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

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

BY
BZ

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

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

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

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ

Nemecko
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Alžírsko

BR
BS
BT
BV
BW
BX

EA

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

Fínsko
Fidži
Falklandy
Faerské ostrovy
Francúzsko

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

Hongkong
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko

CH Švajčiarsko
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT

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

JE
JM
JO
JP

Jersey
Jamajka
Jordánsko
Japonsko

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

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

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

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

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

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

Namíbia
Niger
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko
Nepál
Nauru
Nový Zéland

OA Africká organizácia
duševného vlastníctva
(OAPI)
OM Omán

PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

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

UA
UG
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Spojené štáty, USA
Uruguaj
Uzbekistan

QA Katar
OZ Úrad Spoločenstva pre
odrody rastlín (CPVO)

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

RO
RS
RU
RW

WO Svetová organizácia
duševného vlastníctva
(WIPO)
WS Samoa

Rumunsko
Srbsko
Ruská federácia
Rwanda

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH

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

XN Nordický patentový
inštitút (NPI)
YE

Jemen

ZA Južná Afrika
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

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

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

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

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

B6

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

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

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

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

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

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

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

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

FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MG4A
MG4F
MK4A
MK4F

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

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

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

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

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

TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE4F
TF4F
TG4F
TH4F
TK4F

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

Zverejnené patentové prihlášky

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

97-2012
34-2013
35-2013
37-2013

F27B 7/00
G01N 3/00
A61L 2/00
A61K 36/00

38-2013
39-2013
40-2013
5014-2013

F16J 9/00
A63B 21/00
A61K 47/00
B65G 35/00

50008-2013
50009-2013
50012-2013
50013-2013

(51) A61K 31/00, C07C 45/00, C07C 49/00,
C07D 209/00
(21) 50012-2013
(22) 26.4.2013
(71) Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava,
SK; Centrum vedecko-technických informácií SR,
Bratislava, SK;
(72) Miklášová Natália, Bratislava, SK; Mikláš Roman,
Bratislava, SK; Devínsky Ferdinand, Bratislava,
SK;
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Paládnaté komplexy kurkumínu a jeho analógov a spôsob ich prípravy
(57) Opísané sú paládnaté komplexy kurkumínu a jeho analógov všeobecného vzorca (i) a (II), kde
R1 a R2, nezávisle na sebe, značí vodík, hydroxylovú, metoxy alebo etoxy skupinu, ako aj spôsob
ich prípravy.

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

(51)
(21)
(22)
(71)
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A61K 36/00, A23L 2/00
37-2013
12.4.2013
Majková Lucia, PhDr., Ivanka pri Dunaji, SK;
Majková Lucia, PhDr., Ivanka pri Dunaji, SK;
CLC advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
Nápoj obsahujúci ayurvédsky bylinný extrakt
Nápoj obsahujúci ayurvédsky bylinný extrakt
z rastliny ashwagandha (Withania somnifera)
a extrakt z bieleho čaju.

A61K 47/00
40-2013
29.4.2013
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Nové
Zámky, SK;
(72) Veverka Miroslav, Ing., CSc., Bratislava, SK; Veverková Eva, Ing., CSc., Bratislava, SK; Vodný
Štefan, Ing., CSc., Bratislava, SK; Gallovič Ján,
Ing., Bratislava, SK;
(54) Komplexy arabinogalaktánu a spôsob ich prípravy a ich použitie

(51)
F16D 65/00
D03D 15/00
A61K 31/00
B61L 29/00

(21)
50051-2013
5023-2014

(51)
B25J 13/00
B29C 70/00

(57) Opísané sú komplexy arabinogalaktánu s jednou
až tromi komplex formujúcimi látkami vybranými
z: naringín, silibinín, silibinín, genisteín, daidzeín,
kvercetín, rutín, dihydrokvercetín, kyselina galová,
kyselina chlorogenová, diosmín, hesperidín, escín, troxuretín, kyselina askorbová, kyselina izoaskorbová, kyselina hydroxycitrónová, boswellové
kyseliny, kyselina rozmarínová, taurín, edaravon,
keratín, teanín, epigalokatechín, antokyanidiny, tokoferol, kyselina eikozapentaénová, kyselina dokozahexaénová, chitosan, beta-glukán, luteín, kyselina linolová, kyselina arachidonová, kyselina
listová, kyselina acetylsalicylová, kyselina pantoténová, L-karnitín, koenzým Q10, arginín, asparagín, cysteín, metionín, tiamín, nikotínamid, kurkumín, polykozanol, lykopén, resveratrol, pterostilben, floridzín, eskulín, glutatión, melatonín, chondroitín, glukózamín, fluorouracil, imatinib, hydroxymočovina, klopidogrel, sitagliptín, metformín,
galantamín, ginkgo a ich farmaceuticky akceptovateľných solí a solí stopových prvkov. Opísaný
je tiež spôsob ich prípravy a ich použitie na preventívne a liečebné účely.

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

A61L 2/00, B09C 1/00, C02F 1/00
35-2013
9.4.2013
EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, SK;
SLezák Ján, prof. MUDr. DrSc, Bratislava, SK;
Fülöp Marko, Ing., CSc., Bratislava, SK; Šiplák
Dušan, Ing., Považská Bystrica, SK; Pajdlhauser
Dušan, Ing., Humenné, SK; Hudák Marek, Ing.,
PhD., Trenčín, SK;
(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(54) Premiestniteľný modulárny ožarovací komplex
(57) Premiestniteľný modulárny ožarovací komplex
pozostáva z modulárneho systému (20) radiačnej
ochrany a zdroja (10) ionizujúceho žiarenia spojeného cez systém (31) vedení napájacích napätí
a príslušných signálov so systémom zdrojov (30)
napájacích napätí a cez riadiace a komunikačné
linky (42) s riadiacim, kontrolným, monitorovacím a validačným systémom (40), kde modulárny
systém (20) radiačnej ochrany je vybavený systémom (60) dopravy ožarovaných materiálov do
a z priestoru ožarovania a vzduchotechnickým a
filtračným systémom (50), pričom systém zdrojov (30) napájacích napätí, zdroj (10) ionizujúceho žiarenia, vzduchotechnický a filtračný systém
(50), systém (60) dopravy ožarovaných materiálov do a z priestoru ožarovania sú cez riadiace
a komunikačné linky (41, 43, 44 a 45) spojené
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s riadiacim, kontrolným, monitorovacím a validačným systémom (40). Premiestniteľný modulárny ožarovací komplex, kde zdroj (10) ionizujúceho žiarenia, modulárny systém (20) radiačnej
ochrany, systém zdrojov (30) napájacích napätí,
riadiaci, kontrolný, monitorovací a validačný
systém (40), vzduchotechnický a filtračný systém
(50) a systém (60) dopravy ožarovaných materiálov do a z priestoru ožarovania sú vyhotovené
ako ucelené modulárne demontovateľné časti.

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

A63B 21/00, A63B 24/00
39-2013
26.4.2013
Bukva Martin, Martin, SK;
Bukva Martin, Martin, SK;
Trenažér s prídavnými náradiami s mechanickým a elektrickým pohonom
(57) Trenažér pozostáva z rozoberateľnej kostry (1)
tvorenej dolným a horným rámom (1a, 2a), ktoré
sú spojené pravou a ľavou zalomenou stojkou
a hlavnou stojkou (300, 310, 40, 410) a obsahuje
viacúčelovú stojku a zadnú stojku záťaží (440,
510). Dolný rám (1a) je tvorený pravou a ľavou
dolnou lyžinou (100,110), ktoré sú spojené s dolným hlavným priečnikom a pomocným dolným
priečnikom (160, 150). Horný rám (2a) je tvorený horným hlavným priečnikom a pomocným
priečnikom (220, 250) spojenými s pravou a ľavou hornou lyžinou (200, 210) a rotačnou nadstavbou (29). Na ukotvenie trenažéra je zvolené
predné a zadné kotviace rameno (215, 216). Trenažér je vybavený množinou akčných náradí na
komplexné precvičenie tela.

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

B25J 13/00
50051-2013
22.4.2013
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov,
SK;
(72) Hošovský Alexander, Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ
Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Balara Milan, doc.
Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana, PaedDr.,
PhD., Prešov, SK; Židek Kamil, Ing., PhD., Prešov,
SK;
(54) Hybridný adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi
(57) Hybridný adaptívny systém riadenia aktuátora
s umelými svalmi je tvorený blokom (1) diferenčného člena polohy vytvárajúceho rozdiel medzi
žiadanou a skutočnou polohou, blokom (5) snímača polohy, blokom (2) PD regulátora, blokom
(3) násobenia signálu z PD regulátora a adaptívneho regulátora, blokom (4) aktuátora s pneumatickými umelými svalmi, blokom (11) referenčného modelu vytvárajúceho referenčný signál pre
požadovanú dynamiku sústavy, blokom (6) diferenčného člena dynamiky realizujúceho rozdiel
okamžitých hodnôt odozvy referenčného modelu
a odozvy regulovanej sústavy, blokom (7) derivácie, blokmi (8), (9) normalizačných zosilnení a blokom (10) adaptívneho regulátora.
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(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(57)

B29C 70/00, E04C 5/00
5023-2014
18.3.2013
RU 2012151042
29.11.2012
RU
Mekhonoshin Igor Alexandrovich, Perm, RU;
Mekhonoshin Igor Alexandrovich, Perm, RU;
Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
PCT/RU2013/000216
WO 2014/084755
Linka na výrobu kompozitných výstuží
Výrobná linka kompozitných výstuží zahŕňa rám
s cievkami priadze (1), zrovnávací diel (2), sušičku (3), namáčaciu vaničku (4) s vretenom (5),
žmýkačku (6), stupeň (7) tvarovania priadze s navijakom (8), polymerizačnú komoru (9), chladič
(10), ťahadlo (11) a strihadlo (12). Stupeň (7) tvarovania priadze pozostáva z dvoch vonkajších
rovnobežných rotačných rúr (14, 15), uložených
v ložiskách (13) s nainštalovanými navijakmi (8).
Každý navijak obsahuje vlastný držiak cievky
(16), polohovaciu kladku priadze (17) na jednom
konci a protizávažie (18) na druhom konci, ktoré
zabezpečuje synchrónny pohyb navijakov. V každej vonkajšej rotačnej rúre (14, 15) je umiestnená
vnútorná vodiaca rúrka (21, 22) nainštalovaná
vždy v osi a upevnená na úchytkách (19) a v centrovacích ložiskách (20), na koncoch ktorých sú
namontované odnímateľné formovacie články
(23, 24) s dierami (25) zodpovedajúcimi veľkosti
priadzou ovinutej tyče (26). Za formovacími článkami (23, 24) ešte pred polymerizačnou komorou (9), výstuže prechádzajú jedným párom vodiacich kladiek (27, 28), umiestneným z ich vonkajšej strany, a na druhom konci prechádzajú druhým párom vodiacich kladiek (29, 30) umiestneným z ich vnútornej strany vzhľadom na trasu
vedenia výstuží. Sušička je vybavená elektronickou reguláciou teploty. Polymerizačná komora
pozostáva zo 4 sekcií a je vybavená elektronickou reguláciou teploty. Ťahadlo (11) je vybavené
elektronickým ukazovateľom dĺžky.
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(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)

B61L 29/00, G08G 1/00
50013-2013
29.4.2013
PV 2012-289, PV 2013-265
27.4.2012, 5.4.2013
CZ, CZ
AŽD PRAHA s. r. o., Praha, CZ;
Bačík Michal, Ing., Veselí nad Moravou, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Zariadenie na svetelnú signalizáciu v pozemnej komunikácii pred železničným priecestím
(57) Zariadenie na svetelnú signalizáciu v pozemných
komunikáciách pred železničným priecestím zahŕňa železničné priecestné zabezpečovacie zariadenie (3), ktoré je vybavené napájacou časťou (6)
a logickými obvodmi (7), pričom vozovka pozemnej komunikácie (2) pred železničným priecestím je osadená na šírku a vo vzájomných odstupoch optickými prvkami (5, 5.1, 5.2, 5.3), výhodne LED diódami, pričom optické prvky (5,
5.1, 5.2, 5.3) sú zapustené do vozovky pozemnej
komunikácie (2) v zhodných odstupoch a vzhľadom na železničný prejazd v úrovni výstražníka
(4). Optické prvky (5, 5.1, 5.2, 5.3) sú prepojené
cez riadenie (10) svetelnej signalizácie s logickými obvodmi (7) priecestného zabezpečovacieho zariadenia (3) a sú napájané aj z jednosmernej
sekcie napájacej časti (6) cez prostriedok (8) na
napájanie svetelnej signalizácie, pripojený na
zdroj (9) kmitavého signálu svetelnej signalizácie, napojený na riadenie (10) svetelnej signalizácie a tiež na logické obvody (7) priecestného
zabezpečovacieho zariadenia (3).

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

B65G 35/00
5014-2013
30.4.2013
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta,
Žilina, SK;
(72) Sapietová Alžbeta, doc. Ing., PhD., Gibeľany, SK;
Závodný Pavel, Ing., Žilina, SK; Sága Milan, prof.
Dr. Ing., Žilina, SK; Sapieta Milan, Ing., Gibeľany,
SK; Hyben Bohuslav, Važec, SK;
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(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok
(57) Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, pozostávajúce
z hydraulického valca s hydraulickými členmi je
ďalej riešené tak, že pojazdový vozík (2) a horné
ťahadlo (9) vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, sú navzájom spojené hydraulickým
valcom (10) pojazdového vozíka s dvomi piestnymi tyčami, pričom plniace otvory hydraulického valca (10) pojazdového vozíka sú navzájom
prepojené dvoma paralelnými vetvami hydraulického rozvodu. V jednej vetve hydraulického
rozvodu je zapojený prvý jednosmerný hydraulický ventil (11) a v druhej vetve hydraulického
rozvodu je zapojený druhý jednosmerný hydraulický ventil (12) alebo prepúšťací hydraulický
ventil (13). Na plniaci otvor hydraulického valca
(10) na strane pojazdového vozíka (2) je napojená jedna plniaca nádoba (14) hydraulickej kvapaliny.

cieho elementu (24), vyrobeného z kovokeramického materiálu, keď kotviaci skelet (23) obsahuje
kotviacu dosku (231), ku ktorej sú zo strany kotviacej plochy (21) pripevnené bočné aretačné
podložky (233) a centrálne kotviace uško (232 )
so stredovým otvorom, kde kotviaca doska (231)
kotviaceho skeletu (23) je vybavená povlakom na
báze medi a s trecím elementom (24) je difúzne
prepojená tak, že tvoria jeden kompaktný celok.

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

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

D03D 15/00
50009-2013
15.4.2013
VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina, SK;
Šesták Jozef, Ing. CSc., Rosina, SK; Balogová Ľudmila, Ing., Rimavská Sobota, SK; Deanko Peter,
Ing., Žilina, SK; Džupaj Armin, Ing., Lučenec, SK;
Rástočná Illová Dana, Ing., Považská Bystrica,
SK;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Multifunkčná textília s maskovacou potlačou,
hydrofóbnou, samočistiacou a antimikrobiálnou nanoúpravou
(57) Opisuje sa tkanina s plátnovou alebo keprovou
väzbou, ktorá má na povrchu aplikovaný hydrofóbny nanosól so samočistiacim efektom a/alebo
antimikrobiálny nanosól. Konštrukcia tkaniny obsahuje meta-aramidové a viskózové nehorľavé
vlákna a ďalej bavlnené a polyesterové vlákna.
(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

F16D 65/00, F16D 69/00, B61H 1/00
50008-2013
30.3.2013
Diafrikt Components s.r.o., Potštejn, CZ;
Matús Eduard, Ing. MBA, Šumperk, CZ; Řehák
Otakar, Ing., Potštejn, CZ;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Brzdová čeľusť
(57) Brzdová čeľusť (2), určená najmä na brzdový
systém koľajových vozidiel, vyberateľne upevniteľná v brzdovej zarážke (1) a pozostávajúca zo
vzájomne spojeného kotviaceho skeletu (23) a tre-

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

F16J 9/00
38-2013
15.4.2013
Kupčák Pavol, Ing., Žilina, SK;
Kupčák Pavol, Ing., Žilina, SK;
Tesniaci krúžok s eliptickým obvodom
Eliptický tesniaci krúžok (5), ktorý tesní piest (3)
a (7) vo valci (8) spaľovacieho motora. Eliptický
tesniaci krúžok (5) je položený na sférickom krúžku (6), ktorý umožňuje správne nastavenie polohy eliptického tesniaceho krúžku (5) tak, aby obvodová plocha eliptického tesniaceho krúžku (5)
dosadala na stenu valca (8) po celom obvode.

F27B 7/00
97-2012
12.12.2012
Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
Spišák Ján, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Koštial
Imrich, prof. Ing., CSc., Košice, SK;
(54) Radiálne tesnenie rotačných zariadení
(57) Vynález rieši spôsob utesnenia štrbiny medzi
vzájomne sa pohybujúcimi časťami, ktoré sú vo
vzájomnom dynamickom pohybe tým spôsobom,
že problém úniku, resp. vnikania médií je prenesený v smere pohyblivej časti k umiestneniu tesnenia, ktoré je zostrojené na tejto pohyblivej čas-
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ti. Po celom obvode stacionárnej časti (1) je fixne
umiestnená príruba (5). Na pohyblivú časť (2)
zariadenia sa pevne prichytí rotačná príruba (3).
Na pevnej prírube (5) sú upevnené vodiace tyče
(6), na ktorých sú nasadené pružiny (7), ktoré zabezpečujú axiálny pohyb prítlačného krúžku (4)
vzhľadom na rotačnú prírubu (3). Na prítlačnom
krúžku sú privarené nosiče (8) s kolieskami (9),
ktoré zabezpečia valivé trenie medzi prírubou (5)
a prítlačným krúžkom (4). Navrhnuté riešenie zabezpečuje minimálne vymedzenie pohybu pohyblivej časti (2) rotačného zariadenia proti stacionárnej časti (1). Utesnenie medzi prírubou (5) a prítlačným kruhom (4) sa zrealizuje vysokoteplotnou nepriedušnou textíliou.

(51)
(21)
(22)
(71)
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G01N 3/00
34-2013
4.4.2013
Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice, SK;
(72) Viňáš Ján, doc. Ing., PhD., EWE., Košice, SK;
Hudák Juraj, Ing., CSc., Košice, SK; Tomáš Miroslav, Ing., PhD., Košice, SK;
(54) Združený prípravok na realizáciu návarových
skúšok za ohybu materiálov hrúbok od 30 do
35 mm a súčasne od 35 do 40 mm
(57) Združený prípravok na realizáciu návarových
skúšok za ohybu materiálov hrúbok od 30 do 35
mm a súčasne od 35 do 40 mm navrhnutý v rámci
riešenia vedeckých projektov VEGA 1/0600/13
a VEGA 1/0824/12, ako aj APVV -0682-11 je
určený pre strojárske firmy, v ktorých sú vyrábané hrubostenné zvárané konštrukcie, ako napr.
rezervoáre, nádrže, silá a pod., ktorých výroba je
koordinovaná v zmysle schválených postupov zvárania. Postupy zvárania týchto konštrukcií sú schvaľované na základe predpísaných nedeštruktívnych a deštruktívnych skúšok. Jednou zo skúšok
akosti návarových vrstiev hrubostenných materiálov je aj norma SEP 1390. Prípravok pozostáva zo základovej dosky (1), na ktorú sú prizvárané stojiny (2, 3). V stojinách sú umiestnené čapy
(4, 5, 6, 7), pričom čapy (4 a 7) sú k stojine prizvárané. Čapy (5, 6) sú vyberateľné v závislosti od
hrúbky skúšaného materiálu a vzdialenosti čapov
definovaných normou. Hĺbka ohýbania vzoriek je
limitovaná vyberateľnými dorazmi (8 a 9), ktoré
sú vložené v drážkach základovej dosky.

