čokoláda, čokoládové výrobky, výrobky a nápoje pripravené na báze čokolády; cukrovinky, sladkosti, cukríky; cukor; žuvačky; prírodné sladidlá; pekárenské výrobky,
chlieb, kvasnice, cestoviny; biskvity, koláče, sušienky, vafle, karamelky, pudingy, zmrzliny, vodové
zmrzliny, šerbety, mrazené cukrovinky, mrazené
koláče, jemné zmrzliny, mrazené dezerty, mraze-
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(540) YOGO
(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)

211704
10.10.2005
17.6.2014
17.6.2024
2007-2004
17.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
29
29 - Mäso, ryby, hydina, divina, mäsové výťažky,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,
želé, džemy, kompóty, vajcia, syr, mlieko a mliečne výrobky, jedlý olej a tuk.

(540) BAMBINO
(732) MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, a. s.,
Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom,
SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211746
10.10.2005
30.7.2014
30.7.2024
2422-2004
30.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 11, 13, 35, 41
9 - Prístroje na záznam, prenos, editovanie a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, gramofóny, reproduktory, reproduktorové zostavy, zosilňovače,
CD prehrávače, slúchadlá, prenosky, mixážne pulty.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia, svetelné
reflektory a rozptyľovače svetla.
13 - Pyrotechnické výrobky, ohňostroje, bengálske
ohne, petardy, vrhacie a metacie rakety, prskavky.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie reklamy a propagácie.
41 - Organizácia a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských akcií, ako sú koncerty
domácich a zahraničných umelcov, festivaly, diskotéky pre kluby a bary, výstavy, veľtrhy, promo
akcie, plesy, módne prehliadky, športové podujatia, školenia a semináre, organizácie a realizácia
ohňostrojov, prenájom svetelnej a zvukovej techniky (pre zábavné, kultúrne a športové akcie).
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(540)

(732) SOUND PROMOTION, s. r. o., Wilsonova 4,
811 07 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211759
10.10.2005
4.8.2014
4.8.2024
2445-2004
4.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
6, 7, 12
6 - Skladové a manipulačné zariadenia (kovové
palety na manipuláciu s tovarom), kovové trojnožky pre stavebníctvo.
7 - Hydraulické a mechanické rampy, hydraulické zdvíhacie zariadenia.
12 - Sklápacie prívesy.

(540)

(732) Schramko Ľuboš, Ing., Bratislavská 55, 903 01
Senec, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211877
9.11.2005
20.7.2014
20.7.2024
2305-2004
20.7.2004
4.8.2005
2.2.2006
29, 30
29 - Pokrmy pripravené z mäsových, bravčových,
rybích a hydinových výrobkov, konzervované
a varené ovocie a zelenina, vajcia, syr, mlieko,
mliečne výrobky, nakladaná zelenina.
30 - Obložené chlebíčky, mäsové sendviče, bravčové sendviče, rybie sendviče, kuracie sendviče,
sušienky, chlieb, koláče, pečivo, čokoláda, káva,
kávové náhradky, čaj, horčica, ovsené vločky,
cestá, omáčky, korenie, cukor, cukrovinky, zákusky, múčniky.

(540) McDONUT
(732) McDONALD'S CORPORATION, One McDonald Plaza, OAK BROOK, Illinois 60523, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211878
9.11.2005
20.7.2014
20.7.2024
2306-2004
20.7.2004
4.8.2005
2.2.2006
29, 30
29 - Pokrmy pripravené z mäsových, bravčových,
rybích a hydinových výrobkov, konzervované
a varené ovocie a zelenina, vajcia, syr, mlieko,
mliečne výrobky, nakladaná zelenina.
30 - Obložené chlebíčky, mäsové sendviče, bravčové sendviče, rybie sendviče, kuracie sendviče,
sušienky, chlieb, koláče, pečivo, čokoláda, káva,
kávové náhradky, čaj, horčica, ovsené vločky, cestá, omáčky, korenie, cukor, cukrovinky, zákusky,
múčniky.

(540) McROLL
(732) McDONALD'S CORPORATION, One McDonald Plaza, OAK BROOK, Illinois 60523, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211879
9.11.2005
20.7.2014
20.7.2024
2309-2004
20.7.2004
4.8.2005
2.2.2006
29, 30, 31, 32
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina vrátane zemiakov; rôsoly, džemy, marmelády; ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; arašidy; prípravky, koreniny a bylinky na
nakladanie zeleniny; 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, pufrovaná (expandovaná) ryža a obilie,
neochutené, ochutené, aromatizované, prifarbené
aj fortifikované; obilniny upravené na ľudskú výživu; rastlinné vlákniny, všetko vrátane koncentrátov, pokiaľ to povaha tovarov umožňuje; pražený slad, sladové výťažky, sladová káva, sladové výrobky; výrobky zo sladovej kávy, sladové
potraviny - všetko na ľudskú výživu.
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31 - Slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Tekuté nealkoholické nápoje (perlivé, šumivé,
nešumivé, džúsového typu); sirupy na výrobu nápojov; všetko vrátane koncentrátov, pokiaľ to povaha tovarov umožňuje.

vané mandle; spracované oriešky; spracované pistácie; spracované arašidy; spracované lieskovce;
ovocné šupky; plátky sušeného ovocia.
31 - Orechy; kokosové orechy; arašidy; kešu oriešky; lieskové oriešky; makadámové orechy; para
orechy; mandle; semená rastlín nie na účely sadenia a pestovania, najmä mak, sezam, ľanové semená, slnečnicové semená, tekvicové semená; čerstvé ovocie.
39 - Balenie tovaru, najmä sušeného ovocia, orechov a orieškov.

(540) BMK
(732) Kávoviny - Chicory, 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)
8 (511)
(511)

211910
9.11.2005
31.8.2014
31.8.2024
2728-2004
31.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
19, 40
19 - Výrobky z dreva, a to dvere s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovových, zárubne
s výnimkou kovových.
40 - Výroba výrobkov z dreva, a to dverí, okien,
zárubní.

(540) SOLODOOR
(732) European Property Group, a.s., Cejl 494/25, 602 00
Brno, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

212011
9.11.2005
29.11.2014
29.11.2024
3364-2004
29.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
30, 32
30 - Trvanlivé pečivo, čokoláda, čokoládové cukrovinky, kakao, cukor, kakaové, čokoládové, vanilkové, ovocné a kávové krémy a polevy, nečokoládové cukrovinky.
32 - Nápojové zmesi a prášky.

Orion - Naša
čokoládová hviezda

(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)

212193
10.11.2005
1.10.2014
1.10.2024
2965-2004
1.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
29, 31, 39
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina, najmä sušený ananás, banány,
broskyne, nektárinky, brusnice, datle, figy, hrozienka, jablká, jahody, kiwi, marhule, melóny,
slivky, papája, kukurica, tekvica, rajčiny; spraco-
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(540)

(591) biela, červená, modrá
(732) ENCINGER SK s. r. o., Jadranská 13, 841 01
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212194
10.11.2005
1.10.2014
1.10.2024
2966-2004
1.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
29, 31, 39
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina, najmä sušený ananás, banány,
broskyne, nektárinky, brusnice, datle, figy, hrozienka, jablká, jahody, kiwi, marhule, melóny, slivky, papája, kukurica, tekvica, rajčiny; spracované
mandle; spracované oriešky; spracované pistácie;
spracované arašidy; spracované lieskovce; ovocné šupky; plátky sušeného ovocia.
31 - Orechy; kokosové orechy; arašidy; kešu oriešky; lieskové oriešky; makadámové orechy; para
orechy; mandle; semená rastlín nie na účely sadenia a pestovania, najmä mak, sezam, ľanové semená, slnečnicové semená, tekvicové semená; čerstvé ovocie.
39 - Balenie tovaru, najmä sušeného ovocia, orechov a orieškov.

(540)

(732) ENCINGER SK s. r. o., Jadranská 13, 841 01
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

212195
10.11.2005
1.10.2014
1.10.2024
2967-2004
1.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
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8 (511) 29, 31, 39
(511) 29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina, najmä sušený ananás, banány,
broskyne, nektárinky, brusnice, datle, figy, hrozienka, jablká, jahody, kiwi, marhule, melóny,
slivky, papája, kukurica, tekvica, rajčiny; spracované mandle; spracované oriešky; spracované
pistácie; spracované arašidy; spracované lieskovce; ovocné šupky; plátky sušeného ovocia.
31 - Orechy; kokosové orechy; arašidy; kešu
oriešky; lieskové oriešky; makadámové orechy; para orechy; mandle; semená rastlín nie na účely
sadenia a pestovania, najmä mak, sezam, ľanové
semená, slnečnicové semená, tekvicové semená;
čerstvé ovocie.
39 - Balenie tovaru, najmä sušeného ovocia, orechov a orieškov.
(540)

(732) ENCINGER SK s. r. o., Jadranská 13, 841 01
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212529
13.1.2006
20.7.2014
20.7.2024
2302-2004
20.7.2004
6.10.2005
6.4.2006
35, 39, 40, 44
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.
44 - Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení; prenájom výrobných a technologických
strojov a prístrojov na spracovanie poľnohospodárskych produktov; prenájom poľnohospodárskych mechanizmov vrátane obsluhy; sprostredkovanie prenájmu poľnohospodárskych strojov.

(540) Kávoviny - Chicory
(732) Kávoviny - Chicory, 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)
8 (511)

212616
13.1.2006
30.4.2014
30.4.2024
1425-2004
30.4.2004
1.4.2005
6.4.2006
3, 35, 41, 44

(511) 3 - Éterické esencie; éterické oleje.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); štatistické informácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.
(540) ZOCARDIN
(732) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212817
9.2.2006
9.11.2014
9.11.2024
3205-2004
9.11.2004
3.11.2005
4.5.2006
29
29 - Pokrmy pripravené z hydinových výrobkov,
kuracie sendviče.

(540)

(732) McDONALD'S CORPORATION, One McDonald Plaza, OAK BROOK, Illinois 60523, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213319
15.3.2006
30.4.2014
30.4.2024
1423-2004
30.4.2004
1.4.2005
1.6.2006
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; bylinkové čaje
na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené
na lekárske účely; dietetické potraviny upravené
na lekárske účely; doplnky výživy na lekárske
účely; farmaceutické prípravky; gencián na far-
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maceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chinín na lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu (na lekárske účely); ricínový
olej na lekárske účely; soli na lekárske účely;
tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín (na lekárske
účely); vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely; všetko okrem vakcín na
humánne použitie.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
reklamných oznamov; štatistické informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov).
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.
(540) LAMOTRIX
(732) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213409
10.4.2006
21.2.2015
21.2.2025
5227-2005
21.2.2005
5.1.2006
7.7.2006
9, 35, 42
9 - Senzorová technika vrátane senzorových sanitárnych zariadení, mechanizované a automatizované systémy v odvetví priemyslu.
35 - Maloobchodné služby v oblasti sanitárnej
techniky, domácich elektrospotrebičov, obuvi, konfekcie a potravín, poskytovanie ekonomických
informácií.
42 - Výskum a vývoj senzorovej techniky; vývoj
automatizovaných a mechanizovaných systémov;
poskytovanie vedecko-technických informácií.
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(540)

(732) SENZOR, s. r. o., Park Angelinum 19, 040 01
Košice, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