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

A61K 31/00
A61K 36/00
A61K 47/00
A61L 2/00

50012-2013
37-2013
40-2013
35-2013

A63B 21/00
B25J 13/00
B29C 70/00
B61L 29/00

39-2013
50051-2013
5023-2014
50013-2013

B65G 35/00
D03D 15/00
F16D 65/00
F16J 9/00

5014-2013
50009-2013
50008-2013
38-2013

F27B 7/00
G01N 3/00

97-2012
34-2013
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FG4A

Udelené patenty

(11)

(51)

(11)

(51)

288227
288228
288229

B63B 39/00
B62J 1/00
F16D 3/00

288230
288231
288232

C10C 3/00
D21H 25/00
C07D 493/00

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

B62J 1/00
288228
50055-2011
22.12.2011
2.8.2013
MORGAW Group s.r.o., Banská Štiavnica, SK;
Moravčík Martin, Ľubochňa, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Usporiadanie na upevnenie sedadla

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

B63B 39/00
288227
81-2011
5.8.2011
1.3.2013
Borik Imrich, Ing., Lučenec, SK;
Borik Imrich, Ing., Lučenec, SK;
Systém automatického ovládania posuvného
závažia na vyrovnanie plachetnice

(51) C07D 493/00, C07D 263/00, C07D 413/00,
C07D 417/00, A61K 31/00, A61P 31/00,
A61P 35/00, A61P 43/00
(11) 288232
(21) 1339-2003
(22) 9.4.2002
(31) 01201308.2, 60/287 704
(32) 9.4.2001, 2.5.2001
(33) EP, US
(40) 5.10.2004
(73) TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD., Little
Island, Co Cork, IE;
(72) Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Machelen, BE; Vendeville Sandrine Marie Helene,
Bruxelles, BE; Verschueren Wim Gaston, Berchem,
BE; De Bethune Marie-Pierre T. M. M. G., Everberg, BE; De Kock Herman Augustinus, Arendonk, BE; Tahri Abdellah, Heverlee, BE; Erra
Sola Montserrat, Brussels, BE;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP02/04012
(87) WO02/081478
(54) 2-(Substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát, jeho aplikácie ako liečiva, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie

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

C10C 3/00, C10L 5/00, C10C 1/00
288230
37-2009
18.5.2009
7.12.2010
GTVT, s.r.o., Marianka, SK; Šiška Jozef, RNDr.,
Bratislava, SK;
(72) Šiška Jozef, RNDr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob spracovania gudrónov a použitie produktov z tohto spracovania
(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(73)
(72)

D21H 25/00, B05C 5/00
288231
50017-2010
26.4.2010
5.12.2011
Certex a. s., Bratislava, SK;
Jablonsky Michal, Ing., PhD., Ružomberok, SK;
Katuščák Svetozár, prof. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Hubáček Zdeněk, RNDr., CSc., Napajedla, CZ;
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na modifikáciu celulózových materiálov a spôsob modifikácie celulózových materiálov týmto zariadením

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

F16D 3/00
288229
50012-2008
4.10.2006
DE102005047863.8
5.10.2005
DE
5.2.2009
SHAFT-FORM-ENGINEERING GMBH, Mühlheim, DE;
Jacob Werner, Frankfurt am Main, DE;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
PCT/EP2006/009612
WO2007/039293
Guľový kĺb

(51)

(11)

(51)

(11)

B62J 1/00
B63B 39/00
C07D 493/00

288228
288227
288232

C10C 3/00
D21H 25/00
F16D 3/00

288230
288231
288229
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FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa
(21)
47-2011

FB9A

Zastavené konania o patentových prihláškach

(21)

(21)

(21)

(21)

96-2004
178-2004

106-2010
5-2011

48-2011
67-2011

62-2012
1-2014

FC9A

Zamietnuté patentové prihlášky

(21)

(21)

1181-2003
105-2005
5075-2008

50049-2010
36-2011

GB9A

Prevody a prechody práv na patentové prihlášky

(21) 63-2011
(71) Comblax s. r. o., Žilina, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
Gecík Martin, Ing., Prešov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.6.2014
Dátum zápisu do registra: 2.10.2014
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HC9A

Zmeny mien

(21) 5028-2010
(71) ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., Bratislava, SK;
Dátum zápisu do registra: 13.10.2014

MK4A

Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

279913
280055
281067
281299

01.09.2014
09.09.2014
14.09.2014
22.09.2014

281314
281793
281796
281819

14.09.2014
29.09.2014
14.09.2014
19.09.2014

282495
282627
283554
283569

16.09.2014
22.09.2014
29.09.2014
29.09.2014

284232
284268
285204

16.09.2014
26.09.2014
26.09.2014

MM4A

Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

279941
281040
281813
282190
282264
282604
282740
282773
282845
283333
283691

25.02.2014
12.02.2014
21.02.2014
12.02.2014
27.02.2014
28.02.2014
10.02.2014
16.02.2014
05.02.2014
07.02.2014
01.02.2014

283839
284137
284503
284697
284815
284906
285115
285141
285679
285701
285830

27.02.2014
24.02.2014
12.02.2014
03.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
26.02.2014
10.02.2014
02.02.2014
14.02.2014
03.02.2014

285870
286076
286086
286122
286164
286400
286517
286645
286854
286917
287357

21.02.2014
25.02.2014
25.02.2014
25.02.2014
08.02.2014
02.02.2014
17.02.2014
20.02.2014
01.02.2014
25.02.2014
11.02.2014

287468
287489
287659
287677
288058
288087
288145
288146

19.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
16.02.2014
04.10.2013
04.10.2013
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Prevody a prechody práv na patenty

(11) 279889
(21) 1511-96
(73) Baltazárovičová Iveta, Ing., Bratislava, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Bilkovič Eduard, Ing., Bratislava, SK;
Dátum zápisu do registra: 26.9.2014

(11) 279889
(21) 1511-96
(73) Pointner Harald, Autendorf, AT;
Predchádzajúci majiteľ:
Baltazárovičová Iveta, Ing., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.5.2014
Dátum zápisu do registra: 26.9.2014
(11) 281257
(21) 1407-95
(73) KNOLL GmbH, Ludwigshafen, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
KNOLL AG, Ludwigshafen, DE;
Dátum zápisu do registra: 21.10.2014
(11) 281257
(21) 1407-95
(73) Abbott GmbH, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
KNOLL GmbH, Ludwigshafen, DE;
Dátum zápisu do registra: 21.10.2014

(11) 281257
(21) 1407-95
(73) Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH, Wiesbaden, DE;
Dátum zápisu do registra: 21.10.2014
(11) 281257
(21) 1407-95
(73) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Dátum zápisu do registra: 21.10.2014

(11) 282466
(21) 1653-97
(73) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Dátum zápisu do registra: 20.10.2014

(11) 282467
(21) 1654-97
(73) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Dátum zápisu do registra: 20.10.2014

(11) 284637
(21) 529-2001
(73) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Dátum zápisu do registra: 20.10.2014
(11) 284987
(21) 941-98
(73) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Dátum zápisu do registra: 20.10.2014

(11) 285133
(21) 1251-99
(73) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Dátum zápisu do registra: 20.10.2014
(11) 285286
(21) 767-98
(73) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Dátum zápisu do registra: 20.10.2014
(11) 285342
(21) 1737-99
(73) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Dátum zápisu do registra: 20.10.2014

(11) 286581
(21) 1879-99
(73) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Predchádzajúci majiteľ:
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, DE;
Dátum zápisu do registra: 20.10.2014

18

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2014 - SK (oznámenia - patenty)

(11) 287618
(21) 575-2003
(73) Intercell Austria AG, Vienna, AT;
Predchádzajúci majiteľ:
INTERCELL AG, Wien, AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2013
Dátum zápisu do registra: 24.10.2014

(11) 287726
(21) 102-2004
(73) UCB Pharma, S.A., Brussels, BE;
Predchádzajúci majiteľ:
Richter Gedeon Nyrt., Budapest, HU;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.7.2013
Dátum zápisu do registra: 17.10.2014

(11) 287674
(21) 599-2001
(73) EDT Pharma Holdings Limited, Dublin 2, IE;
Predchádzajúci majiteľ:
Elan Pharma International Limited, Athlone Co.,
Westmeath, IE;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.8.2011
Dátum zápisu do registra: 2.10.2014

(11) 288075
(21) 34-2007
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Štofila Albín, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.4.2014
Dátum zápisu do registra: 15.10.2014

(11) 287689
(21) 1815-2002
(73) Intercell Austria AG, Vienna, AT;
Predchádzajúci majiteľ:
INTERCELL AG, Wien, AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2013
Dátum zápisu do registra: 24.10.2014

PD4A

Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy)

(11) 284051
(21) 970-2000
(73) FORTISCHEM a. s., Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
Dátum zápisu do registra: 22.10.2014

(11) 285442
(21) 784-2002
(73) VUP, a. s., Prievidza, SK; FORTISCHEM a. s.,
Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
Dátum zápisu do registra: 22.10.2014

(11) 286508
(21) 93-2005
(73) FORTISCHEM a. s., Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
Dátum zápisu do registra: 22.10.2014
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TC4A

Zmeny mien

(11) 287618
(21) 575-2003
(73) Valneva Austria GmbH, Vienna, AT;
Dátum zápisu do registra: 24.10.2014

(11) 287689
(21) 1815-2002
(73) Valneva Austria GmbH, Vienna, AT;
Dátum zápisu do registra: 24.10.2014

(11) 287674
(21) 599-2001
(73) ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED,
Westmeath, IE;
Dátum zápisu do registra: 2.10.2014

TE4A

Zmeny adries

(11) 286531
(21) 163-98
(73) UNILIN BEHEER B. V., besloten vennootschap.,
Oisterwijk, NL;
Dátum zápisu do registra: 16.10.2014
(11) 287674
(21) 599-2001
(73) ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED,
Dublin 4, IE;
Dátum zápisu do registra: 2.10.2014

(11) 287700
(21) 154-2006
(73) UNILIN BEHEER B. V., Oisterwijk, NL;
Dátum zápisu do registra: 16.10.2014
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
T1

Preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky

T2

Opravený preklad patentových nárokov európskej
patentovej prihlášky

T3

Preklad európskeho patentového spisu

T4

Opravený preklad európskeho patentového spisu

T5

Preklad zmeneného európskeho patentového spisu

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

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

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

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

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

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

FA9A
GA9A
GB9A
PD9A
PD9A
QA9A
QA9A
QB9A
QC9A

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

MA4A
MC4A

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

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

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

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

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

Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

E 16827
E 16828
E 16829
E 16830
E 16831
E 16832
E 16833
E 16834
E 16835
E 16836
E 16837
E 16838
E 16839
E 16840
E 16841
E 16842
E 16843
E 16844
E 16845
E 16846
E 16847
E 16848
E 16849
E 16850
E 16851
E 16852
E 16853
E 16854
E 16855
E 16856
E 16857
E 16858
E 16859
E 16860
E 16861
E 16862
E 16863
E 16864
E 16865
E 16866
E 16867
E 16868
E 16869
E 16870
E 16871
E 16872
E 16873
E 16874
E 16875

A61K 31/00
H01B 7/00
A61K 31/00
A61K 31/00
A01N 1/00
B22D 41/00
C07D 239/00
F16B 41/00
A61K 31/00
C07K 14/00
C12Q 1/00
C07H 19/00
B23K 10/00
B65B 25/00
A61K 31/00
A61K 47/00
A61K 38/00
A61K 47/00
B23K 10/00
B01D 53/00
C07D 471/00
G01N 33/00
C07D 487/00
B31F 1/00
A61M 39/00
F16B 15/00
B22D 11/00
B29C 47/00
A23G 1/00
A01N 43/00
C08J 9/00
C07C 213/00
C08G 18/00
B23F 21/00
C07D 207/00
E05B 47/00
A61P 31/00
B29B 17/00
G07B 15/00
C07K 7/00
A61L 24/00
C09D 11/00
C07D 403/00
C10J 3/00
C07D 405/00
C07D 249/00
F21K 99/00
C08G 81/00
C09C 1/00

E 16876
E 16877
E 16878
E 16879
E 16880
E 16881
E 16882
E 16883
E 16884
E 16885
E 16886
E 16887
E 16888
E 16889
E 16890
E 16891
E 16892
E 16893
E 16894
E 16895
E 16896
E 16897
E 16898
E 16899
E 16900
E 16901
E 16902
E 16903
E 16904
E 16905
E 16906
E 16907
E 16908
E 16909
E 16910
E 16911
E 16912
E 16913
E 16914
E 16915
E 16916
E 16917
E 16918
E 16919
E 16920
E 16921
E 16922
E 16923
E 16924

C21B 3/00
A47C 3/00
A61K 31/00
A61K 9/00
B05B 7/00
A61K 31/00
D04H 1/00
H02K 1/00
C07C 2/00
B44C 1/00
A61K 9/00
A61K 31/00
C07D 413/00
D21H 21/00
C07D 489/00
C07K 16/00
A61K 31/00
A45C 13/00
H04L 29/00
A61F 2/00
A01D 87/00
D07B 1/00
C07D 487/00
F16C 33/00
C07D 249/00
A61K 38/00
G06K 19/00
A61K 39/00
B28B 11/00
A23L 1/00
B65D 1/00
A47J 27/00
C07C 67/00
H04L 27/00
C01B 3/00
C07C 1/00
F16F 1/00
F16F 1/00
A61K 31/00
C07D 409/00
A61P 31/00
C07D 495/00
C07C 409/00
A01N 25/00
B32B 27/00
B65B 3/00
C08L 67/00
B60R 21/00
B41M 5/00

E 16925
E 16926
E 16927
E 16928
E 16929
E 16930
E 16931
E 16932
E 16933
E 16934
E 16935
E 16936
E 16937
E 16938
E 16939
E 16940
E 16941
E 16942
E 16943
E 16944
E 16945
E 16946
E 16947
E 16948
E 16949
E 16950
E 16951
E 16952
E 16953
E 16954
E 16955
E 16956
E 16957
E 16958
E 16959
E 16960
E 16961
E 16962
E 16963
E 16964
E 16965
E 16966
E 16967
E 16968
E 16969
E 16970
E 16971
E 16972
E 16973

C07K 16/00
E04C 2/00
F28D 9/00
A61K 38/00
C07D 401/00
A61K 31/00
C07D 241/00
A61K 33/00
C07D 231/00
C07D 231/00
B23K 20/00
A61P 31/00
A61K 39/00
C23C 4/00
B65D 50/00
C07D 487/00
C12N 5/00
C12N 5/00
C07D 471/00
A61K 31/00
B21B 1/00
C21C 5/00
H01R 13/00
A47B 47/00
F24J 2/00
B65D 85/00
C07D 239/00
C07D 401/00
A61L 15/00
B60R 22/00
C07D 453/00
E04B 1/00
B27N 3/00
A01N 25/00
D04H 1/00
D04H 1/00
C02F 1/00
D04H 1/00
A61K 31/00
D04H 1/00
B65B 9/00
E04F 15/00
C07D 401/00
B29C 65/00
G07F 15/00
F21V 7/00
B01J 19/00
A61K 31/00
D05B 13/00

E 16974
E 16975
E 16976
E 16977
E 16978
E 16979
E 16980
E 16981
E 16982
E 16983
E 16984
E 16985
E 16986
E 16987
E 16988
E 16989
E 16990
E 16991
E 16992
E 16993
E 16994
E 16995
E 16996
E 16997
E 16998
E 16999
E 17000
E 17001
E 17002
E 17003
E 17004
E 17005
E 17006
E 17007
E 17008

H02K 11/00
B01D 53/00
C23C 2/00
C07C 43/00
C07D 249/00
F16D 3/00
B27N 3/00
A61H 23/00
F04B 27/00
A61G 13/00
A61K 31/00
A61K 47/00
B21D 28/00
B65G 39/00
C07D 207/00
C07K 17/00
A61K 38/00
A01B 59/00
C23C 14/00
B65D 65/00
C07D 231/00
B29C 55/00
C07D 471/00
A61K 9/00
C07D 401/00
C07C 211/00
A61K 31/00
C08H 8/00
C12N 9/00
B05B 5/00
C23C 22/00
C08H 8/00
C07K 16/00
D21H 17/00
B65D 75/00
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(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(54)

A01B 59/00
E 16991
11009999.1, 20.12.2011
2468083, 16.4.2014
202010016822 U, 202011002815 U
21.12.2010, 16.2.2011
DE, DE
JRS GmbH & Co. KG, Ernsgaden, DE;
Sauermann Hans, Ernsgaden, DE;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
Stabilizátor pre spodné a/alebo horné tiahlo poľnohospodárskeho traktora

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)

A01D 87/00, A01F 29/00
E 16896
09787412.7, 7.8.2009
2323471, 12.3.2014
20080657
8.8.2008
IE
Unique Inventions Company Ltd., Ballyragget,
Co. Kilkenny, IE;
MURPHY William Kieran, Ballyragget,
County Kilkenny, IE;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
PCT/IE2009/000056
WO 2010/016045
Deliace ústrojenstvo a spôsob rozdeľovania balíka a oddelenie baliaceho materiálu od balíka

(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

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

A01N 1/00
E 16831
06754641.6, 30.6.2006
1901605, 14.5.2014
102005031532
1.7.2005
DE
Cytonet GmbH & Co. KG, Weinheim/Bergstrasse, DE;
ARSENIEV Lubomir, Hannover, DE; ALEXANDROVA Krassimira, Hannover, DE; BARTHOLD
Marc, Hannover, DE; GRIESEL Carsten, Cary, NC,
US; HEUFT Hans-Gerd, Ronnenberg, DE; KAFERT-KASTING Sabine, Hannover, DE; PRIESNER Christoph, Hannover, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP2006/006401
WO 2007/003382
Médium na skladovanie buniek

(51) A01N 25/00, A01N 41/00, A01N 35/00,
A01P 13/00
(11) E 16958
(96) 08737607.5, 2.5.2008
(97) 2146570, 18.6.2014
(31) 0708588
(32) 3.5.2007
(33) GB
(73) Syngenta Participations AG, Basel, CH;
(72) Sohm Rupert Heinrich, Muenchwilen, CH; Schneider Rudolf, Muenchwilen, CH;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(86) PCT/IB2008/001143
(87) WO 2008/135854
(54) Herbicídna kompozícia
(51) A01N 25/00, A01N 37/00, A01N 57/00,
B01J 13/00
(11) E 16919
(96) 11727066.0, 7.6.2011
(97) 2579714, 25.6.2014
(31) 352505 P
(32) 8.6.2010
(33) US
(73) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, IN, US;
(72) WILSON Stephen, Zionsville, IN, US; DOWNER Brandon, Greenfield, IN, US; QIN Kuide,
Westfield, IN, US; LIU Lei, Carmel, IN, US;
TANK Holger, Zionsville, IN, US; LI Mei, Westfield, IN, US; OUSE David, Indianapolis, IN,
US; ZHANG Hong, Carmel, IN, US;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
(86) PCT/US2011/039376
(87) WO 2011/156320
(54) Mikrozapúzdrené oleje na reguláciu rozptylu
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64.053, 4.7.2001, ES
Rupatadín