216224
15.12.2006
23.4.2014
23.4.2024
1328-2004
23.4.2004
1.4.2005
1.2.2007
2, 9, 16, 35, 37, 42
2 - Tonery, zásobníky tonerov, doplňovacie zásobníky tonerov do tlačiarní, faxov, kopírovacích
strojov, pasty pre tlač, doplňovacie súpravy atramentov pre atramentové tlačiarne.
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na
elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach
všetkých druhov, súvisiaci softvér a hardvér, nosiče dát všetkých druhov, najmä diskety, CD-romy, magnetické disky, optické disky, DVD a pod.,
elektronické siete, multimediálne aplikácie, multimediálne informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, nahraný softvér na CD a DVD
diskoch a magnetických médiách, audiovizuálne
programy, audioprogramy, nahrané hudobné diela, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové záznamy, obaly na zvukové nosiče a videokazety, výpočtová a kancelárska technika, tlačiarne, faxy,
kopírovacie stroje, počítače, notebooky, monitory, skenery, doplnkové vybavenie k počítačom,
napr. myši, klávesnice a pod., diskety a programové vybavenie, spotrebný materiál na uvedené
zariadenia zaradené v tejto triede, telekomunikačná technika, hlavne telefónne prístroje s drôtom aj bezdrôtové, vizuálne telefóny a prístroje
na videotext, mobilné telefóny, mobilné rádiotelegrafické prístroje, terminálne účastnícke telefónne stanice, zariadenia na reprodukciu dát, telecomputery, spotrebná elektronika, elektronická
zabezpečovacia technika, informačné, meracie, monitorovacie a riadiace systémy, prístroje a zariadenia, analógové a digitálne karty.
16 - Papier, výrobky z papiera zaradené v tejto
triede, periodické a neperiodické publikácie, knihy, časopisy, brožúry, fotografie, plagáty, pohľadnice, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, kalendáre, samolepky, obtlačky, papierové
a umelohmotné tašky, ceruzky, perá a pastelky,
papierové obaly všetkých druhov zaradené v tejto
triede, papierové servítky a obrusy, papierové
vlajky, čapice a tienidlá, informačné a reklamné
produkty v papierovej forme, dáta a databázy
všeobecne na papierových nosičoch, písmená pre
tlačiarne, štočky, umelecké alebo ozdobné predmety z papiera zaradené v tejto triede.
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35 - Reprodukcia a kopírovanie dokumentov.
37 - Montáž, opravy a servis elektronických prístrojov a výpočtovej techniky uvedených v triede
9, inštalácia, montáž a opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení na spracovanie informácií, inštalácia, revízia a údržba počítačových
sietí, inštalácia elektrických spotrebičov, opravy
a inštalácia reprodukčnej techniky.
42 - Tvorba a prenájom softvéru, programovanie
internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych
aplikácií, vytváranie a modelovanie 3D animácií,
tvorba interaktívnych a grafických programov,
tvorba multimediálnych dokumentov, prezentácií,
aplikácií, katalógov a pod, konštrukcia WWW
prezentácií a riešenie WWW serverov, tvorba
počítačovej animácie a vizualizácie, tvorba programových projektov, tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh,
tvorba a správa internetových stránok.

(540) AEGIS
(732) Aegis s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha,
CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

216829
9.2.2007
30.4.2014
30.4.2024
1479-2004
30.4.2004
3.11.2006
5.4.2007
16, 35, 36, 39, 40, 41, 42
16 - Knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá,
plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty,
fotografie, grafické reprodukcie, školské potreby,
papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky,
pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby,
nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, papiernický tovar, albumy,
atlasy, umelohmotné fólie na balenie, formuláre,
predmety z kartónu, maliarske plátna, stojany
a štetce, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na
kancelárske účely a použitie v domácnosti, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamné činnosti, on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov, vylepovanie plagátov, prieskum trhu,
prieskum vzťahov s verejnosťou, personálne poradenstvo, písanie na stroji, zásielkové reklamné
služby, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), predovšetkým
rozširovanie reklamných materiálov do poštových
schránok, sekretárske služby, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch, prenájom kancelárskych
strojov, zariadení, kopírovacích strojov, predajných automatov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, účtovníctvo, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri

riadení obchodných aktivít, odborné obchodné
poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie uvedených služieb,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností; realitné kancelárie; prenájom obchodných priestorov; prenájom nehnuteľností;
správcovstvo; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností;
sprostredkovanie finančných služieb; sprostredkovanie bankových služieb; 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.
39 - Doručovacie služby, doručovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru, balíkov, dovoz, prepravné služby, automobilová, autobusová, lodná,
osobná doprava, vzdušná, železničná doprava, informácie o doprave a preprave, prenájom garáží,
rezervácia dopravy, organizovanie exkurzií, ciest
a výletov, poskytovanie pomoci pri doprave, rezervácia miesteniek, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, prenájom lodí, vozidiel a iných dopravných prostriedkov, turistické
prehliadky, služby pri zaobstarávaní víz, služby
poskytované výletnými loďami, služby cestovnej
a turistickej kancelárie mimo rezervácie hotelového ubytovania, sprostredkovanie uvedených
služieb.
40 - Tlač, tlačenie, fototlač, litografická tlač, ofsetové tlačenie, ofsetová tlač, litografická tlač,
serigrafia, sieťotlač, tlačenie vzorov, knihárstvo,
laminovanie, recyklácia odpadu, spracovanie papiera, úprava papiera, sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, služby v oblasti estrád, zábavy
a kultúrnych podujatí, služieb na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel za účelom
kultúrnym alebo vzdelávacím, fotografovanie,
filmová a fotografická tvorba, vzdelávanie, školenia, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií, organizovanie
a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov,
zábava, pobavenie, sprostredkovanie uvedených
služieb.
42 - Grafický a priemyselný dizajn, módny dizajn,
poradenstvo v oblasti dizajnu, architektonické poradenstvo, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok pre zákazníkov, návrh počítačových systémov, zhotovovanie kópií počítačových programov, servis a aktualizovanie počítačových programov, počítačové programovanie, prenájom
počítačov a počítačového softvéru, hosťovanie na
počítačových stránkach, projektová činnosť, navrhovanie obalov, poradenstvo v oblasti počíta-
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čového hardvéru a softvéru, inštalácia počítačových programov, prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
média, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540) regionPRESS
(732) regionPRESS, s. r. o., Študentská 2, 917 01 Trnava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

222000
18.6.2008
9.8.2014
9.8.2024
2468-2004
9.8.2004
2.6.2005
5.8.2008
30
30 - Čokoládové a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky.

(540)

(591) tyrkysová, hnedá, bordová, červená, žltá, smotanovobiela
(732) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Kubányiová Andrea, JUDr., Trnava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

226695
14.12.2009
17.8.2014
17.8.2024
262-2009
17.8.2004
7.9.2009
8.2.2010
30
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky; chlieb,
jemné pečivo a cukrárske výrobky, zmrzlina.

(540) PAN & CO
(732) SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellachaft m.b.H., Leonfeldnerstraße 207,
4040 Linz, AT;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 91656
(210) 130
(732) SAFT Czech 2003 a.s., Raškovice 247, 739 04
Pražmo, CZ;
(770) SAFT - FERAK, a. s., 739 04 Raškovice 247, CZ;
(580) 26.8.2014

(111) 91657
(210) 830
(732) SAFT Czech 2003 a.s., Raškovice 247, 739 04
Pražmo, CZ;
(770) SAFT - FERAK, a. s., 739 04 Raškovice 247, CZ;
(580) 26.8.2014
(111) 160474
(210) 45306
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha - Karlín 8, CZ;
(770) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00
Praha - Nové Město, CZ;
(580) 4.9.2014

(111) 164408
(210) 50570
(732) Delphi International Operations Luxembourg S.à.r.l.,
Avenue de Luxembourg, 4940 Bascharage, LU;
(770) Delphi Technologies Holding S.á.r.L., Avenue de
Luxembourg, L-4940 Bascharage, G.D., LU;
(580) 28.8.2014
(111) 164409
(210) 50571
(732) Delphi International Operations Luxembourg S.à.r.l.,
Avenue de Luxembourg, 4940 Bascharage, LU;
(770) Delphi Technologies Holding S.á.r.L., Avenue de
Luxembourg, L-4940 Bascharage, G.D., LU;
(580) 28.8.2014
(111) 166560
(210) 54757
(732) Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH;
(770) Zaklady Farmaceutyczne „POLPHARMA" Spólka Akcyjna, Starogard Gdański, PL;
(580) 14.8.2014

(111) 167354
(210) 56093
(732) Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH;
(770) Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Spółka
Akcyjna, Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański,
PL;
(580) 14.8.2014

(111) 167616
(210) 56548
(732) Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH;
(770) Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Spółka
Akcyjna, Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, PL;
(580) 14.8.2014

(111) 175573
(210) 819-94
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;
(580) 18.8.2014
(111) 175574
(210) 1092-94
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;
(580) 18.8.2014

(111) 175575
(210) 1093-94
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;
(580) 18.8.2014
(111) 175576
(210) 1094-94
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;
(580) 18.8.2014
(111) 175910
(210) 925-93
(732) Velum Limited, ITM SA, 17, rue du Cendrier,
CH-1211 Geneva 1, CH;
(770) PERFORMANCE SAILCRAFT EUROPE LIMITED, 6 Riverside, OX16 8TL Banbury, Oxfordshire, GB;
(580) 9.9.2014

(111) 180435
(210) 887-94
(732) Diamond Foods, Inc., 1050 South Diamond Street,
Stockton, California 95205, US;
(770) DIAMOND WALNUT GROWERS, INC., Stockton, California, US;
(580) 26.8.2014
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(111) 181544
(210) 1415-94
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;
(580) 18.8.2014

(111) 183610
(210) 1355-94
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;
(580) 18.8.2014
(111) 184099
(210) 1315-94
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;
(580) 18.8.2014

(111) 184100
(210) 1316-94
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK;
(580) 18.8.2014
(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

185292
2748-98
STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK;
CHEMPACK, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK;
26.8.2014

185292
2748-98
CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK;
STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK;
26.8.2014

(111) 190963
(210) 2659-98
(732) OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
(770) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, SK;
(580) 26.8.2014
(111) 190970
(210) 2667-98
(732) OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
(770) LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, SK;
(580) 26.8.2014
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(111) 191231
(210) 2292-98
(732) priceline. com LLC, 800 Connecticut Avenue,
Norwalk, CT 06854, US;
(770) priceline. com Incorporated, 800 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut, 06854, US;
(580) 26.8.2014
(111) 191620
(210) 1999-98
(732) Connors Bros., Limited, 669 Main Street, Black's
Harbour, New Brunswick, E5H 1K1, CA;
(770) Weston Foods Inc., Suite 1901, 22 St. Clair, Avenue East, Toronto, Ontario, M4T 2S7, CA;
(580) 28.8.2014
(111) 191620
(210) 1999-98
(732) Clover Leaf Seafoods, L.P., 80 Tiverton Court,
Suite 600, L3R OG4 Markham, Ontario, CA;
(770) Connors Bros., Limited, 669 Main Street, Black's
Harbour, New Brunswick, E5H 1K1, CA;
(580) 28.8.2014

(111) 191620
(210) 1999-98
(732) Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company,
80 Tiverton Court, Suite 600, L3R OG4 Markham, Ontario, CA;
(770) Clover Leaf Seafoods, L.P., 80 Tiverton Court,
Suite 600, L3R OG4 Markham, Ontario, CA;
(580) 28.8.2014
(111) 191620
(210) 1999-98
(732) Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company,
80 Tiverton Court, Suite 600, L3R 0G4 Markham, Ontario, CA;
(770) Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company,
80 Tiverton Court, Suite 600, L3R OG4 Markham, Ontario, CA;
(580) 28.8.2014
(111) 193005
(210) 656-99
(732) PREDIUM, spol. s r.o., Tvarožkova 19, 811 03
Bratislava, SK;
(770) SVV, a.s., Levická 743, 952 01 Vráble, SK;
(580) 25.8.2014
(111) 195706
(210) 3258-99
(732) Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate Center
IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054-0225, US;
(770) Mariz Gestao E Investimentos Limitada, Rua Dos
Murças 68 - 3rd, 9000 Funchal, Madeira, PT;
(580) 28.8.2014
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(111) 198783
(210) 80-2001
(732) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Palisády 50, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Čechvalová Dagmar, Palisády 50, 811 06 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2014

(111) 212195
(210) 2967-2004
(732) ENCINGER SK s. r. o., Jadranská 13, 841 01
Bratislava, SK;
(770) ENCINGER, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Jadranská 13, 841 01 Bratislava, SK;
(580) 5.9.2014

(111) 198784
(210) 81-2001
(732) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Palisády 50, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Čechvalová Dagmar, Palisády 50, 811 06 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2014

(111) 213172
(210) 5301-2005
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha - Karlín, CZ;
(770) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha - Nové Město, CZ;
(580) 4.9.2014

(111) 199196
(210) 140-2001
(732) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,
Palisády 50, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Čechvalová Dagmar, Palisády 50, 811 06 Bratislava, SK;
(580) 21.8.2014

(111) 213406
(210) 5157-2005
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha - Karlín, CZ;
(770) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha - Nové Město, CZ;
(580) 4.9.2014

(111) 209840
(210) 1255-2004
(732) Baranovič Michal, Holíčska 6, 851 05 Bratislava,
SK;
(770) M.R.K. agency, s.r.o., Špitálska 35, 815 85 Bratislava, SK;
(580) 26.8.2014