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2014 - SK (oznámenia - dodat. ochr. osvedčenia) 67

Predĺženia doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia
(11)
(21)
(23)
(68)
(54)
(73)
(74)
(92)
(93)
(95)
(94)

3
2-2002
9.9.2013
279453
Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov, spôsob ich výroby, medziprodukty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Ingelheim, DE;
Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
14/0032/02-S, 8.3.2002
RVG 26191, 9.10.2001, NL
Tiotropium bromid
18.3.2016

Zmena doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia v zmysle čl. 17 ods. 2
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 a čl. 18
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009
(11)
(21)
(22)
(54)

85
5010-2009
22.12.2009
Chinazolínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje a ich
použitie
(93) EU/1/09/526/001, 2.3.2004, CH;
(94) 2.3.2019

ČASŤ
ÚŽITKOVÉ VZORY
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
U1

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

Y1

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

Y2

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

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

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

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

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

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

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

BA2K
FA2K
FB2K
FC2K
GB2K
PD2K
PD2K

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

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

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

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

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

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

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

73

Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov

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

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

107-2013
208-2013
50134-2013
50135-2013
30-2014
32-2014
46-2014

G01R 19/00
D06F 39/00
B60L 5/00
B60L 5/00
A47F 5/00
C12M 1/00
A47G 7/00

48-2014
50-2014
66-2014
83-2014
91-2014
5031-2014
5032-2014

E06B 3/00
F15B 1/00
B65F 1/00
F03D 9/00
B62D 49/00
E04C 5/00
B02C 7/00

5033-2014
50001-2014
50015-2014
50017-2014
50048-2014
50052-2014
50053-2014

G01B 3/00
G09F 3/00
G07F 11/00
G11B 7/00
B65D 85/00
F16F 15/00
F16C 32/00

50064-2014
50076-2014
50079-2014
50085-2014
50087-2014
50088-2014

A01K 1/00
G05D 23/00
B25J 19/00
G01M 7/00
H02G 13/00
A61K 31/00

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

A01K 1/00, E04B 1/00
50064-2014
27.5.2014
PUV 2013-28013
31.5.2013
CZ
AGROMONT Vimperk s.r.o., Čkyně, CZ;
Kordík Josef, Ing., Vimperk, CZ; Vokáč Ivan,
Ing., Zdíkov, CZ; Černá Daniela, Praha - Haje, CZ;
Doležal Oldřich, doc., DrSc., Praha - Uhřiněves,
CZ; Zink Vojtěch, Ing., Havlíčkův Brod, CZ; Staněk Stanislav, Ing., DiS, Hradec nad Svitavou, CZ;
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Kruhová stajňa
(57) Opisuje sa kruhová stajňa na chov hospodárskych
zvierat, ktorej pôdorys je v tvare n-uholníka vpísaného do kružnice s priemerom D. Stajňa je vybavená strechou (1) v tvare kužeľa alebo ihlanu
s n-uholníkovou základňou, ktorá je na vrchole
vybavená otvorom s odvetrávacou nadstavbou
(2). Vnútri stajne je situovaná sústava medzikruží
na ustajnenie, zhromažďovanie a prevádzanie
hospodárskych zvierat a dojáreň, ktorá je umiestnená uprostred stajne. Pomer výšky H hypotetického vrcholu (3) strechy (1), pri neuvažovaní
s odvetrávacou nadstavbou (2), k priemeru stajne
D je v rozsahu i = 0,14 až 0,24 a zároveň sklon
strechy (1) je v rozsahu a = 15° až 25° od horizontálnej roviny. Ďalej môže byť kruhová stajňa
vybavená systémom na automatický pohyb zvierat, ich kŕmenie a dojenie a/alebo automatickým
riadiacim systémom prevádzky stajne.

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

A47F 5/00, H04M 1/00, F16M 11/00
30-2014
4.3.2014
Matej Jaroslav, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK;
Matej Jaroslav, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK;
Interiérový držiak dobíjateľných elektronických zariadení
(57) Opisuje sa držiak, ktorý sa skladá z čelnej plochy, vrecka a upevňovacieho prvku. Držiak slúži
na držanie dobíjateľných elektronických zariadení počas nabíjania z elektrickej zásuvky. Čelná
plocha je rovinná, vrecko je umiestnené za ňou
a nabíjaný predmet sa vloží do vrecka zboku.

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

A47G 7/00, A47H 27/00
46-2014
15.4.2014
PUV 2013-27778
15.4.2013
CZ
CSP System s.r.o., Dalečín, CZ;
Jelínek Jan, Dalečín, CZ; Dítě Miroslav, Herálec,
CZ;
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;
(54) Upínač na nádoby umiestnené pred oknom
(57) Opisuje sa upínač, ktorý pozostáva z dvoch k sebe pripojených ramien (1) a (2). Predné rameno
(1) je vybavené zahnutým tvarovaným koncom
(3), ktorý obopína horný okraj nádoby (4), a zadné rameno (2) je upevnené k rámu (5) okna alebo
k parapetu (6) okna.
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

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

A61K 31/00, A61P 27/00, A61K 9/00
50088-2014
30.6.2014
UNIMED PHARMA, spol. s r. o., Bratislava,
SK;
Slučiaková Elena, RNDr., Bratislava, SK; Jančuš
Vladimír, PharmDr., Bratislava, SK; Hanulák Marian, Mgr., Bratislava, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
Očná instilácia s obsahom širokospektrálneho
antibiotika a lokálneho glukokortikoidu
Opísaný je oftalmologický prípravok, ktorý ako
širikospektrálne antibiotikum obsahuje 0,1 až
2 % hmotn. levofloxacínu vo forme hemihydrátu
alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo
derivátu a ako glukokortikoid obsahuje 0,01 až
1 % hmotn. dexametazónu, prípadne vo forme
jeho fosfátovej soli s kyselinou fosforečnou, 0,05
až 0,2 % hmotn. kyseliny hyalurónovej, 0,01 až
3 % hmotn. pomocných látok na úpravu viskozity prostriedku, úpravu osmolality a úpravu pH na
hodnotu 6,5 až 7,5 a zvyšok do 100 % hmotn.
tvorí voda na injekciu.

B02C 7/00, B02C 18/00
5032-2014
1.7.2014
Uhlár Július, Diviacka Nová Ves, SK;
Uhlár Július, Diviacka Nová Ves, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia
(57) Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia
je riešený tak, že v dne vertikálnej valcovej pracovnej komory je cez náboj (2) rotačné uložený
pracovný disk (3). Pracovný disk (3) je vybavený
aspoň dvoma priebežnými radiálne alebo tangenciálne orientovanými podlhovastými na koncoch
uzavretými vybraniami (4), pričom na hornej
strane pracovného disku (3) sú nad časťou vybraní (4) radiálne alebo tangenciálne ukotvené
nože (5), ktorých ostrie je nad rovinou pracovného disku (3) a prečnieva za obvod pracovného
disku (3). Na dolnej strane pracovného disku (3)
sú v odklone od uloženia nožov (5) axiálne ukotvené zberacie a vyhadzovacie lišty (6), ktoré tiež
prečnievajú za obvod pracovného disku (3).

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

B25J 19/00, B25J 17/00, B25J 13/00, B25J 9/00
50079-2014
16.6.2014
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov,
SK;
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ
Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tóthová Mária,
Ing., Vranov nad Topľou, SK; Vagaská Alena,
PaedDr., PhD., Prešov, SK;
(54) Lineárny aktuátor s umelým svalom – II
(57) Lineárny aktuátor s umelým svalom – II je tvorený prítlačnou pružinou (2) a umelým svalom (1)
s pripojenou prívodnou trubicou (10) a s pevne
pripojenými závitovými tyčami (4) prostredníctvom spojovacích členov (3). Závitové tyče (4)
sú prevlečené cez stredy prírub (6) a sú na ne naskrutkované nastavovacie matice (5). Tie sú svojou valcovou časťou voľne vložené cez príruby
(6) a cez podložky (8). Polohy nastavovacích matíc (5) sú zaistené istiacimi maticami (7) s podložkami (9). Aktuátor je prevodníkom vstupného
tlaku média na výstupnú dĺžku aktuátora. Pri maximálnom vstupnom tlaku média je výstupná
dĺžka aktuátora minimálna a naopak, pri minimálnom vstupnom tlaku je výstupná dĺžka maximálna. Aby nedochádzalo k prehnutiu prítlačnej pružiny (2) aktuátora, je na jej povrchu a do
jej vnútra nasunutá vonkajšia vodiaca trubica
(11) a vnútorná vodiaca trubica (12), pričom každá
z nich je jedným koncom pripevnená k jednej
z protiľahlých prírub (6).
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(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

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

B60L 5/00
50134-2013
15.11.2013
PUV 2013-28283
5.8.2013
CZ
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Blovice, CZ;
Dolák Miroslav, Ing., Blovice, CZ; Pálek Jaroslav, Ing., Plzeň, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Uloženie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača
Uloženie uhlového snímača pozostávajúceho z uhlového senzora (S) a polohovacieho elementu
(E), upevniteľných na vzájomne sa natočiteľných
dieloch (D) trolejbusového zberača, kde uhlový
senzor (S) je pripevnený k držiaku (1), ktorý je
s prvým dielom (D1) spojený dištančnými stojinami (2), zatiaľ čo polohovací element (E) je spojený s druhým dielom (2).

B60L 5/00
50135-2013
15.11.2013
PUV 2013-28282
5.8.2013
CZ
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Blovice, CZ;
Dolák Miroslav, Ing., Blovice, CZ; Pálek Jaroslav, Ing., Plzeň, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Spoj delenej tyče trolejbusového zberača
Spoj delenej tyče (2) trolejbusového zberača, kde
tyč (2) pozostáva z kovového dielu (21) pripojiteľného k točni a zakončeného rozrezom (211)
a z izolačného nástavca (22) zasunutého do kovového dielu (21) a zakončeného trolejovou botkou, kde kovový diel (21) obsahuje zvierací spoj.
Zvierací spoj je tvorený rúrkovou objímkou (1)
obopínajúcou kovový diel (21), ktorá obsahuje
aspoň jeden pozdĺžny predel (13), z ktorého vystupujú proti sebe príruby (12) spojiteľné skrutkovými spojmi (3).
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(51) B62D 49/00, B27B 25/00, B66C 1/00,
A01G 23/00
(21) 91-2014
(22) 11.7.2014
(71) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
(72) Hnilica Richard, Ing., PhD., Zvolen, SK; Messingerová Valéria, prof. Ing., CSc., Zvolen, SK; Stanovský Miroslav, Ing., CSc., Zvolen, SK; Dado
Miroslav, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK; Hnilicová Michaela, Ing., Zvolen, SK; Ferenčík Michal, Ing., PhD., Zákamenné, SK; Slugeň Jozef,
Ing., PhD., Dobrá Niva, SK;
(54) Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora
(57) Predložené riešenie prináša technické riešenie lanovkovej nadstavby a možnosti jej technologického využitia na lesnom kolesovom traktore. Na
spodnej časti nosnej konštrukcie (6) lanovkovej
nadstavby je umiestnený dvojbubnový navijak
pozostávajúci z lanovice (1) a navíjacieho bubna
(2). Zadná časť nosnej konštrukcie pozostáva
z vodiacich kladiek (7) na vedenie obežného lana
(4) z lanovice (1) cez kladky (7) do porastu, čím
sa vytvorí lanovková dráha. Lanovková nadstavba je prichytená na zadný sklopný štít (10).

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

B65D 85/00, B25H 3/00
50048-2014
3.5.2014
2014-29053
9.1.2014
CZ
SAUBER - TECHNIK s.r.o., Ostrava - Slezská
Ostrava, CZ;
Štellner Marek, Ostrava - Moravská Ostrava, CZ;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
Príručný zásobník spojovacieho materiálu
Príručný zásobník spojovacieho materiálu je tvorený plastovou nádobou s plastovým vekom, ktorá je vybavená úchytom a informačným blokom
na uvedenie obchodných informácií. Technické
riešenie možno využiť na pohodlné a prehľadné
skladovanie spojovacieho materiálu.
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)

B65F 1/00
66-2014
20.5.2014
Pavelka Jozef, prof. PaedDr., CSc., Ľubotice, SK;
Pavelka Jozef, prof. PaedDr., CSc., Ľubotice, SK;
Mechanická výstuž kontajnera komunálneho
odpadu
(57) Mechanická výstuž kontajnera komunálneho odpadu pozostáva z kovovej mechanickej výstuže
tvarovo vyhotovenej ako vnútorný kruh (1) z pásovej ocele s tromi vnútornými závitmi (5), ktorý
je inštalovaný vnútri kontajnera, pričom druhý,
vonkajší kruh (2) z pásovej ocele s tromi dierami
(3) je inštalovaný z vonkajšej strany kontajnera.
Na inštaláciu, t. j. vzájomné spojenie vonkajšieho
(2) a vnútorného kruhu (1) mechanickej výstuže
slúži príložka (4) z pásovej ocele a tri závitové
skrutky (6).

C12M 1/00
32-2014
7.3.2014
POWER 4 YOU s.r.o., Bratislava - Staré Mesto,
SK;
(72) Králik Peter, Žilina - Budatín, SK; Hán Milan, Ing.,
Bratislava - Devín, SK; Blaňár Pavol, Mgr., Pezinok, SK; Hán Martin, Bratislava, SK;
(54) Modulová samostatne fungujúca bioplynová
stanica
(57) Modulová samostatne fungujúca bioplynová stanica sa skladá aspoň zo štyroch samostatných
kontajnerov (1, 2, 3, 4), ktoré sú umiestnené vedľa seba a sú vzájomne prepojené médiami a elektrickými vedeniami, pričom kontajner (1) pozostáva z technologickej komory (5) na umiestnenie
plynojemu (9) a uskladnenie vyrobeného bioplynu a technologickej komory (13) na úpravu bioplynu, ktorá je od technologickej komory (5) na
umiestnenie plynojemu (9) a uskladnenie vyrobeného bioplynu oddelená protipožiarnou stenou,
kontajner (2) pozostáva z reaktora (6) a technologickej komory (14) na úpravu perkolátu, kontajner (3) pozostáva z reaktora (7) a technologickej komory (15) na elektroinštaláciu a riadiacu
jednotku, kontajner (4) pozostáva z reaktora (8)
a technologickej komory (16) na kogeneráciu,
pričom technologické komory (14, 15, 16) sú oddelené od reaktorov (6, 7, 8) tepelnoizolačnou
a protipožiarnou stenou, a v reaktoroch (6, 7, 8)
sú umiestnené koše (10, 11, 12) na biomasu.

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

D06F 39/00, D06F 37/00
208-2013
2.12.2013
Čekan Jozef, Ing., Považská Bystrica, SK;
Čekan Jozef, Ing., Považská Bystrica, SK;
Tepelná izolácia pracej vane a pracieho priestoru práčky
(57) Opisuje sa tepelná izolácia pracej vane s predným plnením pracieho priestoru bubna (2) práčky, pričom tepelnoizolačná vrstva (8) pracej vane
(1) práčky je tvorená dvojplášťom. Priestor medzi vnútorným plášťom (11) a vonkajším plášťom
(12) je vákuovaný, hermetizovaný a vystužený
axiálnymi lamelami (13) a radiálnymi lamelami
(14).

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

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

E04C 5/00, B29C 70/00
5031-2014
18.3.2013
RU 2012151042
29.11.2012
RU
Mekhonoshin Igor Alexandrovich, Perm, RU;
Mekhonoshin Igor Alexandrovich, Perm, RU;
Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
PCT/RU2013/000216
WO 2014/084755
Linka na výrobu kompozitných výstuží
Výrobná linka kompozitných výstuží zahŕňa rám
s cievkami priadze (1), zrovnávací diel (2), sušičku (3), namáčaciu vaničku (4) s vretenom (5), žmýkačku (6), stupeň (7) tvarovania priadze s navijakom (8), polymerizačnú komoru (9), chladič (10),
ťahadlo (11) a strihadlo (12). Stupeň (7) tvarovania priadze pozostáva z dvoch vonkajších rovnobežných rotačných rúr (14, 15) uložených v ložiskách (13) s nainštalovanými navijakmi (8). Kaž-
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dý navijak obsahuje vlastný držiak cievky (16),
polohovaciu kladku priadze (17) na jednom konci a protizávažie (18) na druhom konci, ktoré zabezpečuje synchrónny pohyb navijakov. V každej vonkajšej rotačnej rúre (14, 15) je umiestnená
vnútorná vodiaca rúrka (21, 22) nainštalovaná
vždy v osi a upevnená na príchytkách (19) a v centrovacích ložiskách (20), na koncoch ktorých sú
namontované odnímateľné formovacie články
(23, 24) s dierami (25) zodpovedajúcimi veľkosti
priadzou ovinutej tyče (26). Za formovacími článkami (23, 24) ešte pred polymerizačnou komorou
(9) výstuže prechádzajú jedným párom vodiacich
kladiek (27, 28) umiestneným z ich vonkajšej
strany a na druhom konci prechádzajú druhým
párom vodiacich kladiek (29, 30) umiestneným
z ich vnútornej strany vzhľadom na trasu vedenia
výstuží. Sušička je vybavená elektronickou reguláciou teploty. Polymerizačná komora pozostáva
zo 4 sekcií a je vybavená elektronickou reguláciou teploty. Ťahadlo (11) je vybavené elektronickým ukazovateľom dĺžky.

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

E06B 3/00
48-2014
24.4.2014
PUV 2013-27829
24.4.2013
CZ
Hort Miroslav, Bohdalov, CZ;
Hort Miroslav, Bohdalov, CZ;
Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;
Interiérové dvere
Interiérové dvere s osadením do kovových zárubní, s dverovkou pozostávajúcou z rámu, výplní a postranných dosiek. Rám (1) dverí je z tvrdého plastového materiálu, výplň (2) je z extrudovaného polystyrénu a postranné dosky (3, 4) sú
z ABS kopolyméru, pričom všetky materiály sú
spojené lisovaním a lepením.

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

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
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F03D 9/00, F03D 11/00, F24J 2/00
83-2014
3.7.2014
Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;
Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;
Hybridný veternoenergetický systém
Opísaný systém využíva multirotorový kolektor
(1) na ramene (4). Rotory (2) majú premenlivý
sklon svojich osí rotácie a odovzdávajú energiu
vetra generátorom tak priamo na osi, ako aj na
zemi blízko koreňa stĺpa (12) účinkom vzdúvania
vĺn. Hybridný veternoenergetický systém využíva okrem vodorovného prúdenia vzduchu tiež
vertikálne termické prúdy a v prípade umiestnenia v mori tiež energiu vĺn. Sústava je ľahká
a s nízkym momentovým zaťažením stĺpa (12),
čím je vhodná najmä do ťažko prístupných miest,
ako sú hlboké moria, hory, odľahlé lokality.