(111) 213625
(210) 646-2005
(732) DUVOKS.SK, s.r.o., Bratislavská 1838, 010 01
Žilina, SK;
(770) JUDr. Ing. Ján Ďurica - DUVOKS, Bratislavská
1838, 010 01 Žilina, SK;
(580) 22.8.2014

(111) 211238
(210) 1952-2004
(732) Nackin Radoslav, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, SK;
(770) GURMAN CLUB, s. r. o., Šalviová 19, 900 27
Bernolákovo, SK;
(580) 8.9.2014

(111) 216889
(210) 532-2006
(732) DOMA Prešov, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01
Prešov, SK;
(770) DOMA, a.s., Petrovanská 34, 080 01 Prešov, SK;
(580) 9.9.2014

(111) 212193
(210) 2965-2004
(732) ENCINGER SK s. r. o., Jadranská 13, 841 01
Bratislava, SK;
(770) ENCINGER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Jadranská 13, 841 01 Bratislava, SK;
(580) 5.9.2014

(111) 212194
(210) 2966-2004
(732) ENCINGER SK s. r. o., Jadranská 13, 841 01
Bratislava, SK;
(770) ENCINGER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Jadranská 13, 841 01 Bratislava, SK;
(580) 5.9.2014

(111) 219190
(210) 144-2007
(732) B. M. Kávoviny, spol. s r.o., Bratislavská cesta 807/10, 926 01 Sereď, SK;
(770) Semar s.r.o., Bratislavská cesta 807/10, 926 01
Sereď, SK;
(580) 26.8.2014
(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

221048
5839-2007
K9 s.r.o., Kozia 28, 811 03 Bratislava, SK;
Talkive s. r. o., Kozia 28, 811 03 Bratislava, SK;
26.8.2014

(111) 221970
(210) 6246-2007
(732) INDIMEX s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, SK;
(770) BOLLYWOOD, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 4.9.2014
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(111) 221971
(210) 6247-2007
(732) INDIMEX s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, SK;
(770) BOLLYWOOD, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04
Bratislava, SK;
(580) 4.9.2014

(111) 222354
(210) 2156-2007
(732) Michalec Dušan, Považská 1978/2, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, SK;
(770) AUTOBAZAR.EU s.r.o., Kmeťova 18/1288, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;
(580) 25.8.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

223470
669-2008
K 4 x s.r.o., Hodonínska 1537/15, 908 51 Holíč, SK;
InfoWork, spol. s r. o., Štefánikova 47, 811 04
Bratislava, SK;
(580) 28.8.2014

(111) 225028
(210) 950-2005
(732) B. M. Kávoviny, spol. s r.o., Bratislavská cesta 807/10, 926 01 Sereď, SK;
(770) Semar s.r.o., Bratislavská cesta 807/10, 926 01
Sereď, SK;
(580) 26.8.2014
(111) 227458
(210) 5789-2009
(732) Pricetown s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha,
CZ;
(770) Aukro Slovakia, s.r.o., Timonova 27, 040 01 Košice, SK;
(580) 19.8.2014
(111) 228391
(210) 5197-2010
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha - Karlín, CZ;
(770) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha - Nové Město, CZ;
(580) 4.9.2014

(111) 228955
(210) 1006-2010
(732) Nackin Radoslav, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, SK;
(770) GURMÁN - club s.r.o., Šalviová 19, 900 27 Bernolákovo, SK;
(580) 9.9.2014
(111) 229154
(210) 5395-2010
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha - Karlín, CZ;
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(770) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha - Nové Město, CZ;
(580) 4.9.2014
(111) 229292
(210) 1506-2010
(732) Nackin Radoslav, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, SK;
(770) GURMÁN - club s.r.o., Šalviová 19, 900 27 Bernolákovo, SK;
(580) 9.9.2014
(111) 229293
(210) 1507-2010
(732) Nackin Radoslav, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, SK;
(770) GURMÁN - club s.r.o., Šalviová 19, 900 27 Bernolákovo, SK;
(580) 9.9.2014

(111) 231066
(210) 211-2011
(732) Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754
Waldegg, AT;
(770) Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co.
KG, Wopfing 156, A-2754 Waldegg-Wopfing, AT;
(580) 21.8.2014
(111) 231067
(210) 227-2011
(732) Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754
Waldegg, AT;
(770) Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG,
Wopfing 156, A-2754 Waldegg-Wopfing, AT;
(580) 21.8.2014

(111) 231239
(210) 561-2011
(732) KARYO agency s.r.o., Vihorlatská 40, 040 01
Košice, SK;
(770) RAMON, s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, SK;
(580) 19.8.2014

(111) 233672
(210) 5275-2012
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha - Karlín, CZ;
(770) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha - Nové Město, CZ;
(580) 4.9.2014
(111) 233673
(210) 5276-2012
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha - Karlín, CZ;
(770) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha - Nové Město, CZ;
(580) 4.9.2014
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(111) 234821
(210) 5460-2007
(732) CARAT Distribution s.r.o., Senecká cesta 23,
931 01 Šamorín, SK;
(770) CARAT DISTILLERY Trade s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01 Šamorín, SK;
(580) 26.8.2014

(111) 234835
(210) 5281-2012
(732) WINWIN International GmbH, Rennweg 44, 1030
Viedeň, AT;
(770) WINWIN Slovakia, s. r. o., Kutlíkova 17, 851 02
Bratislava, SK;
(580) 25.8.2014
(111) 234971
(210) 1921-2012
(732) TIRNA, vydavateľské družstvo, Poštová 10/D,
917 00 Trnava, SK;
(770) Bilková Mária, Ing., Fialková 8, 945 01 Komárno,
SK;
(580) 21.8.2014

(111) 234997
(210) 5588-2012
(732) GES Slovakia, s.r.o., Jelšová 11, 831 01 Bratislava,
SK;
(770) Anténa Média, s. r. o., Miletičova 24, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 22.8.2014

(111) 234998
(210) 5592-2012
(732) GES Slovakia, s.r.o., Jelšová 11, 831 01 Bratislava, SK;
(770) Anténa Média, s. r. o., Miletičova 24, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 22.8.2014
(111) 235503
(210) 288-2013
(732) Chynoranský Rastislav, Ing., Klincová 19, 821 08
Bratislava, SK;
(770) ADINTECH, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, SK;
(580) 5.9.2014