F15B 1/00
50-2014
28.4.2014
OBAL-SERVIS, a.s. Košice, Košice, SK;
Németh František, Košice, SK;
Zariadenie na meranie a uvoľnenie tlaku hydraulickej energie
(57) Zariadenie na meranie a uvoľňovanie tlaku hydraulickej energie sa používa v hydraulických obvodoch strojov a zariadení na bezpečné uvoľňovanie tlakovej energie v hydraulickom obvode.
Bezpečné uvoľnenie tlakovej energie sa vykonáva, ak je potrebné zasiahnuť do hydraulického
tlakového obvodu pri opravách a pod.
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

F16C 32/00
50053-2014
6.5.2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;
Magdolen Ľuboš, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Masaryk Michal, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
Radiálne magnetické ložisko
Radiálne magnetické ložisko má stator (1), ktorý
má dovnútra orientované výčnelky (2) magnetických pólov, ktoré pôsobia na hriadeľ (4) uložený
vnútri statora (1). Stator (1) má výčnelky (5)
magnetických pólov aj na svojom vonkajšom obvode a tieto magnetické póly pôsobia na vonkajší
prstenec (7), ktorý s vôľou obopína stator (1)
s výčnelkami (5). Napájanie elektromagnetov na
vnútornej strane statora (1) je oddelené od napájania elektromagnetov na vonkajšom obvode statora (1). Vo výhodnom usporiadaní je riadenie
elektromagnetov na vnútornej strane statora (1)
prepojené s riadením elektromagnetov na vonkajšom obvode statora (1), čím sa dosiahne väzba
medzi hriadeľom (4) a prstencom (7). Radiálne
magnetické ložisko môže byť súčasťou zotrvačníkového akumulátora energie s protibežne sa
pohybujúcimi, súosovo uloženými rotormi.

(51) F16F 15/00, F16C 39/00, F16C 32/00,
H02K 7/00
(21) 50052-2014
(22) 6.5.2014
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;
(72) Magdolen Ľuboš, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Masaryk Michal, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(54) Rotačný elektrodynamický stroj, najmä zotrvačníkový motorgenerátor na akumuláciu elektrickej energie
(57) Rotačný elektrodynamický stroj má prvý rotor
(1) a druhý, protibežný rotor (2) v podobe prstenca, ktorý je rotačne uložený v telese (6) súosovo s prvým vnútorným rotorom (1), pričom
druhý, protibežný rotor (2) aspoň čiastočne obopína prvý rotor (1). Druhý rotor (2) je vybavený
vinutím, ktoré je cez zberač (4) prepojené na
vstup a/alebo výstup stroja. Rotačný elektrodynamický stroj s protibežnými rotormi (1, 2) môže
byť využitý ako zotrvačníkový motorgenerátor
na akumuláciu elektrickej energie. Rotory (1, 2)
a/alebo aj vonkajšie teleso (6) so statorom (3)

môžu mať modulovú konštrukciu na vytvorenie
akumulátorov s rôznymi energetickými kapacitami. Vo výhodnom usporiadaní môže mať stroj
svoje rotory (1, 2) uložené na magnetických ložiskách (5).

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

G01B 3/00
5033-2014
4.7.2014
Kráľovič Tibor, Ing., Križovany nad Dudváhom,
SK;
(72) Kráľovič Tibor, Ing., Križovany nad Dudváhom,
SK;
(54) Škárová mierka
(57) Škárová mierka (1) hviezdicového tvaru v strede
s kruhovým otvorom (5) alebo viachranným otvorom, s hranatými alebo zaoblenými cípmi (2)
v rozsahu 3 až 10 cípov, ktoré majú jeden až dvojstupňovo zrezané plôšky (4) na meranie škár a medzier s číselným označením na jednotlivom cípe
(3).

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

G01M 7/00
50085-2014
17.6.2014
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK;
(72) Kuric Ivan, prof. Dr. Ing., Martin, SK; Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Kočiško Marek,
doc. Ing., PhD., Šarišské Bohdanovce, SK; Hrehová Stella, Ing., PhD., Prešov, SK; Krchová Denisa, Ing., Prešov, SK;
(54) Systém merania vibrácií v pracovných strojoch – I
(57) Systém merania vibrácií v pracovných strojoch
pozostáva minimálne z jednej meracej plochy (3)
pripevnenej ku kontaktnému nosiču (2) snímačov
vibrácií (4, 5, 6), aspoň na jednom mieste pra-
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covného stroja (1). Súčasne na každý kontaktný
nosič (2) snímačov vibrácií (4, 5, 6) je pripojený
jeden z uvedených snímačov vibrácií (4, 5, 6).
Každý z nich je spojený spojovacími tienenými
káblami (7) s blokom predzosilňovačov (8) a ten
je spojený spojovacími tienenými káblami (9) so
združovacou konektorovou jednotkou (10). V systéme merania vibrácií pracovných strojov môže
byť združovacia konektorová jednotka (10) pripojená spojmi (14) aspoň jednému meraciemu prístroju (13) alebo viackanálovým spojom (11) spojená s monitorovaco-diagnostickým systémom
(12), alebo uvedené spojenia môžu byť uskutočnené súčasne. Systém merania vibrácií pracovných strojov má snímače vibrácií (4, 5, 6) umiestnené v smere vodorovnom, zvislom a priečnom
alebo v iných zvolených smeroch.

G01R 19/00
107-2013
7.6.2013
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta, Nitra, SK;
(72) Cviklovič Vladimír, Ing., PhD., Nitra, SK; Olejár
Martin, Ing., PhD., Nitra, SK;
(54) Zapojenie na meranie elektrického prúdu odoberaného zo zdroja sínusovými invertormi
(57) Do série s vodičom spájajúcim zdroj (1) jednosmerného napätia a meraný invertor (2) sa zapojí
merací rezistor (3), pričom k meraciemu rezistoru (3) sú paralelne pripojené vstupy prístrojového
zosilňovača (4), ktorý je napájaný symetrickým
napätím a jeho výstup je pripojený k aktívnemu
filtru (5) 4. rádu podľa Čebyševovej aproximácie
a výstup filtra (5) je pripojený na vstup meracieho diferenciálneho analógovo-číslicového prevodníka (6), pričom číslicový signál na výstupe
prevodníka (6) je ďalej pripojený k jednočipovému mikroprocesoru (7) a výstup jednočipového mikroprocesora je pripojený k displeju (8).
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(51)
(21)
(22)
(71)

G05D 23/00
50076-2014
12.6.2014
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK;
(72) Matisková Darina, Ing., PhD., Prešov, SK; Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK;
(54) Systém riadenia teploty média v uzavretom priestore so slučkou diferencie meranej teploty
(57) Systém riadenia teploty média v uzavretom priestore so slučkou teplotnej diferencie je obvod riadenia teploty média (9) v priestore nádoby (8).
Hlavnou regulovanou veličinou je údaj teploty
média prenášaný spojom (22). Pomocnou regulovanou veličinou je údaj teplotnej diferencie média
prenášaný spojom (18). Akčná veličina prenášaná
spojom (15) zabezpečuje optimálny časový priebeh teploty média. Do spätnej väzby obvodu je
začlenený blok diferencie snímanej hodnoty výstupu tvorený diferenčným blokom (26) a oneskorovacím blokom (25). Do uvedeného bloku je
privedený údaj o veľkosti výstupnej teploty zo
snímača teploty média (7), (spoj 21) a taktiež ten
istý údaj po prechode cez oneskorovací člen (25)
spojom (20). Spojom (18) je vedený rozdiel medzi súčasnou a predchádzajúcou teplotou média
(9). Tento údaj vstupuje do ústredného člena regulátora, ktorý obsahuje príslušné diferenčné bloky (1) a (3), ústredný člen regulátora teploty média (2), ústredný člen regulátora diferencie teploty média (4) a akčný člen (5).

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

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

G07F 11/00
50015-2014
19.2.2014
VISIT AND COLLECT, s.r.o., Ružomberok, SK;
Vierik Martin, Ružomberok, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Predajný automat na suveníry
Predajný automat suvenírov (41) pozostáva zo skeletu (1), ktorého vrchná časť je priehľadná, otvárateľná a je do nej vidieť. V tejto časti sa nachádza nosná platňa (6), na ktorej je uložené veľké
ozubené koleso (7) s transparentnými zásobníkmi
naplnenými suvenírmi (41), ako aj vzorky suvenírov (41), ktoré automat ponúka. Stred ozubeného kolesa (7) vypĺňa dekoračný masívny valec
(17) s prichytením. Na nosnej platni (6) je ešte
vidieť malé ozubené koleso (10) a šípkový ukazovateľ (11). V prednej časti automatu sa nachádza ovládací prvok (2) mechanizmu, ktorým môže byť volant či kľuka, mincovník (3) a vydávač
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(4) suvenírov (41), prípadne priehľadná priehradka (5) pre reklamný materiál. Jednoduchým otáčaním ovládacieho prvku (2) sa vykonáva takmer
celý proces zakúpenia suveníru (41).

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

G09F 3/00
50001-2014
9.1.2014
Sealsec s.r.o., Marianka, SK;
Kopačka Milan, Ing., Marianka, SK; Kopačka Matúš, Ing., PhD., Marianka, SK;
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava,
SK;
(54) Bezpečnostná plomba s uzatváracím mechanizmom
(57) Telo (3) plomby obsahuje dutinu, vstupný otvor
(31) a výstupný otvor (32) na vstup a výstup zásuvnej časti (2), medzi vstupným a výstupným
otvorom (31, 32) v dutine tela (3) je vytvorená
zádržná oblasť (34). V dutine tela (3) je usporiadaný uzatvárací mechanizmus (4). Tento uzatvárací mechanizmus (4) obsahuje statickú časť a minimálne jeden pružný prvok (41) s voľným koncom na spoluprácu so zásuvnou časťou (2) a ďalším prvkom nachádzajúcim sa v dutine plomby,
na uzamknutie plomby, pričom v uzamknutom
stave sa voľný koniec pružného prvku (41) uzatváracieho mechanizmu (4) nachádza v zádržnej
oblasti (34).

G11B 7/00, G11B 23/00, G11B 19/00
50017-2014
21.2.2014
Šafárik Ivan, Bratislava, SK; Zachar Milan, Bratislava, SK;
Šafárik Ivan, Bratislava, SK; Zachar Milan, Bratislava, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
Neštandardný optický audiodisk a videodisk
s ochranou proti načítaniu a prehrávaniu v osobných počítačoch a matrice na ich výrobu
Uvedené audiodisky a videodisky sú vyrábané lisovaním z matrice, obsahujú zavádzaciu oblasť
(3), dátovú oblasť (4) a vyvádzaciu oblasť (5)
a v oblasti s polomerom od 18,00 ±1 mm až
23,5 ± 1 mm sú vybavené zónou (6) mechanickej
ochrany, ktorá obsahuje množinu mechanických
vrypov v tvare sústredných kružníc, s profilom
písmena V, ktoré sú usporiadané tesne jeden
vedľa druhého tak, že ich vrchné okraje sa navzájom dotýkajú.

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

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

H02G 13/00
50087-2014
19.6.2014
PUV 2014-29615
30.5.2014
CZ
TREMIS s.r.o., Lukavec, CZ;
Minka Milan, Ing., Litoměřice, CZ;
Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
Podpera bleskozvodného vodiča
Opísaná je podpera bleskozvodného vodiča, určená na plochú strechu. Pozostáva z plastovej základne (1) s bočnicami (7), v ktorej je záťaž (2),
spravidla z betónu. Každá bočnica (7) má držiak
(4) vodiča s čeľusťami (4.1) a pružnými záhybmi
(4.2), ktorý je doplnený zásuvnou vzperou (5),
ukončenou zaisťovacím palcom (6.2). Zasunutím
zaisťovacieho palca (6.2) do drážky (6.1), urobenej v bočnici (7), vznikne pevné spojenie bleskozvodného vodiča (3) s podperou. Jeho nezasunutím vznikne spojenie voľné – posuvné.
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(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

(51)

(21)

A01K 1/00
A47F 5/00
A47G 7/00
A61K 31/00
B02C 7/00
B25J 19/00
B60L 5/00

50064-2014
30-2014
46-2014
50088-2014
5032-2014
50079-2014
50134-2013

B60L 5/00
B62D 49/00
B65D 85/00
B65F 1/00
C12M 1/00
D06F 39/00
E04C 5/00

50135-2013
91-2014
50048-2014
66-2014
32-2014
208-2013
5031-2014

E06B 3/00
F03D 9/00
F15B 1/00
F16C 32/00
F16F 15/00
G01B 3/00
G01M 7/00

48-2014
83-2014
50-2014
50053-2014
50052-2014
5033-2014
50085-2014

G01R 19/00
G05D 23/00
G07F 11/00
G09F 3/00
G11B 7/00
H02G 13/00

107-2013
50076-2014
50015-2014
50001-2014
50017-2014
50087-2014
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FG2K

Zapísané úžitkové vzory

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941

C12N 15/00
A24D 1/00
G01N 3/00
B65G 43/00
G01N 29/00
A01K 1/00
B64C 29/00
B60P 3/00
G02B 23/00
F16C 33/00

6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951

G05D 25/00
H02H 9/00
F03B 5/00
F24J 2/00
G05B 13/00
G06Q 50/00
C04B 7/00
F01C 1/00
B62D 49/00
B60Q 1/00

6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961

B60J 11/00
A43C 1/00
E04B 1/00
A63D 15/00
F21V 5/00
E01F 15/00
D21G 1/00
B08B 1/00
B01J 3/00
C04B 18/00

6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970

C12N 15/00
E02D 29/00
C10B 57/00
A47K 13/00
A47F 5/00
C04B 18/00
B01D 1/00
B25J 19/00
B25J 9/00

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

A01K 1/00, G01B 7/00, G01N 21/00
6937
227-2013
20.12.2013
4.11.2014
10.9.2014
Jablonický Juraj, Ing., PhD., Pohranice, SK; Lendelová Jana, Ing., PhD., Nitra, SK; Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD., Nitra, SK; Žitňák Miroslav,
doc. Ing., PhD., Rišňovce , SK;
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Nitra, SK;
(54) Zariadenie na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk

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

A24D 1/00, A24D 3/00
6933
5035-2013
8.12.2011
10252093.9
10.12.2010
EP
4.11.2014
9.9.2014
Kadiric Alen, Yverdon-les-Bains, CH;
Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
(86) PCT/EP2011/072194
(87) WO 2012/076649
(54) Fajčiarsky výrobok majúci vonkajší obal s vyrezanou časťou
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

A43C 1/00, A43C 11/00
6953
25-2013
19.2.2013
4.11.2014
23.9.2014
Kolková Soňa, Behynce, SK; Kolka Ivan, Ing.,
Behynce, SK;
(73) Kolka Ivan, Ing., Behynce, SK; Kolková Soňa,
Behynce, SK;
(54) Mechanický systém napínania šnúrok

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

A47F 5/00, G09F 13/00, G09F 19/00
6966
50085-2013
11.7.2013
4.11.2014
25.9.2014
Gontko Lucian, Žarnovica, SK; Varhaník Erik,
Žarnovica, SK;
(73) New Options, s.r.o., Žarnovica, SK;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Skladací stojan na 3D zobrazovanie a stojan
na 3D zobrazovanie s akváriom
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A47K 13/00
6965
5046-2013
20.11.2013
4.11.2014
25.9.2014
Pancurák Pavol, Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
Pancurák Pavol, Bratislava - Záhorská Bystrica, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
WC sedacia plastová súprava

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

A63D 15/00, A47B 13/00
6955
160-2013
17.9.2013
4.11.2014
23.9.2014
Machovič Milan, Košice, SK;
Machovič Milan, Košice, SK;
Päťuholníkový odkrývací biliardový stôl

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

B01D 1/00, C02F 7/00
6968
50142-2013
13.12.2013
PV 2013-952
29.11.2013
CZ
4.11.2014
25.9.2014
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(72) Boráň Jaroslav, Ing., Ph.D., Hranice, CZ; Důbrava Karel, Ing., Olomouc, CZ; Kundrátek Jan, Ing.,
Hranice, CZ;
(73) KUNST, spol. s r. o., Hranice, CZ;
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Spôsob sýtenia kvapaliny plynom v tlakových
nádržiach a zariadenie na vykonávanie tohto
spôsobu
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B01J 3/00, C10J 3/00, B01D 11/00, B09B 3/00
6960
5007-2014
14.2.2014
4.11.2014
23.9.2014
Gajdoš Matúš, Ing., Alekšince, SK; Varchola Michal, prof. Ing., CSc., Dunajská Lužná, SK;
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Bratislava, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob a zariadenie na spracovanie kvapalných organických látok v prostredí superkritickej vody

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

B08B 1/00, A61C 15/00
6959
17-2014
6.2.2014
4.11.2014
23.9.2014
Kráľ Jozef, Ing., Kokošovce, SK; Kardoš František, Prešov, SK; Grega Samuel, Prešov, SK;
(73) Kráľ Jozef, Ing., Kokošovce, SK; Kardoš František, Prešov, SK; Grega Samuel, Prešov, SK;
(54) Čistiaci nástroj
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B25J 9/00, B25J 13/00, B25J 19/00
6970
50014-2014
17.2.2014
4.11.2014
25.9.2014
Hošovský Alexander, Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK;
(54) Adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi s optimalizovaným fuzzy regulátorom
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B25J 19/00, B25J 17/00, B25J 13/00, B25J 9/00
6969
50013-2014
17.2.2014
4.11.2014
25.9.2014
Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mižáková Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján,
doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Vagaská Alena, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Krchová Denisa, Ing.,
Prešov, SK;
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(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK;
(54) Lineárny aktuátor s umelým svalom – I.
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

B60J 11/00
6952
50009-2014
13.2.2014
4.11.2014
22.9.2014
Papierník Michal, Horné Srnie, SK;
Papierník Michal, Horné Srnie, SK;
Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
Ochranný kryt čelného skla vozidla

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

B60P 3/00
6939
6-2013
25.1.2013
4.11.2014
17.9.2014
Mudrák Vladimír, RNDr., Prešov, SK; Závacký
Peter, Ing., Prešov, SK;
(73) CAD-Up Studio, s.r.o., Prešov, SK; Mudrák Vladimír, RNDr., Prešov, SK; Závacký Peter, Ing.,
Prešov, SK;
(74) Mudrák Vladimír, RNDr., Prešov, SK;
(54) Ťažný vozík na prepravu ľahkých vrtuľníkov

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

B60Q 1/00, B60J 3/00
6951
5010-2014
18.2.2014
4.11.2014
22.9.2014
Dobrodenka Martin, Dulov, SK;
Dobrodenka Martin, Dulov, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Spôsob zamedzenia oslnenia vodiča dopravného prostriedku a zariadenie

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

B62D 49/00
6950
5004-2014
3.2.2014
4.11.2014
22.9.2014
Tribula Rastislav, Ing., PhD., Žilina, SK;
Tribula Rastislav, Ing., PhD., Žilina, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Malotraktor

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

B64C 29/00, H02K 9/00
6938
148-2012
27.11.2012
4.11.2014
17.9.2014
Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
HAKO, a. s., Liptovský Mikuláš, SK;
Vertikálne zdvihové zariadenie
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(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

B65G 43/00
6935
206-2013
28.11.2013
4.11.2014
9.9.2014
Molnár Vieroslav, doc. Ing., PhD., ING-PAED
IGIP, Prešov, SK; Fedorko Gabriel, doc. Ing.,
PhD., ING-PAED IGIP, Drienovská Nová Ves,
SK; Michalik Peter, Ing. PhD., ING-PAED IGIP,
Solivar, SK; Zajac Jozef, prof. Ing., CSc., Prešov, SK; Urbanec Erik, Ing., Košice, SK;
(73) Michalik Peter, Ing., PhD., Solivar, SK; TU Košice, Košice, SK;
(54) Monitor materiálového toku hadicového dopravníka bez mechanického strižného elementu

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

C04B 7/00
6948
50123-2013
19.10.2013
4.11.2014
22.9.2014
Martauz Pavel, Ing., Ladce, SK; Gach Ferdinand,
Ing., Ladce, SK; Tiso Ivan, Ing., Nová Dubnica Veľký Kolačín, SK;
(73) Považská cementáreň, a. s., Ladce, SK;
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(54) Spôsob výroby portlandského slinku výpalom
v cementárskej rotačnej peci s využitím priemyselných odpadov a vedľajších produktov

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

C04B 18/00
6961
125-2013
12.7.2013
PUV 2012-26367
9.7.2012
CZ
4.11.2014
25.9.2014
Bílý Miroslav, Ing., CSc., Tišnov, CZ; Štepánek
Robert, Ing., Brno, CZ; Parmová Yvona, Ing., Brno,
CZ; Beránek Radek, Bílina, CZ; Pulchart Luboš,
Bílina, CZ;
(73) ECO-BUILDING BRNO s.r.o., Brno, CZ; ČEZ,
a.s., Praha, CZ;
(74) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(54) Vápenatá čerpateľná kompozitná zmes
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

C04B 18/00
6967
50138-2013
21.11.2013
4.11.2014
25.9.2014
Martauz Pavel, Ing., Ladce, SK; Strigáč Július,
Ing., PhD., Trenčín, SK;
(73) Považská cementáreň, a.s., Ladce, SK;
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(54) Použitie fluidných popolov a popolčekov z fluidného spaľovania uhlia ako antimikrobiálne
účinnej látky pre stavebníctvo

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

C10B 57/00, C10B 53/00
6964
5039-2013
9.10.2013
PV 2013-677
4.9.2013
CZ
4.11.2014
25.9.2014
Cuber Petr, Ing., Havířov-Životice, CZ; Pullmanová Monika, Ing., PhD., Vratimov, CZ;
(73) HEDVIGA GROUP, a.s., Vratimov, CZ;
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob výroby palív pre energetiku a zariadenie na výrobu palív

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

C12N 15/00, C12Q 1/00
6932
5014-2013
11.3.2013
4.11.2014
9.9.2014
Krivjanská Mária, Mgr., Galanta, SK; Krivjanský
Viktor, Mgr., Galanta, SK; Jurkovičová Dana, RNDr.,
PhD., Bratislava, SK; Kulcsár Ľudovít, Mgr., Bratislava, SK;
(73) KRD molecular technologies, s.r.o., Bratislava,
SK; Krivjanská Mária, Mgr., Galanta, SK; Krivjanský Viktor, Mgr., Galanta, SK; Jurkovičová Dana, RNDr., PhD., Bratislava, SK; Kulcsár Ľudovít,
Mgr., Bratislava, SK;
(54) Oligonukleotidy určené na detekciu miR-155-5p
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

C12N 15/00, C12Q 1/00
6962
5013-2013
11.3.2013
4.11.2014
25.9.2014
Krivjanská Mária, Mgr., Galanta, SK; Krivjanský
Viktor, Mgr., Galanta, SK; Jurkovičová Dana, RNDr.,
PhD., Bratislava, SK; Kulcsár Ľudovít, Mgr., Bratislava, SK;
(73) KRD molecular technologies, s.r.o., Bratislava,
SK; Krivjanská Mária, Mgr., Galanta, SK; Krivjanský Viktor, Mgr., Galanta, SK; Jurkovičová Dana, RNDr., PhD., Bratislava, SK; Kulcsár Ľudovít, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Oligonukleotidy na určenie aktivity chromatínovej štruktúry génu MIR155HG
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(67)
(72)

D21G 1/00, B65H 27/00
6958
50148-2013
17.12.2013
4.11.2014
23.9.2014
50053-2013
Perončík Miroslav, Ing., Martin, SK; Siráň Stanislav, Ing., Martin, SK; Jurkovič Viliam, Ing., Martin, SK; Baričák Milan, Ing., Kláštor pod Znievom, SK; Prodaj Juraj, Ing., Žilina, SK;
(73) Transmisie engineering a.s., Martin, SK;
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov
do spoločného reakčného rámu
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(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

E01F 15/00
6957
50112-2013
23.9.2013
PUV 2013-28470
17.9.2013
CZ
4.11.2014
23.9.2014
Žídek Radim, Bc., Bílovec - Lubojaty, CZ; Molin
Stanislav, Třanovice, CZ; Rochovanský David,
Ing., Ostrava - Zábřeh, CZ; Noháč Robert, Studénka, CZ; Toman Richard, Horní Suchá, CZ;
(73) ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice, CZ;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(54) Jednostranné zvodidlo pre krajnice diaľničných
komunikácií

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

E02D 29/00
6963
5019-2013
21.3.2013
BO2012A000151
21.3.2012
IT
4.11.2014
25.9.2014
Feraiolo Francesco, Ca+de+Fabbri (Bologna), IT;
OFFICINE MACCAFERRI S.p.A., Zola Predosa
(Bologna), IT;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
(54) Spevnený gabion s krabicovou konštrukciou,
spôsob jeho výroby a spôsob výroby prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

E04B 1/00, E04B 2/00
6954
158-2013
16.9.2013
4.11.2014
23.9.2014
Kittler Anton, Bratislava, SK;
Kittler Anton, Bratislava, SK;
Obytná a viacúčelová stavba s elimináciou tepelných mostov

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

F01C 1/00
6949
4-2014
8.1.2014
4.11.2014
22.9.2014
Prpič Ivan, Ing., Martin, SK;
Prpič Ivan, Ing., Martin, SK;
Rotačný lopatkový motor

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

F03B 5/00
6944
191-2013
17.10.2013
4.11.2014
22.9.2014
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(72) Hanes Milan, Banská Bystrica, SK;
(73) Hanes Milan, Banská Bystrica, SK;
(54) Dvojčinná precesná turbína
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

F16C 33/00
6941
102-2013
5.6.2013
4.11.2014
17.9.2014
Panda Anton, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Zajac
Jozef, prof. Ing., CSc., Prešov, SK; Ružbarský Juraj, doc. Ing., PhD., Sabinov, SK; Jurko Jozef, doc.
Ing., PhD., Kendice, SK; Pandová Iveta, RNDr.,
PhD., Prešov, SK;
(73) TU - Košice, Košice, SK;
(54) Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku
určenom na uloženie kolies automobilov
(51) F21V 5/00, F21S 10/00, G02B 9/00,
H05B 33/00
(11) 6956
(21) 50107-2013
(22) 31.3.2011
(45) 4.11.2014
(47) 23.9.2014
(67) 5017-2011
(72) Száraz Július, Ing., Senec, SK;
(73) LEADER LIGHT s.r.o., Spišská Nová Ves, SK;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na variabilnú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED
(51) F24J 2/00, H01L 31/00, G01K 1/00, G01S 3/00,
G05D 3/00
(11) 6945
(21) 197-2013
(22) 12.11.2013
(45) 4.11.2014
(47) 22.9.2014
(72) Kuna Štefan, Ing., Kapušany, SK; Rimár Miroslav, doc. Ing., CSc., Vyšná Šebastová, SK; Mihalčová Janka, RNDr., PhD., Ľubotice, SK; Jurko Jozef, doc. Ing., PhD., Kendice, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Košice, SK;
(54) Sonda na snímanie kolmého slnečného žiarenia a spôsob snímania
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

G01N 3/00, G01N 33/00, A01K 43/00
6934
86-2013
17.5.2013
4.11.2014
9.9.2014
Gálik Roman, doc. Ing., PhD., Nitra, SK; Boďo
Štefan, Ing., Nitra, SK;
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta, Nitra, SK;
(54) Prenosné meracie zariadenie na meranie sily
potrebnej na deštrukciu škrupiny vajec
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(51) G01N 29/00, G01F 13/00, G01N 13/00,
G01F 23/00
(11) 6936
(21) 224-2013
(22) 19.12.2013
(45) 4.11.2014
(47) 9.9.2014
(72) Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD., Nitra, SK; Cviklovič Vladimír, Ing., PhD., Žikava, p. Lovce, SK;
Olejár Martin, Ing., PhD., Nové Sady, SK; Lukáč
Ondrej, Ing., PhD., Nitra, SK;
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Nitra, SK;
(54) Spôsob merania infiltrácie pôdy
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

G02B 23/00, G03B 17/00, H04N 5/00
6940
78-2013
7.5.2013
4.11.2014
17.9.2014
Tóth Juraj, RNDr., PhD., Stupava, SK; Kalmančok Dušan, Modra, SK; Zigo Pavol, Ing., PhD.,
Modra, SK;
(73) Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava,
SK; Centrum vedecko-technických informácií SR,
Bratislava, SK;
(74) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(54) Modulárny automatický systém na monitorovanie oblohy pre pohyblivé objekty
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)

G05B 13/00, G05D 23/00
6946
50061-2013
10.6.2013
4.11.2014
22.9.2014
Hošovský Alexander, Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Balara Milan,
doc. Ing., PhD., Prešov, SK;
(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK;
(54) Systém regulácie teploty vody kotlov na báze
imunitného regulátora

(51) G05D 25/00, G02B 26/00, H01S 3/00,
G01J 1/00, B23K 26/00
(11) 6942
(21) 50034-2013
(22) 9.4.2013
(45) 4.11.2014
(47) 17.9.2014
(72) Kubošek Pavol, RNDr., CSc., Bratislava, SK;
(73) KVANT spol. s r.o., Bratislava, SK;
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Spôsob diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadenia
(51)
(11)
(21)
(22)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)

G06Q 50/00
6947
50094-2013
1.8.2013
4.11.2014
22.9.2014
Suchoba Michal, PhDr. Ing., Pezinok, SK;
iTVSi a.s., Bratislava, SK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Systém uzatvárania stávok prostredníctvom
káblovej televízie počas vysielania
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

H02H 9/00, H01T 15/00, H01T 2/00
6943
50088-2013
22.7.2013
PUV 2012-26602
28.8.2012
CZ
4.11.2014
17.9.2014
Suchý Jaromír, Ing., Ústí nad Labem, CZ;
SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, CZ;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
Zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej
ochrany

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01K 1/00
A24D 1/00
A43C 1/00
A47F 5/00
A47K 13/00
A63D 15/00
B01D 1/00
B01J 3/00
B08B 1/00
B25J 9/00

6937
6933
6953
6966
6965
6955
6968
6960
6959
6970

B25J 19/00
B60J 11/00
B60P 3/00
B60Q 1/00
B62D 49/00
B64C 29/00
B65G 43/00
C04B 7/00
C04B 18/00
C04B 18/00

6969
6952
6939
6951
6950
6938
6935
6948
6961
6967

C10B 57/00
C12N 15/00
C12N 15/00
D21G 1/00
E01F 15/00
E02D 29/00
E04B 1/00
F01C 1/00
F03B 5/00
F16C 33/00

6964
6962
6932
6958
6957
6963
6954
6949
6944
6941

F21V 5/00
F24J 2/00
G01N 3/00
G01N 29/00
G02B 23/00
G05B 13/00
G05D 25/00
G06Q 50/00
H02H 9/00

6956
6945
6934
6936
6940
6946
6942
6947
6943
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FB2K
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Zastavené konania o prihláškach úžitkových vzorov

(21)
80-2013

GB2K

Prevody a prechody práv na prihlášky úžitkových vzorov

Zápis prevodu práv z prihlášky úžitkového vzoru 50028-2011 z ETOP - TRADING, a.s., Banská Bystrica, SK na PRODUKT SK s.r.o., Púchov, SK zverejnený vo vestníku 5/2014 pod kódom GB2K (str. 84) bol zrušený.
(21) 50034-2014
(22) 26.3.2014
(71) Lukáčik Miloš, Ing., Bratislava, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
Turoň Anton, Ing., Žilina, SK; Olexík Slavomil,
Ing. arch., Trenčín, SK; Lukáčik Miloš, Ing., Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.8.2014
Dátum zápisu do registra: 17.10.2014

MK2K

Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

4053
4056
4057
4063
4424
4737

08.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
24.09.2014
30.09.2014
01.02.2014

4774
4839
4869
4990
5604
5605

14.02.2014
28.02.2014
19.02.2014
20.09.2014
08.02.2014
01.02.2014

5606
5639
5649
5671
5672
5686

25.02.2014
15.02.2014
11.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
15.02.2014

5692
5744
5921
6087

01.02.2014
23.02.2014
24.02.2014
23.02.2014
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ND2K

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

4912
4981
5030
5032
5787

F24H 1/00
C03B 25/00
A21D 13/00
G01V 1/00
H05B 1/00

5805
5810
5821
5822
5852

C05F 3/00
F15B 15/00
F24B 1/00
F24B 1/00
B62D 21/00

5864
5906
5914
5924
5963

A01G 23/00
F24B 1/00
A61M 37/00
A63H 33/00
A61Q 19/00

5982
6557
6577

E01F 8/00
H01R 9/00
B62J 1/00

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

A01G 23/00
5864
50063-2010
24.8.2010
Smitek Dušan, Partizánska Ľupča, SK;
Plantáž na výsadbu rýchlorastúcich drevín na
poľnohospodárskej pôde

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

A21D 13/00
5030
200-2007
26.11.2007
Ryba Žilina, spol. s r. o., Žilina, SK;
Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou

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

A61M 37/00, A61M 31/00
5914
5079-2010
3.12.2010
ACINO AG, Miesbach, DE;
Kanyla a kanylové zariadenie na implantáciu
implantátu

(51) A61Q 19/00, A61K 36/00, A61P 17/00,
A61K 8/00
(11) 5963
(21) 50096-2010
(22) 17.12.2010
(73) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, CZ;
(54) Kozmetický polymérny gél s liečivými účinkami

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

B62J 1/00
6577
50015-2012
31.8.2010
MORGAW Group s.r.o., Banská Štiavnica, SK;
Sedadlo

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

C03B 25/00
4981
175-2007
25.10.2007
Vavro Roman, Boleráz, SK;
Chladiaci blok pece, najmä na výrobu sklených vlákien

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

C05F 3/00, C05F 5/00, C05F 15/00
5805
50085-2010
3.11.2010
Čebík Jozef, Ing., Smižany, SK;
Spôsob výroby peliet z hlbokej podstielky pri
chove oviec a pelety

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

E01F 8/00, E04B 1/00
5982
159-2010
27.10.2010
Strojnícka fakulta Technickej Univerzity v Košiciach, Košice, SK;
(54) Konštrukčné prvky z gumobetónu pre protihlukové aplikácie

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

A63H 33/00, A63F 9/00
5924
154-2010
18.10.2010
Stoyanov Tsvetan Georgiev, Ing., Ľubotice, SK;
Stavebnica s ihlanmi

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

F15B 15/00
5810
147-2010
11.10.2010
Fragokov-export, výrobné družstvo, Prešov, SK;
Hydraulický valec vypínania spojky

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

B62D 21/00, B62D 53/00
5852
152-2010
14.10.2010
VS-mont, spol. s r. o., Lazy pod Makytou, SK;
Spôsob použitia súpravy ťahač + pevný náves
pri zhoršených a ťažkých cestných podmienkach

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

F24B 1/00
5821
50060-2010
11.8.2010
HT-design, s. r. o., Podhorie, SK;
Kozubová vložka a kozubové kachle so zariadením na zvýšenie tepelnej účinnosti a zníženie emisií
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(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

F24B 1/00
5906
50068-2010
4.9.2010
HT - design, s.r.o., Podhorie, SK;
Kozubová vložka a kozubové kachle s vonkajším konvenčným plášťom so zariadením na
odvetranie naddverového priestoru

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

F24B 1/00
5822
50065-2010
27.8.2010
HT - design, s.r.o., Podhorie, SK;
Zariadenie na pohyb výsuvných dverí pri kozubových vložkách a kozubových kachliach

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

F24H 1/00, H05B 3/00
4912
135-2007
26.7.2007
ENERGOSERVIS, s.r.o., Bratislava, SK;
Vložka na špirálu najmä kvapalinového vyhrievacieho telesa

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

G01V 1/00, G01V 3/00
5032
5072-2007
29.10.2007
Zajcev Sergej, Ing., Borinka, SK;
Geofyzikálna metóda geokozmickej sondáže
zemského povrchu

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

H01R 9/00, G01R 11/00
6557
50087-2010
10.11.2010
ZPA Smart Energy a.s., Trutnov, CZ;
Skúšobná svorkovnica

(51) H05B 1/00, F24D 17/00, G05D 23/00,
G05F 1/00
(11) 5787
(21) 142-2010
(22) 1.10.2010
(73) Lako Daniel, Ing., Púchov, SK;
(54) Zariadenie na kombinovaný ohrev vody pomocou AC a DC prúdu

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01G 23/00
A21D 13/00
A61M 37/00
A61Q 19/00
A63H 33/00

5864
5030
5914
5963
5924

B62D 21/00
B62J 1/00
C03B 25/00
C05F 3/00
E01F 8/00

5852
6577
4981
5805
5982

F15B 15/00
F24B 1/00
F24B 1/00
F24B 1/00
F24H 1/00

5810
5821
5906
5822
4912

G01V 1/00
H01R 9/00
H05B 1/00

5032
6557
5787

PC2K

Prevody a prechody práv na úžitkové vzory

Zápis prevodu úžitkového vzoru 6046 z ETOP - TRADING, a.s., Banská Bystrica, SK na PRODUKT SK s.r.o., Púchov,
SK zverejnený vo vestníku 5/2014 pod kódom PC2K (str. 87) bol zrušený.
(11) 4912
(21) 135-2007
(73) ENERGOSERVIS, s.r.o., Bratislava, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
ELKA, a. s., Kremnica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.4.2014
Dátum zápisu do registra: 29.9.2014
(11) 5152
(21) 50029-2008
(73) ENERGOSERVIS, s.r.o., Bratislava, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
ELKA, a. s., Kremnica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.4.2014
Dátum zápisu do registra: 29.9.2014

(11) 5703
(21) 50054-2010
(73) Watershield s.r.o., Klimkovice, CZ;
Predchádzajúci majiteľ:
Burger Oldřich, Klimkovice, CZ; Otisk Milan, Velká Polom, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.7.2014
Dátum zápisu do registra: 2.10.2014
(11) 6124
(21) 47-2011
(73) ARAGONESA DE DESARROLLOS E INNOVACIONES S.L., Zaragoza, ES;
Predchádzajúci majiteľ:
David Aranda Campin, Cadrete (Zaragoza), ES;
Dátum zápisu do registra: 24.10.2014
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PD2K

Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory (zálohy)

(11) 6146
(21) 50086-2011
(73) T - Industry, s. r. o., Myjava, SK;
Záložný veriteľ:
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.8.2014
Dátum zápisu do registra: 16.10.2014