(111) 237045
(210) 1765-2013
(732) VALEANT Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spólka jawna, ul. Przemysłowa 2, 35-959
Rzeszów, PL;
(770) MEDICO UNO WORLDWIDE (CYPRUS) LTD,
Grigori Axfentiou 2, AKAMIA CENTER, 401,
6023 Larnaca, CY;
(580) 8.9.2014

(111) 237417
(210) 1831-2013
(732) GES Slovakia, s.r.o., Jelšová 11, 831 01 Bratislava, SK;
(770) Anténa Média, s.r.o., Miletičova 24, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 22.8.2014
(111) 237418
(210) 1832-2013
(732) GES Slovakia, s.r.o., Jelšová 11, 831 01 Bratislava, SK;
(770) Anténa Média, s.r.o., Miletičova 24, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 22.8.2014

(111) 237469
(210) 2209-2013
(732) PROGROUPE BUSINESS SUPPORT & SERVICES LLP, Unit 5, 124 Baker Street, London
W1U 6TY, GB;
(770) PROBASE, s.r.o., Partizánska cesta 5565/77, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 20.8.2014
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 91656
(210) 130
(732) Saft Ferak a.s., Raškovice 247, 739 04 Pražmo,
CZ;
(580) 26.8.2014

(111) 181577
(210) 2261-94
(732) Reebok - CCM Hockey AB, BOX 66, 782 22
Malung, SE;
(580) 9.9.2014

(111) 91657
(210) 830
(732) Saft Ferak a.s., Raškovice 247, 739 04 Pražmo,
CZ;
(580) 26.8.2014

(111) 181711
(210) 723-95
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, 42, rue
Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, FR;
(580) 21.8.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

105605
2478
SpofaDental a.s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
22.8.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

156006
31792
SpofaDental a.s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
22.8.2014

(111) 162383
(210) 48094
(732) Ideal Standard International BVBA, Corporate
Village - Gent Building Da Vincilaan, 2, 1935 Zaventem, BE;
(580) 28.8.2014
(111) 165956
(210) 53783
(732) Hammerite Products Limited, 26th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BG,
GB;
(580) 22.8.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

168947
58204
Gant AB, P.O. Box 27021, 102 51 Stockholm, SE;
19.8.2014

(111) 180251
(210) 1970-94
(732) VULCABRAS | AZALEIA - RS, CALÇADOS
E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A., Rua Dr. Legendre, 34, Parobe, Rio Grande do Sul, 95630-000,
BR;
(580) 22.8.2014
(111) 180463
(210) 1249-94
(732) IVAX International GmbH, Alpenstrasse 2, 8640
Rapperswil, CH;
(580) 9.9.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

183110
2264-94
BAVARIA S. A., Cra. 53 No. 127 - 35, Bogotá, CO;
28.8.2014

(111) 184328
(210) 60-96
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, 42, rue
Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, FR;
(580) 21.8.2014
(111) 195520
(210) 40-2000
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, 42, rue
Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, FR;
(580) 21.8.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

200516
1315-2001
Gant AB, P.O. Box 27021, 102 51 Stockholm, SE;
19.8.2014

(111) 205409
(210) 3036-2002
(732) Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg, DE;
(580) 5.9.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

205778
45-2003
Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník, SK;
22.8.2014

(111) 207700
(210) 1821-2004
(732) Trouw Nutrition Slovakia, s. r. o., D. Štúra 4397/5A,
926 01 Sereď, SK;
(580) 5.9.2014
(111) 208673
(210) 2862-2003
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 13.8.2014

296

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 10 - 2014 - SK (zmeny v údajoch OZ)

(111) 208914
(210) 3280-2003
(732) SENIOR - geriatrické centrum n. o., Duklianskych
hrdinov 34, 901 01 Malacky, SK;
(580) 3.9.2014

(111) 211910
(210) 2728-2004
(732) European Property Group, a.s., Cejl 494/25, 602 00
Brno, CZ;
(580) 13.8.2014

(111) 210248
(210) 1780-2004
(732) SeCesPol - CZ, s.r.o., Na Hůrce 1041/2, 161 00
Praha - Ruzyně, CZ;
(580) 18.8.2014

(111) 216224
(210) 1328-2004
(732) Aegis s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha,
CZ;
(580) 13.8.2014

(111) 210249
(210) 1781-2004
(732) SeCesPol - CZ, s.r.o., Na Hůrce 1041/2, 161 00
Praha - Ruzyně, CZ;
(580) 18.8.2014

(111) 217243
(210) 17-2006
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 19.8.2014

(111) 210618
(210) 1751-2004
(732) AVG Technologies CZ, s.r.o., Holandská 4, 639 00
Brno, CZ;
(580) 9.9.2014

(111) 220965
(210) 951-2007
(732) WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS
LIMITED, Arch. Makariou III, 2, Atlantis Building, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia,
4000 Limassol, CY;
(580) 21.8.2014

(111) 211034
(210) 2138-2004
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A, 811 08
Bratislava, SK;
(580) 5.9.2014

(111) 211035
(210) 2139-2004
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A, 811 08
Bratislava, SK;
(580) 5.9.2014
(111) 211253
(210) 2072-2004
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A, 811 08
Bratislava, SK;
(580) 5.9.2014

(111) 211254
(210) 2073-2004
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Rajská 15/A, 811 08
Bratislava, SK;
(580) 5.9.2014
(111) 211286
(210) 2383-2004
(732) CHATEAU MODRA, a. s., Dolná 120, 900 01
Modra, SK;
(580) 22.8.2014

(111) 222354
(210) 2156-2007
(732) AUTOBAZAR.EU s.r.o., Kmeťova 18/1288, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;
(580) 25.8.2014

(111) 227020
(210) 1202-2009
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, 42, rue
Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, FR;
(580) 21.8.2014
(111) 232237
(210) 1756-2011
(732) Medicover Holding (Cyprus) Limited, Arch. Makariou III, 197, Gala Tower, Flat /Office 301, 3030
Limassol, CY;
(580) 5.9.2014
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 235381
(210) 1849-2012
(732) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, SK;
(791) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01
Piešťany, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 27.6.2013
(580) 21.8.2014

(111) 235496
(210) 264-2013
(732) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, SK;
(791) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01
Piešťany, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 27.6.2013
(580) 21.8.2014