QB2K

Licenčné zmluvy registrované alebo udelené

(11) 6696
(21) 50060-2011
(73) Pénzes Ladislav, Ing., Báč, SK; Cséfalvay Juraj,
Tomášov, SK; Aquatec VFL s. r. o., Dubnica nad
Váhom, SK; VFL-Tec, s. r. o., Tomášov, SK;
Nadobúdateľ:
HYDRO solutions, a.s., Banská Bystrica, SK;
Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 26.5.2014
Dátum zápisu do registra: 30.9.2014

TC2K

Zmeny mien

(11) 4457
(21) 5109-2005
(73) KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o., Hostinné, CZ;
Dátum zápisu do registra: 22.10.2014

(11) 4569
(21) 5026-2006
(73) KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o., Hostinné, CZ;
Dátum zápisu do registra: 22.10.2014

(11) 5934
(21) 5039-2010
(73) ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., Bratislava, SK;
Dátum zápisu do registra: 13.10.2014
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TE2K

91

Zmeny adries

(11) 4457
(21) 5109-2005
(73) KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o., Svoboda nad
Úpou, CZ;
Dátum zápisu do registra: 22.10.2014

(11) 4569
(21) 5026-2006
(73) KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o., Svoboda nad
Úpou, CZ;
Dátum zápisu do registra: 22.10.2014

(11) 5117
(21) 209-2007
(73) ColorCap Czech s. r. o., Havířov - Prostřední Suchá, CZ;
Dátum zápisu do registra: 15.10.2014

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

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

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

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

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

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

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

Zapísané dizajny

(11)

(51)

(11)

(51)

28086
28087
28088
28089

09/05.08
12/08.03
03/01.12
23/03.01

28090
28091
28092
28093

08/05.07
06/01.08
32/00.00
12/08.03

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

(28)
(55)

03/01.12
28088
17.9.2014
27.6.2019
33-2014
27.6.2014
Chudoba Pavel, Ing., Kobylí, CZ; Straka Miroslav, Břeclav, CZ;
Stillus s.r.o., Kobylí, CZ;
Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
Taštička na degustačné potreby
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na
ktorom bude aplikovaný, je určený ako taštička
na zavesenie na krk, na uloženie degustačných
potrieb pri výstavách a degustáciách, najmä pri
degustácii vín.
3

1.3

2.1
1.1

2.2
1.2
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10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)

2.3

06/01.08
28091
17.9.2014
9.7.2019
37-2014
9.7.2014
Chovan Miroslav, Ing. ArtD., Zvolen, SK; Tončíková Zuzana, Ing., Banská Bystrica, SK;
(73) Starovičová Barbora, Ing., Topoľčany, SK; Chovan Miroslav, Ing. ArtD., Zvolen, SK; Tončíková
Zuzana, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Hojdacie kreslo
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako hojdacie kreslo.
(28) 1
(55)

1.1
3.1

1.2

3.2

1.3

3.3

97

98

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2014 - SK (zapísané dizajny)
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

09/05.08
28086
17.9.2014
24.3.2019
21-2014
24.3.2014
Miklušica Pavol, Dunajská Lužná, SK;
Ekobauernhof a. s., Zvolen, SK;
Obaly na slepačie vajcia
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený na obchodné balenie slepačích vajec.
(28) 6
(55)

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

08/05.07
28090
17.9.2014
2.7.2019
36-2014
2.7.2014
Šupík Ladislav, Ing., Sereď, SK;
Šupík Ladislav, Ing., Sereď, SK;
Upravená benzínová opaľovacia lampa
Určenie výrobku:
Výrobok je určený na montáž na hornú časť benzínovej opaľovacej lampy.
(28) 2
(55)

1.1

2.1

1.1

3.1

2.1
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(55)

4.1

5.1

1.1

1.2

6.1
1.3
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

12/08.03
28087
17.9.2014
16.5.2019
28-2014
16.5.2014
Pavlanský Ladislav, Spišská Nová Ves, SK;
ROŠERO - P, s. r. o., Spišská Nová Ves, SK;
Autobus FIRST
Určenie výrobku:
Autobus FIRST je vozidlo navrhnuté a používané
na prepravu osôb.
(28) 1

1.4
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1.5

1.2

1.3
1.6
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

12/08.03
28093
17.9.2014
2.7.2019
41-2014
2.7.2014
Pavlanský Ladislav, Spišská Nová Ves, SK;
ROŠERO - P, s. r. o., Spišská Nová Ves, SK;
AUTOBUS FIRST
Určenie výrobku:
Autobus FIRST je vozidlo navrhnuté a používané
na prepravu osôb.
(28) 1
(55)

1.1

1.4

1.5
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(55)

1.6
1.1

1.7

1.2

1.8

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

23/03.01
28089
17.9.2014
30.6.2019
34-2014
30.6.2014
Weiss Eduard, Ing., Košice, SK;
Weiss Eduard, Ing., Košice, SK;
Dizajn kozubovej peletovej pece
Určenie výrobku:
Peletová kozubová pec predstavuje vykurovacie
zariadenie, určené do menších a väčších obytných
priestorov rodinných domov, ktoré získava energiu spaľovaním drevnej hmoty spracovanej v podobe malých peliet.
(28) 1

1.3

1.4
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(55)

1.1

1.5

2.1

1.6
10 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(72)
(73)
(54)

32/00.00
28092
17.9.2014
9.7.2019
38-2014
9.7.2014
Chovan Miroslav, Ing. ArtD., Zvolen, SK;
Chovan Miroslav, Ing. ArtD., Zvolen, SK;
Grafické projekty II
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako grafický symbol - logo.
(28) 5

3.1

4.1

5.1

(51)

(11)

(51)

(11)

03/01.12
06/01.08
08/05.07
09/05.08

28088
28091
28090
28086

12/08.03
12/08.03
23/03.01
32/00.00

28087
28093
28089
28092
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MK4Q
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Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti

(11)

(58)

(11)

(58)

(11)

(58)

(11)

(58)

25946
25968
25974
26913

09.09.2014
28.09.2014
02.09.2014
17.12.2013

26940
26943
26944

12.02.2014
19.02.2014
26.02.2014

26946
26953
27069

27.02.2014
02.02.2014
17.02.2014

27535
27556
27562

04.02.2014
26.01.2014
23.02.2014

ND4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

(11)

(51)

27095
27605

21/01.01
03/01.11

27616
27617

26/06.00
12/16.11

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

03/01.11
27605
24.11.2009
21.8.2019
5015-2009
21.8.2009
VIZA Design, s.r.o., Bratislava, SK;
Europeňaženka
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je europeňaženka, ktorá umožňuje prehľadné uloženie
euromincí podľa ich nominálnej hodnoty, ako aj
ľahkú manipuláciu s mincami.

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

12/16.11, 12/16.08, 12/16.06
27617
22.12.2009
30.10.2019
5020-2009
30.10.2009
ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ;
Súčasti automobilu
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých budú dizajny stelesnené, sú
vybrané súčasti karosérie automobilu.

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

21/01.01
27095
24.5.2005
11.10.2019
174-2004
11.10.2004
Vicen Ján, Banská Bystrica, SK;
Spoločenská hra
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je hrací
plán spoločenskej hry, určený aj ako suvenír, reklamné médium, informačné médium, školská potreba, produkt cestovného ruchu a turizmu, zábavná hra.

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

26/06.00
27616
21.12.2009
30.10.2019
5021-2009
30.10.2009
ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ;
Svetelné vybavenie vozidla
Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých budú dizajny stelesnené, sú
svetlomety a svietidlá vozidla.

(51)

(11)

(51)

(11)

03/01.11
12/16.11

27605
27617

21/01.01
26/06.00

27095
27616
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PC4Q

Prevody a prechody práv

(11) 27693
(21) 52-2010
(78) PLASTMIX, s.r.o., Košice, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Stanislav JACKANIN - PLASTMIX, Jasov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.9.2014
(58) 6.10.2014

(11) 27836
(21) 79-2011
(78) CPM SN, s.r.o., Humenné, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
ALTHAN, s.r.o., Humenné, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.4.2014
(58) 29.9.2014

(11) 27835
(21) 78-2011
(78) CPM SN, s.r.o., Humenné, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
ALTHAN, s.r.o., Humenné, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.4.2014
(58) 29.9.2014

(11) 27837
(21) 80-2011
(78) CPM SN, s.r.o., Humenné, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
ALTHAN, s.r.o., Humenné, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.4.2014
(58) 29.9.2014

QB4Q

Licenčné zmluvy registrované

(11) 28053
(21) 3-2014
(73) Turoň Anton, Ing., Žilina, SK; Olexík Slavomil,
Ing. arch., Trenčín, SK;
Nadobúdateľ:
LEDIC SLOVAKIA EXPORT s.r.o., Trenčín, SK;
Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 28.4.2014
(58) 21.10.2014

QC4Q

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv

(11) 27868
(21) 51-2012
(73) Jurikovičová Helena, Mgr., Bratislava, SK; Jurikovičová Otília, Mgr., Bratislava, SK;
Držiteľ licencie:
RUTEX TRADE, s.r.o., Drietoma, SK;
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
30.5.2014
(58) 26.9.2014

ČASŤ
OCHRANNÉ ZNÁMKY
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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)

1918-2012
53-2013
764-2013
1614-2013
1727-2013
1780-2013
1795-2013
1796-2013
1799-2013
2086-2013
2141-2013
2316-2013
5461-2013
5490-2013
81-2014
243-2014
270-2014
276-2014
311-2014
340-2014
414-2014
417-2014
418-2014
452-2014
468-2014
494-2014
498-2014
549-2014
550-2014
575-2014
576-2014
578-2014
584-2014
585-2014
663-2014
687-2014
725-2014
744-2014
768-2014
786-2014
803-2014
829-2014
836- 2014
856-2014
857-2014
858-2014
859-2014
860-2014
877-2014
878-2014
904-2014
907-2014
908-2014
960-2014
983-2014
1002-2014
1015-2014
1034-2014
1038-2014
1048-2014
1085-2014
1087-2014
1089-2014
1091-2014
1098-2014

1112-2014
1115-2014
1126-2014
1128-2014
1133-2014
1142-2014
1165-2014
1167-2014
1169-2014
1170-2014
1181-2014
1189-2014
1196-2014
1197-2014
1198-2014
1199-2014
1204-2014
1207-2014
1209-2014
1233-2014
1242-2014
1246-2014
1247-2014
1249-2014
1251-2014
1252-2014
1253-2014
1283-2014
1284-2014
1286-2014
1303-2014
1306-2014
1307-2014
1313-2014
1316-2014
1318-2014
1319-2014
1320-2014
1322-2014
1330-2014
1343-2014
1346-2014
1347-2014
1359-2014
1366-2014
1367-2014
1368-2014
1369-2014
1370-2014
1387-2014
1392-2014
1399-2014
1400-2014
1401-2014
1402-2014
1403-2014
1405-2014
1417-2014
1435-2014
1436-2014
1441-2014
1442-2014
1446-2014
1447-2014
1448-2014

1453-2014
1455-2014
1456-2014
1461-2014
1462-2014
1463-2014
1464-2014
1465-2014
1466-2014
1467-2014
1469-2014
1476-2014
1486-2014
1496-2014
1497-2014
1498-2014
1499-2014
1500-2014
1501-2014
1514-2014
1516-2014
1517-2014
1518-2014
1520-2014
1525-2014
1534-2014
1541-2014
1542-2014
1547-2014
1551-2014
1554-2014
1557-2014
1568-2014
1578-2014
1596-2014
1597-2014
5079-2014
5117-2014
5173-2014
5213-2014
5214-2014
5215-2014
5235-2014
5291-2014
5292-2014
5318-2014
5319-2014
5320-2014
5347-2014
5348-2014
5349-2014
5350-2014
5359-2014
5360-2014
5375-2014
5391-2014
5394-2014
5396-2014
5397-2014
5401-2014
5402-2014
5405-2014
5410-2014
5435-2014
5436-2014

5437-2014
5438-2014
5440-2014
5459-2014
5460-2014
5466-2014
5467-2014
5470-2014
5472-2014
5486-2014
5487-2014
5501-2014
5502-2014
5503-2014
5504-2014
5508-2014
5509-2014
5510-2014
5511-2014
5512-2014
5514-2014
5515-2014
5516-2014
5517-2014
5518-2014
5521-2014
5542-2014
5543-2014
5548-2014
5561-2014
5562-2014
5563-2014
5564-2014
5565-2014
5566-2014
5567-2014
5568-2014
5569-2014
5570-2014
5571-2014
5572-2014
5573-2014
5574-2014
5575-2014
5581-2014
5582-2014
5611-2014
5618-2014
5620-2014
5621-2014
5622-2014
5623-2014
5625-2014
5626-2014
5635-2014
5636-2014
5650-2014
5651-2014
5652-2014
5653-2014
5654-2014
5680-2014
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

1918-2012
14.12.2012
DE 302012035286.3
15.6.2012
DE
6, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28
6 - Zámky z kovu, a to visiace, dlhé visiace zámky a bicyklové zámky; zariadenia proti krádeži na
motocykle, a to lanové zámky a reťazové zámky.
9 - Kompaktné disky, DVD a ďalšie digitálne záznamové médiá; potápačské obleky; dýchacie prístroje na potápanie; okuliare iné ako pre motocyklizmus; okuliare proti oslneniu iné ako pre motocyklizmus; puzdrá na okuliare iné ako pre motocyklizmus; okuliarové rámy iné ako pre motocyklizmus; okuliarové sklá iné ako pre motocyklizmus; slnečné okuliare iné ako pre motocyklizmus; okuliare na šport iné ako pre motocyklizmus; ergometre; zariadenia/prístroje GPS (Global
Positioning System); kompasy (buzoly); slúchadlá; štuple do uší pre potápačov; signalizačné píšťalky; elektricky vyhrievané ponožky; váhy; merače tlaku (tlakomery); prístroje na zaznamenávanie času; rýchlomery; tachometre; výškomery;
teplomery (nie na lekárske použitie); indikátory
teploty; vlhkomery; prístroje na rozbor vzduchu;
elektronické zariadenia na zbieranie údajov na
poskytovanie cvičebných pokynov a na zobrazovanie dát získaných počas cvičenia; počítačové
rozhrania a softvér pre uvedené tovary; ďalekohľady; odevy na ochranu pred nehodami/úrazmi
iné ako pre motocyklizmus; prístroje na nabíjanie
batérií alebo bateriek.
10 - Ortopedické výrobky, najmä ortopedické
vložky do topánok (na podporu klenby); ortopedické bandáže; tlakomery na meranie krvného
tlaku; prístroje na meranie pulzu; spirometre (prístroje na meranie vdychovaného a vydychovaného vzduchu; lekárske teplomery; merače tepelnej
vodivosti pokožky; merače na meranie hladiny
glukózy v krvi; merače na meranie hladiny kyseliny mliečnej.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia, lampy,
svetlá (reflektory), najmä pre cyklistov; baterky; halogénové žiarovky (predné a zadné svetlá)
s držiakmi na ne určenými.
14 - Elektrické hodiny; náramkové hodinky a vreckové hodinky, chronometrické prístroje na športové účely a voľný čas.
16 - Tlačoviny, najmä knihy, časopisy (periodiká).
18 - Športové tašky; batohy (ruksaky); plážové
tašky, opaskové tašky/kapsičky; ľadvinky (tašky)
na pás; vrecúška na topánky; všetky uvedené tovary okrem tovarov z oblasti motocyklového
športu.
20 - Zámky z plastu, najmä visiace, dlhé visiace
zámky a cyklistické zámky.
21 - Fľaše; termosky; nádoby na pitie; vodné vaky s hadičkou a náustkom; náustky a hadičky na
vodné vaky; ploskačky (čutory, fľaše pre cestujúcich); prenosné dávkovače nápojov (výčapy);
prázdne fľaše; prázdne športové fľaše; prázdne
stlačiteľné fľaše; fľaše s dýzami, ktoré sú ovládané hryzením (náustok je aktivovaný zahryznutím); časti a súčasti pre všetky uvedené fľaše;
nádoby na pitie a tepelne izolované nádoby na
tekutiny, ktoré sú integrované do opaskových tašiek/kapsičiek, ľadviniek (tašiek na pás) a batohov (camel bag).
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24 - Uteráky z textilu; uteráky z mikrovlákna;
uteráky, s výnimkou odevov (oblečenia); biliardové súkno; vlajky (stuhy), zástavy, nie z papiera.
25 - Športové oblečenie, najmä bežecké oblečenie, bežecké bundy, bežecké vesty, bežecké tričká, bežecké šortky, bežecké ponožky; športová
spodná bielizeň; plavky; funkčná spodná bielizeň
pre šport; športové obleky; športové nohavice;
športové kabáty; športové oblečenie; pláštenky;
bundy; zimné bundy; bundy s kapucňou; bundy
do každého počasia; tréningové bundy; outdoorové bundy, športové oblečenie zo softshellového
materiálu, kabáty, mikiny, košele, tričká, svetre,
športové oblečenie z fleece materiálu; pleteniny
(džersej), športová obuv, najmä na beh, bicyklovanie, futbal, outdoorové športy, tenis, halové športy, basketbal, golf, trekking, turistiku; vložky do
topánok; šály, šatky; pokrývky hlavy, najmä čelenky, potné vložky, čiapky, klobúky, šiltovky
(bejzbalové šiltovky); kolíky (cvočky) na futbalové topánky; protišmyková ochrana na obuv; všetky uvedené tovary okrem tovarov v oblasti motocyklizmu.
27 - Matrace (podložky), najmä podložky na cvičenie.
28 - Potreby na cvičenie a šport, ktoré nie sú uvedené v iných triedach, a to lopty, činky, závažia,
lavičky na posilňovanie s činkami, švihadlá, prístroj na trénovanie chodidiel/nôh (steper); zariadenia na výcvik rovnováhy; prístroje na vystreľovanie tenisových loptičiek; prístroje na vystreľovanie bejzbalových loptičiek; prístroje na vystreľovanie squashových loptičiek a bedmintonových košíkov; prístroje na vystreľovanie lietajúcich tanierov a diskov; disky na frisbee; trampolína; vychádzkové a turistické paličky, vrátane
ich príslušenstva; in-line korčule; korčule; kolieskové korčule; korčule na ľad; sánky; športové
rakety; zariadenia na telesné cvičenie; rotopédy;
bežecké pásy; veslovacie stroje; kolobežky; skejtbordy; waveboardy; lyže, lyžiarske viazanie; škrabka na lyže; lyžiarske vosky, sklznice lyží; hrany
lyží; dosky na surfovanie; lyžiarske palice; chrániče predkolenia (píšťaly); tašky na petangové
gule; tašky na bowlingové gule; tašky na biliardové gule; športové rukavice; chrániče tela pre
športovcov; prístroje a zariadenia na cvičenie
a gymnastiku, a to palice na cvičenie, ručné elastické gumy (gumičky) na športové cvičenia; športové vybavenie vo forme rúrok (trubíc), gulí
a ručného náradia a ich príslušenstvo nezaradené
v iných triedach; rollerboardy.
(540)

(591) červená, biela, modrá, žltá
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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53-2013
11.1.2013
9, 16, 35, 41, 42
9 - Počítačový softvér; počítačový hardvér.
16 - Tlačoviny a to periodiká, informačné bulletiny, brožúry, príručky a používateľské manuály
súvisiace s počítačovým softvérom a hardvérom,
reklamné materiály.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov.
41 - Vydávanie publikácií, brožúr, katalógov, príručiek.
42 - Poradenská činnosť v oblasti programov na
spracovanie dát a informačných systémov; návrhy a tvorba konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike.