(111) 235382
(210) 1851-2012
(732) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, SK;
(791) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01
Piešťany, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 27.6.2013
(580) 21.8.2014

(111) 235598
(210) 168-2013
(732) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, SK;
(791) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01
Piešťany, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 27.6.2013
(580) 21.8.2014
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Sublicenčné zmluvy registrované
(111) 168553
(210) 57592
(732) DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic Drive,
Milford, Connecticut 06461, US;
(791) Šottník Juraj, Vetrová, 919 26 Zavar, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 6.12.2013
(580) 26.8.2014

(111) 168553
(210) 57592
(732) DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic Drive,
Milford, Connecticut 06461, US;
(791) Hanulay Juraj, Farského 6, 851 01 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 6.12.2013
(580) 26.8.2014

(111) 168553
(210) 57592
(732) DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic Drive,
Milford, Connecticut 06461, US;
(791) Bukna Ondrej, Mierová 1970/21, 026 01 Dolný
Kubín, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 30.4.2014
(580) 26.8.2014

(111) 168553
(210) 57592
(732) DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic Drive,
Milford, Connecticut 06461, US;
(791) Varga Matej, Černyševského 35, 851 01 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 16.5.2014
(580) 26.8.2014

(111) 168553
(210) 57592
(732) DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic Drive,
Milford, Connecticut 06461, US;
(791) Varga Matej, Černyševského 35, 851 01 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 7.1.2014
(580) 26.8.2014

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov)
(111) 193005
(210) 656-99
(732) PREDIUM, spol. s r.o., Tvarožkova 19, 811 03
Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Cesnak Peter, Ing., Čelakovského 1, 811 03 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 13.6.2014
(580) 3.2.2014
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111)
(210)
(220)
(800)

216983
5444-2006
20.4.2006
1 213 377, 20.3.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

236793
530-2013
26.3.2013
1 212 008, 27.2.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

225734
55-2009
15.1.2009
1 212 847, 20.3.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

236794
531-2013
26.3.2013
1 212 334, 27.2.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

236792
527-2013
26.3.2013
1 212 007, 27.2.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

237276
2033-2013
29.10.2013
1 213 694, 21.5.2014

Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby
(111)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

193804
1724-99
9.7.1999
32, 33, 42
32 - Citronády, hroznový mušt nekvasený, prípravky na výrobu likérov, prípravky na výrobu minerálnych vôd, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, nealkoholické šťavy, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, nealkoholické ovocné šťavy, paradajková šťava, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na prípravu nápojov, sirupy
na prípravu malinoviek, sóda, stolové vody, prípravky na výrobu sýtenej vody, sladené ovocné
nápoje, šerbety, pastilky na výrobu šumivých ovocných nápojov, zeleninové šťavy.
33 - Aperitívy, arak, brandy, vínovica, destilované
nápoje, digestívy, likéry a pálenky, džin, griotky,
hruškový mušt, jablčné mušty, koktaily, liehové
esencie, liehové výťažky, liehoviny, medovina,
alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, saké, alkoholické výťažky z ovocia.
42 - Poradenstvo v oblasti nealkoholických nápojov.

(111)
(210)
(220)
(580)
7 (511)
(511)

198302
3357-2000
10.11.2000
4.7.2012
25, 35, 38, 41
25 - Odevy.
35 - Reklama, reklama (on line) na počítačovej sieti,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch.
38 - On line komunikácia prostredníctvom počítačových sietí.
41 - Organizovanie hier a súťaží.

(111)
(210)
(220)
(580)
7 (511)
(511)

199498
1453-97
23.5.1997
7.5.2012
6, 7
6 - Guľky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové
krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice.
7 - Guľkové, valčekové a ihlové ložiská.

(111)
(210)
(220)
(580)
7 (511)
(511)

199499
1454-97
23.5.1997
7.5.2012
6, 7
6 - Guľky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové
krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice.
7 - Guľkové, valčekové a ihlové ložiská.
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(111)
(210)
(220)
(580)
7 (511)
(511)

199620
1455-97
23.5.1997
7.5.2012
6, 7
6 - Guľky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové
krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice.
7 - Guľkové, valčekové a ihlové ložiská.

(111)
(210)
(220)
(580)
9 (511)
(511)

224292
1485-2008
29.7.2008
4.7.2012
16, 35, 38, 41, 42, 45
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), ceruzky,
perá, písacie potreby patriace do triedy 16, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie,
grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely na
použitie v domácnosti, obálky (papiernický tovar),
obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály.
35 - Maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickými tovarmi, počítačmi a ich príslušenstvom,
počítačovým softvérom, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné
a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť,
reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií na reklamné účely,
vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov,
zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných materiálov, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
organizovanie, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo,
prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, vzťahy
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,

inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, organizovanie reklamných hier na
propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť
prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru,
prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov,
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 37, 38, 41, 42, 45.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
komunikácia prostredníctvom optických káblov,
počítačová komunikácia, komunikácia pomocou
počítačových terminálov, posielanie správ, prenos
správ a obrazových informácií pomocou počítača, sprostredkovanie uvedených služieb, telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom
svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej
pošty a prenosu dát v reálnom čase (prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či informácií)
a poskytovanie a sprostredkovanie služieb s tým
spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane
internetu, prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík,
kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo
neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie
prístupu k online informačným službám dát.
41 - Činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu,
činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, na
účely kultúrne a zábavné, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie predstavení (manažérske služby), hudobných a tanečných produkcií, činnosť 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 účely kultúrne a zábavné, činnosť umeleckej a športovej agentúry,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, usporadúvanie koncertov, organizovanie súťaží krásy, požičiavanie
nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov
a hudobnej aparatúry, usporadúvanie predstavení
divadelných, filmových, koncertných a iných,
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných
produkcií, 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, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy.
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42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, poradenské a konzultačné služby
v oblasti hardvéru a softvéru, priemyselný dizajn,
spravovanie autorských práv, sprostredkovanie
uvedených služieb v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), spravovanie autorských práv, prenájom
počítačov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby
v oblasti počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov,
najmä programového vybavenia internetových,
intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie,
zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz
dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich
spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby,
návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné
vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites)
a internetových či intranetových aplikácií vrátane
ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby,
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na
internetové či intranetové počítačové stránky
a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie
voľného priestoru) na internetové či intranetové
aplikácie, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov
z fyzických médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, hosťovanie na
počítačových stránkach (webových stránkach),
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inštalácia počítačových programov, licencie práv
duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prenájom počítačového softvéru,
prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
45 - Agentúry poskytujúce služby hostesiek, agentúry poskytujúce služby sprievodcov a sprievodkýň nie turistických, agentúry poskytujúce služby
modeliek a modelov, sprevádzanie do spoločnosti, požičiavanie oblekov a večerných šiat, služby
svadobných agentúr, organizovanie svadobných
a pred svadobných zábav a podujatí; zabezpečovanie svadobných ceremónií, služby predmanželských a manželských poradní.