(540) VRM
(731) Berith Július, Mgr., Soblahov 838, 913 38 Soblahov, SK;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

764-2013
24.3.2000
11526/1999
14.12.1999
CH
35, 36, 37, 39, 41
35 - Reklamné a propagačné služby; poskytovanie obchodných a komerčných informácií; reklamné a propagačné služby poskytované on-line
z počítačovej databázy alebo internetu; franchisingové služby; správa franchisingových obchodov; telefónne marketingové služby; obchodné
poradenstvo a podporné služby; prieskum trhu;
kompilácie reklám a inzerátov na použitie ako
web stránky na internete; obchodné rady a obchodné poradenstvo týkajúce sa vývoja výrobku;
maloobchodné služby so železiarskym tovarom
a nábytkom; maloobchodné služby s posteľnou
bielizňou a lôžkovinami; maloobchodné služby
s vypchávkovým a čalúnnickým materiálom, textilom; maloobchodné služby s posteľnou bielizňou a stolovou bielizňou.
36 - Finančné služby; služby úverových kreditných kariet; poskytovanie úverov; poisťovacie
služby; poskytovanie finančných správ, máp a grafov a finančných správ, máp a grafov týkajúcich
sa zákazníkov; záručné a garančné služby, ktorými sú poisťovacie služby proti chybám a poškodeniu výrobkov.
37 - Služby opravy, čistenia, renovácie a údržby;
pozáručné služby opráv a údržby.
39 - Služby dopravy, skladovania, distribúcie a doručovania; balenie a obaľovanie tovarov.
41 - Organizovanie a vedenie kultúrnych a vzdelávacích seminárov, konferencií a výstav; vyučovanie a školenie zamestnancov a pracovníkov
v oblasti maloobchodu a marketingu; vydávanie
periodických publikácií.

(540) SLUMBERLAND
(646) 001575984, 24.03.2000
(731) HILDING ANDERS SWITZERLAND AG, Biltnerstrasse 42, 8718 Schänis, CH;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

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

1614-2013
5.9.2013
3, 5, 14, 24, 28, 35, 36, 39, 43, 44
3 - Abrazívne látky; ambra (pre parfumériu); prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre
domácnosť); antistatické prípravky pre domácnosť; aromatizátory (éterické oleje); vonné osviežovače vzduchu; spray – osviežovač ústnej dutiny; stlačený vzduch v nádobách na čistenie a odstraňovanie prachu; balzamy s výnimkou tých,
ktoré sú určené na lekárske účely; rúže; vazelína
kozmetická; vata na kozmetické účely; aromatické látky pre bielizeň; absorbéry vlhkosti pre umývačky riadu; lepiace prípravky na kozmetické
účely; Javelská voda (aromatická); levanduľová
voda; toaletné vody; vosky na podlahu; protišmykový vosk na podlahu; vosk na odchlpenie;
vosk na fúzy; vosk krajčírsky; leštiace vosky,
najmä vosk na leštenie nábytku a podláh; masážne gély okrem tých, ktoré sa používajú na lekárske účely; gél na bielenie zubov; geraniol; mejkap; dezodoranty, dezodoranty pre zvieratá a pre
ľudí; voňavky; protišmykové kvapaliny na podlahy; kvapaliny na čistenie skiel vrátane ochranných; masti na kozmetické účely; parfumérske
výrobky, ozdobné kozmetické obtlačky; ionón
(pre parfumériu); ceruzky na obočie; kozmetické
ceruzky; lepidlá na upevnenie umelých rias; lepidlá na upevnenie umelých vlasov (príčeskov);
farbivá na toaletné použitie, na bielizeň, na vodu
na záchode; farby na bradu a fúzy; kozmetické
farbivá; škrob (apretačný prípravok); škrob na
dodanie lesku bielizni; krémy na pokožku; vosky
na pokožku; leštiace krémy; kozmetické krémy;
krémy kozmetické na bielenie; kadidlo; laky na
vlasy; laky na nechty; vlasové vody; vody na
kozmetické účely; voda po holení; skrášľovacie
masky (kozmetické prípravky); oleje na kozmetické použitie; oleje na toaletné použitie; éterické
oleje; esenciálne oleje z cédrového dreva; citrónové esenciálne oleje; oleje používané ako čistiace prípravky; bergamotový olej; gaulteriový olej;
jazmínový olej; levanduľový olej; mandľový olej;
ružový olej; terpentínový olej na odmastenie; toaletné mlieko; pižmo (kozmetika); mydlá, najmä
dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, mydlá
na holenie, mydlá na obnovenie farby tkanín,
mydlá toaletné kusové, medicinálne mydlá, mydlá proti poteniu, mydlá proti poteniu nôh; mandľové mydlo; mäta pre kozmetiku; kozmetické
súpravy; nálepky na nechty; umelé nechty; kolínske vody; základné zložky pre voňavku s kvetinovou vôňou; vatové tyčinky na kozmetické účely; tymiánové tyčinky; zubné pasty (nie na lekárske použitie); zubné prášky (nie na lekárske použitie); pemza; peroxid vodíka na kozmetické účely; pásiky na osvieženie úst; prípravky na holenie; prípravky do kúpeľa (kozmetické); hygienické prípravky, ktoré patria ku kozmetickým;
toaletné príslušenstvo; prípravky na natáčanie
vlasov; prípravky na namáčanie bielizne; prípravky na intímnu hygienu; prípravky na škrobenie;
prípravky na odfarbenie; bieliace prípravky na
pokožku; prípravky na leštenie zubných protéz;
prípravky na výplach úst (nie na lekárske účely);
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; prípravky
na dodanie lesku, najmä prípravky na dodanie
lesku bielizni; prípravky na zmäkčenie bielizne
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pri praní (avivážne prípravky); prípravky na pranie, prípravky na suché čistenie; prípravky na odstránenie lakov; prípravky na odstránenie mejkapu; prípravky na odstránenie leštiacich prípravkov, prípravky na odstránenie vosku z parketových podláh (čistiace prípravky); prípravky na
odstránenie hrdze; prípravky na ošetrovanie nechtov; čistiace prípravky; prípravky na čistenie zubných protéz (nie na lekárske účely); čistiace prípravky na tapety; prípravky na čistenie odkvapov; bieliace pracie prípravky; prípravky z Aloe
vera na kozmetické účely; kozmetické a ochranné prípravky na opaľovanie; zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na obnovenie farieb) pre
domáce použitie; prípravky na leštenie; púder
(kozmetika); prípravky na odstránenie škvŕn; čistiace roztoky; obrúsky napustené kozmetickými
vodami; modridlo na bielizeň; aromatické zmesi
z kvetov a rastlín; sóda na bielenie, sóda na pranie, sóda na čistenie; soli do kúpeľa, nie na lekárske účely; soľ na bielenie; súpravy na okiadzanie
aromatickými látkami (kozmetické výrobky); súpravy na ochranu pokožky (leštiace); čpavok (čistiaci prípravok); sťahujúce prípravky na kozmetické účely; kozmetické prípravky na obočie; prípravky na líčenie; prípravky na farbenie vlasov;
neutralizačné prípravky na trvalú onduláciu; kozmetické prípravky na mihalnice; depilačné prípravky; kozmetické prípravky a kozmetické prípravky na ošetrenie pokožky; kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky na zafarbenie mihalníc a obočia; čistiace prípravky nie
na priemyselné a lekárske účely; odmasťovacie
prípravky nie na priemyselné účely; prípravky na
odfarbenie (dekolorátory) na kozmetické použitie; toaletné prípravky proti poteniu; toaletný púder; terpény (éterové oleje); handry na upratovanie navlhčené čistiacimi prostriedkami; šampóny,
šampóny pre domáce zvieratá; kvetové extrakty
(pre parfumériu); éterové esencie z badiánu; mätová esencia (éterový olej).
5 - Antiseptické prípravky; cestovné lekárničky
s obsahom prípravkov pre prvú pomoc; baktericídne prípravky; balzamy na lekárske účely; hygienické tampóny; obväzový materiál; biocídy;
zdravotnícke náramky; protireumatické náramky;
papier so špeciálnym navlhčením proti moliam;
vazelína na lekárske účely; antiseptická vata,
aseptická vata, hygroskopická vata, vata na lekárske účely, vata z bavlny na lekárske účely;
diétne látky na lekárske účely; potravinárska vláknina na lekárske účely; horčica na farmaceutické
účely; obklady z horčice; bahno pre kúpele; dezodoranty pre osvieženie vzduchu; dezodoranty
okrem tých, ktoré sú určené pre ľudí alebo zvieratá; dezodoranty na odevy alebo textilné výrobky; potravinové minerálové doplnky; potravinové
doplnky; potravinové doplnky bielkovinové; potravinové doplnky pre zvieratá; potravinové doplnky z alginátu; potravinové doplnky z glukózy;
potravinové doplnky z kazeínu; potravinové doplnky z lecitínu; potravinové doplnky z ľanového
oleja; potravinové doplnky z propolisu; potravinové doplnky z proteínu, potravinové doplnky
z proteínu pre zvieratá; potravinové doplnky
z včelej materskej kašičky; potravinové doplnky
z peľu rastlín; potravinové doplnky z pšeničných
klíčkov; potravinové doplnky z ľanových semien;
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potravinové fermentové doplnky; droždie na farmaceutické účely; želatína na lekárske účely; insekticídy; gáfor na lekárske účely; kapsule na
farmaceutické účely; hemostatické ceruzky; ceruzky na liečenie bradavíc; kaustické ceruzky;
ceruzky proti bolesti hlavy; lepidlá na zubné protézy; krúžky proti kalusom na nohách; protireumatické krúžky; liečivé cukríky; liečivé korene;
korene rebarbory na farmaceutické účely; škrob
na diétne alebo farmaceutické účely; laktóza na
farmaceutické účely; liečivé lízanky; náplasti; lepiace pásky na lekárske účely; vody na veterinárne účely, vody pre psov, vody na farmaceutické účely; masti na farmaceutické účely; masti
po opaľovaní na farmaceutické použitie; ortuťové masti; masti, ktoré chránia proti omrzlinám,
na farmaceutické účely; obväzová gáza; oleje liečivé, horčicový olej na lekárske účely, gáfrový
olej na lekárske účely; ricínový olej na lekárske
účely; terpentínový olej na farmaceutické účely;
kôprový olej na lekárske účely; zubné tmely; obväzové zdravotnícke materiály, chirurgické obväzové materiály; liečivá; liečivá na veterinárne
účely; liečivá pre sírovú terapiu; liečivá pre ľudí;
zubárske liečivá; mixtúry; mandľové mlieko na
farmaceutické účely; včelia materská kašička na
farmaceutické účely; mliečne fermenty na farmaceutické účely; mäta na farmaceutické účely;
diétne nápoje na lekárske účely; nápoje zo sladového mlieka na lekárske účely; liečivé výťažky;
extrakty na lekárske účely, extrakt z eukalyptu na
farmaceutické účely; odvary na farmaceutické
účely; protiparazitické obojky pre zvieratá; paličky zo sladkého drievka na farmaceutické účely; sírové paličky (dezinfekčné prostriedky); pastilky na farmaceutické účely; pektíny na farmaceutické účely; pepsíny na farmaceutické účely;
peptóny na farmaceutické účely; detská výživa;
zdravotnícke náplasti, očné obväzy na lekárske
účely, obväzy pre obklady a teplé obklady, chirurgické obväzy náplecné; detské plienky; kalusové vankúšiky; vankúšiky používané pri kojení;
zdravotnícky rúž; prášok zo španielskych mušiek; pás pre hygienické dámske vložky; bakteriálne prípravky na lekárske a veterinárne účely;
balzamové prípravky na lekárske účely; bielkovinové prípravky na lekárske účely; biologické
prípravky na veterinárne účely a lekárske účely;
veterinárne prípravky; bizmutové prípravky na
farmaceutické účely; vitamínové prípravky; liečebné prípravky do kúpeľa; prípravky na liečenie
kostných kalusov; prípravky na ošetrenie popálenín; prípravky zdravotnícke na okiadzanie; prípravky na organoterapiu; prípravky na čistenie
vzduchu; prípravky na výplach očí; prípravky na
sterilizáciu; prípravky na sterilizáciu zemín; prípravky na odstránenie kalusov; farmaceutické
prípravky na odstránenie lupín; prípravky na ničenie škodcov; prípravky na ničenie škodlivých
rastlín; prípravky na ničenie plesní v domácnostiach; prípravky na ničenie lariev hmyzu; prípravky na ničenie múch; prípravky na ničenie
myší; prípravky na ničenie pozemných mäkkýšov; prípravky na ničenie parazitov; farmaceutické prípravky na ošetrenie pokožky; prípravky na
čistenie kontaktných šošoviek; vápnikové prípravky na farmaceutické účely; liečivé prípravky
do kúpeľa; zdravotnícke prípravky pre rast vla-
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sov; prípravky proti výtrusom; prípravky z Aloe
vera na farmaceutické účely; prípravky s mikroelementmi (zo stopovými prvkami) pre ľudí alebo
zvieratá; farmaceutické prípravky po opaľovaní;
fermentatívne prípravky na veterinárne účely;
fermentatívne prípravky na lekárske účely; chemické farmaceutické prípravky; chemické prípravky z Aloe vera na veterinárne účely; chemické
prípravky na lekárske účely; chemické prípravky
na farmaceutické účely; prípravky na omrzliny;
ochranné prípravky proti moliam; vlhké obklady
na oči; vlhké obklady z octanu olovnatého; potravinárske bielkovinové prípravky na lekárske
účely; diétne potraviny na lekárske účely; vedľajšie potraviny zo spracovania obilnín na diétne
a lekárske účely; hygienické vložky; hygienické
vložky pre ľudí s inkontinenciou; hygienické
dámske vložky denné; perličkový púder na lekárske účely; rozpúšťadlá na odstránenie náplastí;
roztoky pre kontaktné šošovky; chemické činidlá
na lekárske alebo veterinárne účely; žuvačky na
lekárske účely; vreckovky navlhčené liečivými
prípravkami; čajová zmes proti astme; sviece pre
okiadzanie; ľanové semená na farmaceutické účely; cigarety neobsahujúce tabak na lekárske účely; sirupy na farmaceutické účely; krémy pre veterinárne účely; krémy na lekárske účely; sušené
mliečne zmesi pre detskú výživu; sóda na farmaceutické účely; soli do kúpeľov na lekárske účely; soli do kúpeľov z minerálnych vôd; soli na
lekárske účely; draselné soli na lekárske účely;
sodíkové soli na lekárske účely; šnupavé soli;
slad na farmaceutické účely; chladiace spreje na
lekárske účely; zdravotnícke pomôcky; sťahujúce
prípravky; dezinfekčné prípravky na hygienické
účely; dezinfekčné prípravky pre chemické toalety; prípravky na potláčanie chute používané na
lekárske účely; zdravotnícke prípravky na chudnutie; prípravky na ničenie parazitov; zdravotnícke prípravky na ošetrenie ústnej dutiny; prípravky na umývanie zvierat; čistiace prípravky
na lekárske účely; prípravky proti poteniu; prípravky proti poteniu nôh; prípravky proti parazitom; čapíky, zdravotnícke čapíky; dámske hygienické tampóny; tampóny pre hojenie rán; tkanivá
biologických kultúr na veterinárne účely; tkanivá
biologických kultúr na lekárske účely; chirurgické tkanivá; liečivé rastliny; hygienické slipy pre
pacientov s inkontinenciou; dámske hygienické
nohavičky; plienkové nohavičky; kôpor lekárenský (fenchel) na lekárske účely; fungicídy; diabetický chlieb na lekárske účely; liečivé čaje; čaje
z liečivých rastlín na lekárske účely; eukalyptus
na farmaceutické účely; extrakty z tabaku (insekticídy); extrakty z chmeľu na farmaceutické účely; esencie (farmaceutické prípravky).
14 - Zlatnícke výrobky; amulety, kotvy, náramky,
hodinové náramky, prívesky, prívesky na kľúče;
brošne, zapínacie špendlíky, ozdobné špendlíky,
špendlíky na kravaty, spony na kravaty, manžetové gombíky, odznaky z ušľachtilých kovov,
šperky zo slonoviny, umelecké výrobky z ušľachtilých kovov, prámik strieborný, náhrdelníky,
prstene, škatuľky z ušľachtilých kovov, puzdrá
na náprsné alebo náramkové hodinky, hodinkové
puzdrá, kyvadlá, medailóny, hodinové mechanizmy, mince, nite zlaté, nite z ušľachtilých kovov,

nite strieborné, pružiny pre náramkové hodinky,
náušnice, sochy z ušľachtilých kovov, štras, hodinové ručičky, ozdoby, ozdoby na klobúky z ušľachtilých kovov, ozdoby z gagátu, puzdrá na
hodinky (darčekové), retiazky, retiazky na hodiny,
ciferníky; bižutéria; drahokamy; hodinky a iné
chronometrické prístroje.
24 - Tkaniny a textílie, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; prestieradlá posteľové a obrusy; deky.
28 - Hry; hračky; gymnastické a športové tovary,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Reklama; manažment v obchodnej sfére; administratívna činnosť v obchodnej sfére; kancelárske práce.
36 - Poistenie; finančná činnosť; úverové peňažné transakcie.
39 - Doprava; balenie a uskladnenie tovarov; organizovanie zájazdov.
43 - Stravovacie služby.
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; starostlivosť o vzhľad zvierat.
(540) Crenuare
(731) ASEPTIKA, s.r.o., Hlboká 40, 921 01 Piešťany,
SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

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

1727-2013
20.9.2013
16, 18, 20, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie
potreby; lepidlá na papier a 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.
18 - Usne, koženky; koža, surové kože; kufre
a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540)

(731) Müller Ralf, Vazovova 9/a, 811 07 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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športových zariadení, športovísk; organizovanie
a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií, školení, kurzov, prezentácií, teambuildingov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, predstavení (manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov, banketov, recepcií; vydávanie kníh; poskytovanie informácií o možnostiach vzdelávania, rekreácie,
zábavy; klubová činnosť; vydávanie periodických
a neperiodických publikácií a tlačovín; vyhľadávanie a poskytovanie športových informácií.
43 - Pohostinská a reštauračná činnosť; poskytovanie gastronomických služieb; stravovacie služby; príprava jedál a výrobkov studenej kuchyne,
prevádzkovanie reštaurácií, kaviarní, cybercafé,
barov, internetových kaviarní a barov, bufetov
a stánkov s občerstvením.

1780-2013
27.9.2013
41
41 - Vyučovanie, vzdelávanie, výučba jazykov,
najmä organizovanie a vedenie záujmových krúžkov, kurzov, školení a seminárov, informácie o výchove a vzdelávaní, vydávanie certifikátov po
absolvovaní vzdelávacích kurzov, skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť), poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti vzdelávania, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských
podujatí, prekladateľské a tlmočnícke služby, vydavateľská činnosť s výnimkou reklamných alebo náborových textov.