(111)
(210)
(220)
9 (511)
(511)

232410
1821-2011
31.10.2011
35, 42
35 - Reklamná činnosť; organizovanie výstav na
reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre
tretie osoby; predvádzanie tovaru; prenájom predajných automatov; reklama vrátane online na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; propagácia, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média cez telefónne, dátové alebo informačné siete; prenájom reklamných
informačných a komunikačných miest; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; zbieranie údajov do počítačových databáz.
42 - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zaradení.

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

6311-2007
6312-2007
370-2012

371-2012
790-2013
894-2013

1213-2013
5221-2013

87-2014
1210-2014
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Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

1704-2010
1009-2011
5759-2012

5805-2012
5818-2012
211-2013

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

100103
100104
102890
151319
155714
155715
155716
155717
155848
162074
165730
172486
172487
172673
177360
177441
177442
177814
177815
177978
177980
177987
178077
178156
179067
179069
179081
179082
179098
179190
179197
179205
179642
179666
179668
179669
179717
179790

10.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
09.01.2014
14.01.2014
14.01.2014
14.01.2014
14.01.2014
08.01.2014
25.01.2014
02.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
27.01.2014
24.01.2014
25.01.2014
25.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
20.01.2014
03.01.2014
14.01.2014
05.01.2014
19.01.2014
13.01.2014
27.01.2014
11.01.2014
12.01.2014
20.01.2014
27.01.2014
11.01.2014
11.01.2014
31.01.2014
17.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
05.01.2014
31.01.2014

179824
179825
179826
179828
180049
180190
180314
180415
180788
180815
180859
181139
181363
183602
206265
206266
206447
206450
206451
206452
206456
206998
207349
207350
209104
209105
209106
209107
209108
209109
209110
209237
209238
209239
209240
209374
209375
209381

26.01.2014
26.01.2014
26.01.2014
31.01.2014
12.01.2014
07.01.2014
28.01.2014
20.01.2014
17.01.2014
07.01.2014
07.01.2014
05.01.2014
24.01.2014
12.01.2014
07.01.2014
07.01.2014
07.01.2014
15.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
30.01.2014
21.01.2014
13.01.2014
21.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
13.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
09.01.2014
09.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014

209383
209386
209387
209388
209389
209390
209391
209394
209396
209397
209400
209401
209403
209405
209407
209411
209412
209413
209414
209415
209416
209417
209550
209551
209552
209556
209558
209559
209560
209561
209562
209563
209564
209565
209567
209568
209570
209571

01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
15.01.2014
15.01.2014
15.01.2014
16.01.2014
19.01.2014
20.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
26.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
29.01.2014
30.01.2014
30.01.2014

209572
209573
209582
209695
209696
209710
209711
209852
209853
209889
209890
209891
209892
209893
209895
209897
209898
209899
209900
210094
210096
210099
210286
210287
210505
210953
210955
211407
211627
212241
212787
212788
216932
218064
219937
221100

30.01.2014
30.01.2014
22.01.2014
02.01.2014
05.01.2014
20.01.2014
21.01.2014
05.01.2014
05.01.2014
16.01.2014
16.01.2014
16.01.2014
16.01.2014
20.01.2014
21.01.2014
23.01.2014
26.01.2014
26.01.2014
26.01.2014
05.01.2014
19.01.2014
28.01.2014
07.01.2014
16.01.2014
14.01.2014
07.01.2014
23.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
26.01.2014
09.01.2014
09.01.2014
28.03.2014
26.01.2014
02.01.2014
30.01.2014
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Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
7 (511)
(511)

93424
1523
3
3 - Mydlo; bieliace prostriedky; škrob; zjasňovacie prostriedky a iné prípravky pre práčovne; leštiace prípravky a prostriedky na leštenie obuvi,
postroja pre kone a kožené výrobky.
(580) 22.8.2014

(111)
(210)
7 (511)
(511)

162543
48244
9
9 - 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, 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.
(580) 25.9.2014

(111)
(210)
7 (511)
(511)

179459
1633-94
2, 9
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.
(580) 25.9.2014

(111)
(210)
7 (511)
(511)

181549
1634-94
2, 9
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.
(580) 25.9.2014

(111)
(210)
8 (511)
(511)

211058
2183-2004
35, 41, 42
35 - Administratívna správa hotelov, reklamné agentúry, obchodné a podnikateľské informácie, kopírovanie, lepenie plagátov, marketingové štúdie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov, písanie na stroji, zbieranie údajov do počítačových databáz, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, predvádzanie tovaru, prenájom
kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, príprava inzertných stĺpcov, reklama, reklama na počítačovej sieti, vydávanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných plôch, rozširovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, spracovanie textov, rozhlasová
reklama, televízna reklama, obchodný manažment
v oblasti umenia, vedenie kartoték v počítači, distribúcia vzoriek, zasielanie reklamných materiálov
zákazníkom.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť v malom
- DTP služby, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a vedenie konferencií, poskytovanie elektronických publikácií on-line, služby
pre oddych a rekreáciu, reportérske služby, školenie, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových, vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme.
42 - Architektonické poradenstvo, grafický dizajn,
inštalácia počítačových programov, interiérová
výzdoba, kalibrácia, navrhovanie obalov, priemyselný dizajn, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, umelecký dizajn.
(580) 27.8.2014
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(111)
(210)
8 (511)
(511)
(580)

216259
1504-2006
32
32 - Energetické nápoje.
23.9.2014

(111)
(210)
9 (511)
(511)
(580)

Opravy dátumov
(111) 207721
(210) 1219-2003
(580) 13.12.2010
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230500
1988-2010
32
32 - Energetické nápoje.
16.9.2014