(540)

(540) GOPASS
(731) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(591) žltá, zelená, oranžová, modrá, fialová, červená
(731) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava,
SK;
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.,
Trnava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1795-2013
1.10.2013
9, 16, 20, 35, 41, 43
9 - Zariadenia na uchovávanie dát; magnetické
identifikačné karty; karty na ovládanie prístupu
(kódované alebo magnetické); kódované karty
s elektronickými čipmi; kódované plastové karty;
magnetické identifikačné karty; mikroprocesorové karty; optické karty; pamäťové karty; potlačené karty (magnetické); zakódované osobné karty;
nákupné karty okrem hracích.
16 - Zberateľské a vernostné karty; papierové
vstupenky a lístky, najmä stravovacie, cestovné,
dopravné, na športové a rekreačné účely.
20 - Nekódované plastové karty slúžiace na otváranie.
35 - Podpora predaja tovarov a služieb pre používateľov a tretie osoby realizovaná udeľovaním
nákupných výhod za používanie karty.
41 - Rezervácia vstupeniek vrátane elektronickej;
služby agentúr ponúkajúcich lístky na zábavné
športové a kultúrne podujatia; vzdelávanie a vyučovanie; organizácia a vedenie seminárov a výcvikových kurzov a školení, zvlášť športového
lekárstva; realizácia a organizácia športových disciplín, najmä športových pretekov; činnosť športových zariadení, táborov; požičovňa športového
vybavenia; organizácia a usporadúvanie školení
v oblasti IT, spoločenských, kultúrnych, zábavných akcií, súťaží a vystúpení, exhibícií a tanečných zábav, diskoték, plesov, hudobných produkcií, koncertov, zábav, open air party; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; vzdelávacie akadémie; požičiavanie s prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; prevádzkovanie

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

1796-2013
1.10.2013
9, 16, 20, 35, 41, 43
9 - Zariadenia na uchovávanie dát; magnetické
identifikačné karty; karty na ovládanie prístupu
(kódované alebo magnetické); kódované karty
s elektronickými čipmi; kódované plastové karty;
magnetické identifikačné karty; mikroprocesorové karty; optické karty; pamäťové karty; potlačené karty (magnetické); zakódované osobné karty;
nákupné karty okrem hracích.
16 - Zberateľské a vernostné karty; papierové
vstupenky a lístky, najmä stravovacie, cestovné,
dopravné, na športové a rekreačné účely.
20 - Nekódované plastové karty slúžiace na otváranie.
35 - Podpora predaja tovarov a služieb pre používateľov a tretie osoby realizovaná udeľovaním
nákupných výhod za používanie karty.
41 - Rezervácia vstupeniek vrátane elektronickej;
služby agentúr ponúkajúcich lístky na zábavné
športové a kultúrne podujatia; vzdelávanie a vyučovanie; organizácia a vedenie seminárov a výcvikových kurzov a školení, zvlášť športového
lekárstva; realizácia a organizácia športových disciplín, najmä športových pretekov; činnosť športových zariadení, táborov; požičovňa športového
vybavenia; organizácia a usporadúvanie školení
v oblasti IT, spoločenských, kultúrnych, zábavných akcií, súťaží a vystúpení, exhibícií a tanečných zábav, diskoték, plesov, hudobných produkcií, koncertov, zábav, open air party; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; vzdelávacie akadémie; požičiavanie s prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; prevádzkovanie
športových zariadení, športovísk; organizovanie
a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií, školení, kurzov, prezentácií, teambuildingov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, predstavení (manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; organizovanie živých vystú-
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pení; plánovanie a organizovanie večierkov, banketov, recepcií; vydávanie kníh; poskytovanie informácií o možnostiach vzdelávania, rekreácie,
zábavy; klubová činnosť; vydávanie periodických a neperiodických publikácií a tlačovín; vyhľadávanie a poskytovanie športových informácií.
43 - Pohostinská a reštauračná činnosť; poskytovanie gastronomických služieb; stravovacie služby; príprava jedál a výrobkov studenej kuchyne,
prevádzkovanie reštaurácií, kaviarní, cybercafé,
barov, internetových kaviarní a barov, bufetov
a stánkov s občerstvením.

(540)

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

1799-2013
1.10.2013
9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
9 - CD disky; DVD disky; magnetické a optické
nosiče údajov; záznamové disky; videokazety;
počítače; počítačové súčasti a programy; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér;
počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, záznam
alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu
elektrického prúdu; prístroje a nástroje fotografické, kinematografické, optické, signalizačné,
kontrolné, záchranné.
16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbordy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká;
tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre
a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty;
noviny; obežníky; papierové publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera
alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky;
písacie potreby; papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety;
perá (kancelárske potreby); poštové známky; adresné štítky do adresovacích strojov; kancelársky
papier; listový papier; kopírovací papier; pergamenový papier; papierové pásky; baliaci papier;
albumy; atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie; grafické reprodukcie; rytiny;
plastové fólie na balenie; formuláre; formuláre na
zmluvy a podania; paragóny; predmety z kartónu
na balenie; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky
na kancelárske účely a použitie v domácnosti;
spisové obaly (papiernický tovar); stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové
utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických
materiálov; papierové vzory na výrobu odevov.
35 - Reklama; reklamné činnosti a reklamné služby; inzertná a propagačná činnosť; propagačná

činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akéhokoľvek média i prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; online reklama na 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; kancelárske práce; automatizované spracovanie dát; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov; písanie a uverejňovanie reklamných textov; príprava inzertných
stĺpcov; rozširovanie vzoriek tovarov; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných priestorov;
prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; rozhlasová reklama a televízna reklama
vrátane jej produkcie; vzťahy s verejnosťou (public relations); merchandising (podpora predaja);
vyhľadávanie sponzorov; služby outsourcingu;
štatistické kompilácie; organizovanie obchodných
akcií na propagačné účely; marketingové štúdie;
prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske a ekonomické predpovede; odborné obchodné poradenstvo; lobistické služby zamerané na
rozvoj podnikania a obchodu; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; štatistické informácie; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zhromažďovanie údajov
a zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vedenie kartoték v počítači; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
služby porovnávania cien; služby ako záznam,
prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
prepisovanie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie
a zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v uvedených oblastiach; poskytovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
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čítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 40, 41
a 42; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 16 a 25; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
38 - Televízne vysielanie; satelitné vysielanie;
káblové vysielanie; tlačové kancelárie; spravodajské agentúry; telekomunikačné a komunikačné služby; najmä služby zabezpečujúce vstup do
telekomunikačných sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej
siete; poskytovanie používateľského prístupu do
svetovej počítačovej siete; počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do báz dát; komunikácia prostredníctvom optických káblov; komunikácia pomocou počítačových terminálov; telefonické služby; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; telekonferenčné služby; prenosy
správ faxmi; prenosy správ a obrázkových informácií pomocou počítačov; prenos signálov pomocou satelitu; vysielanie káblovej televízie; telekomunikačné informácie; poskytovanie telekomunikačných kanálov pre telenákupy; služby
poskytované elektronickými tabuľami; prenájom
prístupového času do svetových počítačových
sietí; prenájom telefónov; prenájom modemov;
prenájom telekomunikačných prístrojov.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických
a neperiodických publikácií, najmä kníh, brožúr,
ročeniek, spoločenských, zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov, novín, magazínov,
a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových, zvukových
a zvukovo-obrazových správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch
všetkých druhov; vydávanie kníh, časopisov, periodík, brožúr, ročeniek, katalógov; edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových
a zvukovo-obrazových nosičov a programov na
rozhlasové a televízne vysielanie; požičiavanie
publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov; produkčná a agentúrna činnosť
v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu
vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích
súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov,
stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu
zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych
a/alebo vzdelávacích výstav; informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti; vydávanie textov s výnimkou rek-lamných alebo
náborových, online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme, vzdelávanie, školenia, vyučovanie, služby v oblasti estrád, zábavy a kultúrnych podujatí; služby na verejnú prezentáciu
umeleckých a literárnych diel na kultúrny alebo
vzdelávací účel; fotografovanie; filmová a fotografická tvorba; informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení;
zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice; tvorba rozhlasových alebo televíznych prog-
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ramov; filmová tvorba; zábava; pobavenie; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);
tvorba filmovej a hudobnej produkcie; tvorba televízneho vysielania v rámci tejto triedy; kultúrna, spoločenská, výchovná a zábavná činnosť;
činnosť televízneho štúdia; činnosť nahrávacieho
hudobného štúdia; dabing; strih; filmová a hudobná tvorba – výroba televíznych, filmových
a rozhlasových programov; organizovanie a usporadúvanie zábavných, súťažných, športových,
kultúrnych a spoločenských akcií okrem akcií na
reklamné účely; organizovanie a usporadovanie
filmových a hudobných akcií, veľtrhov a festivalov; filmový a hudobný klub pre divákov a deti;
požičiavanie a prenájom audiovizuálnych záznamov - filmov a hudby; činnosti umeleckej agentúry v rámci tejto triedy; sprostredkovanie a poskytovanie informácií v oblasti filmu, hudby, vzdelávania a zábavy; poskytovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); grafický dizajn; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií
na elektronické média; posudzovanie a certifikácia systémov manažérstva, systémy kvality a systémy manažérstva kvality a ich zavádzanie do
podnikov a prevádzok; kontrola kvality, poradenské služby v oblasti riadenia kvality; pomoc pri
riadení kvality; expertízy ako inžinierske činnosti, certifikácie, skúšobníctvo, normalizačné služby; grafický a priemyselný dizajn; vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií
počítačových programov; servis a aktualizovanie
počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačov a počítačového softvéru; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, združeniam, organizáciám a podnikom; osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; služby komerčných právnikov; licencie práv duševného
vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; registrácia doménových mien;
bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku;
konzultačné a poradenské služby v oblasti priemyselných práv a duševného vlastníctva; navrhovanie (priemyselný dizajn); odborné poradenstvo v oblasti autorských práv; odborné poradenstvo v oblasti dizajnov; odborné poradenstvo
v oblasti doménových mien a domén; odborné
poradenstvo v oblasti nekalej súťaže; odborné
poradenstvo v oblasti ochranných známok; odborné poradenstvo v oblasti označení pôvodu výrobkov; odborné poradenstvo v oblasti patentov;
udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti prevodov, licencií, záložných práv na práva priemyselného
vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti riešenia sporov týkajúcich sa porušovania práv z priemyselného vlastníctva; odborné poradenstvo v ob-
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lasti úžitkových vzorov; poskytovanie informácií
pomocou globálnej počítačovej siete v uvedených
oblastiach; spravovanie autorských práv; súdnoznalecké posudky odboru priemyselné vlastníctvo netýkajúce sa oceňovania priemyselných
práv; umelecký dizajn; využívanie autorských
práv; zabezpečovanie registrácie priemyselných
práv na regionálnej i medzinárodnej úrovni; služby v oblasti priemyselného a duševného vlastníctva; zastupovanie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, priemyselných vzorov, označení pôvodu, topografií, licencií a porušovania práv týkajúcich sa priemyselného vlastníctva a sprostredkovanie zastupovania vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov,
ochranných známok, priemyselných vzorov, označení pôvodu a topografií v zahraničí; odborná pomoc pri riešení sporov z porušovania práv z priemyselného vlastníctva; služby zastupovania vo
všetkých oblastiach týkajúcich sa priemyselného
vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti priemyselného vlastníctva; odborné poradenstvo
v oblasti licencií; odborné poradenstvo a zastupovanie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa
registrácie odrôd rastlín a plemien zvierat; rešeršné služby v oblasti duševného vlastníctva
a priemyselných práv; prekladateľská činnosť;
poradenstvo v oblasti ľudských práv; právne poradenstvo a právny výskum; právne služby; lobistické služby na politické účely; právne štúdie
a prieskumy; advokátske služby; činnosť spočívajúca v lobistických službách iných než na obchodné účely; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540) JADRAN ŠOU
(731) MAJA PRODUCTION spol. s r.o., Televízna
a produkčná spoločnosť, Skalická cesta 7, 831 02
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

2086-2013
6.11.2013
9, 21, 32, 33, 35, 41
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje.
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.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
(540) TISÍCROČNÁ VČELA
(731) J&J Jakubisko Film Europe SR, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

2141-2013
14.11.2013
504554
20.5.2013
CZ
21, 25, 32
21 - Kuchynské potreby; súpravy kuchynského
riadu; jedálenské súpravy; kuchynský riad na podávanie jedál z antikorovej ocele, porcelánu, varného skla, keramiky a plastu; poháre a poháre na
pivo; darčekové, spomienkové a reklamné predmety zo skla, porcelánu a keramiky na použitie pri
stolovaní.
25 - Odevy pánske, dámske, detské a dojčenský
tovar a odevy; plavky; pyžamá; nočné košele;
spodná bielizeň; materská nočná bielizeň; erotická bielizeň; odevy pre profesionálny aj rekreačný
šport a voľný čas; obuv; športová obuv; rukavice;
šály; pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); darčekové, spomienkové a reklamné predmety dekoračné z textilu: tričká, čiapky, šály a bundy.
32 - Pivo; ľahké pivá a ležiaky; nealkoholické pivo; ochutené pivá; nealkoholické nápoje; vody minerálne a šumivé; sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov; džúsy, ovocné šťavy a nealkoholické (nekvasené) nápoje z ovocných štiav; šumivé ovocné nealkoholické nápoje; šumivé nealkoholické nápoje s ovocnou šťavou.

(540) PODLUŽAN
(731) Zámecký pivovar BŘECLAV s.r.o., Pod Zámkem 625/8, 690 02 Břeclav, CZ;

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

2316-2013
10.12.2013
32, 34, 35
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje) a stolové vody; pivo.
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabakové
výrobky (s výnimkou tabakových výťažkov – insekticídov a tabakových výrobkov na lekárske
účely); zápalky a fajčiarske potreby; cigaretové
papieriky, cigaretové trubičky; cigaretové filtre;
vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; ručné
strojčeky na plnenie tabaku do papierových trubičiek; cigarety, cigary; zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti alkoholických a nealkoholických nápojov
a tabaku, tabakových výrobkov a fajčiarskych
potrieb; maloobchodná činnosť v rámci predajní
tabaku a fajčiarskych potrieb; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské
informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné
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alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).

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

(540) MIKROS
(731) JUDr. Jaroslav Mikloško - MIKROS, Sládkovičova 25/B, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5461-2013
6.8.2013
16, 25, 26, 35, 40
16 - Vzory na výrobu odevov.
25 - Čiapky; tričká; tielka; krátke kabáty s kapucňou.
26 - Nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky
(galantéria).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s čiapkami; tričkami; tielkami a kabátmi.
40 - Tlačenie vzorov.

(540)

81-2014
20.1.2014
18, 25
18 - Usne, koženky; koža; surové kože; tašky,
kufríky, kufre, vaky, cestovné tašky a batožina;
dáždniky, slnečníky a horolezecké palice, alpinistické palice, palice na dáždniky, vychádzkové palice.
25 - Obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov; vložky do topánok; podporné vankúšiky
do topánok; podložky pod klenbu a pätu do topánok; upínadlá päty do topánok; odevy s výnimkou dámskej spodnej bielizne, s výnimkou korzetového tovaru, s výnimkou nočných odevov, s výnimkou podprseniek, s výnimkou korzetov, s výnimkou torsoletts (spodná bielizeň), s výnimkou
bodys (spodná bielizeň), s výnimkou teddies (spodná bielizeň), s výnimkou živôtikov, s výnimkou
korzetov (bielizeň), s výnimkou korzetových nohavičiek, s výnimkou krátkych, jazdeckých alebo
spodných nohavíc, s výnimkou pantys (spodná
bielizeň), s výnimkou strings (spodná bielizeň),
s výnimkou spodnej bielizne zvanej tangá, s výnimkou hipsters (spodná bielizeň), s výnimkou šnurovačiek, s výnimkou podväzkových pásov, s výnimkou pančúch, s výnimkou pančuškových nohavíc, s výnimkou podväzkov.

(540) Alicia
(731) BEST DRINKS, s.r.o., Zámocká 1, 811 01 Bratislava, SK;
(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK;

(731) Zsigó Ľubomír, Hlavná 671, 925 62 Váhovce,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5490-2013
19.8.2013
18, 24, 25
18 - Kabelky, koža (imitácie), kože zvieracie, koža
zvierat, kožené náramenné pásy, kožušiny, peňaženky, aktovky, športové tašky.
24 - Bavlnené textílie, látky s imitáciou kože, textil (bytový), textílie, textílie na obuv, umelý hodváb (textília).
25 - Baretky, bielizeň (spodná), body (spodná bielizeň), bundy, cyklistické oblečenie, čelenky (oblečenie), čiapky, detské nohavičky, gymnastické
cvičky, jazdecké krátke nohavice, kabáty, klobúky, kombinézy (oblečenie), konfekcie (odevy),
kostýmy, obleky, košele, kožušinové kabáty, kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, kravaty, legínsy, legíny, nohavice, nohavicové sukne, oblečenie pre bábätká, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, oblečenie, obuv, odevy, opasky,
pančuchy, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny (oblečenie), podprsenky, pončá, pulóvre, pyžamá, saká, sandále,
spodná bielizeň, sukne, svetre, šaty, šatky, šály,
šatové sukne, topánky, tričká, vesty, uniformy,
tielka, župany.

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

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

243-2014
12.2.2014
10, 20, 24, 35
10 - Zdravotné matrace; vankúše a podložky proti preležaninám.
20 - Nábytok; matrace do postelí; vankúše; zrkadlá.
24 - Posteľné plachty a prikrývky; posteľná bielizeň; lôžkoviny (bielizeň); poťahy patriace do triedy 24; cestovné deky; vlnené textílie; obliečky na
vankúše; obrusy (okrem papierových).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 10, 20 a 24 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); marketing; služby
v oblasti dovozu a vývozu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 10, 20
a 24 tohto zoznamu; obchodné poradenstvo v oblasti tovarov uvedených v triedach 10, 20 a 24
tohto zoznamu; reklama.

(540)

(591) biela, modrá
(731) ProSpanek a.s., Kunětická 2, 120 00 Praha - Vinohrady, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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270-2014
17.2.2014
13, 18
13 - Puzdrá na strelné zbrane; puzdrá na náboje;
puzdrá na pušky; kožené puzdrá na zbrane.
18 - Kožené súčasti vojenského výstroja.

(540) CRAFT HOLSTERS
(731) THE HOLSTERS COMPANY s.r.o., Ivana Krasku 980/9, 969 01 Banská Štiavnica, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol.
s r.o., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

276-2014
18.2.2014
3, 5, 18, 25, 29, 30, 32
3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa; kúpeľové
soli (s výnimkou solí na liečebné účely); éterické
oleje; oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; pleťové vody na kozmetické účely; čistiace mlieka na toaletné účely; voňavkárske výrobky; voňavky; voňavé zmesi; aromatické látky
– esencie; aromatické látky a príchute do zákuskov
a do nápojov (esencie, esenciálne oleje); mentolová esencia – éterický olej; badiánová esencia;
éterické oleje z cédrového dreva; citrónové éterické oleje; mandľový olej; jasmínový olej; bergamotový olej; gaultierový olej; toaletné kozmetické prípravky; kozmetické prípravky určené na
starostlivosť o pleť; kozmetické krémy; čistiace
mlieka na kozmetické, toaletné účely; toaletné
vody; pleťové vody na kozmetické účely; pleťová voda po holení; skrášľovacie masky – kozmetické prípravky; mandľové mlieko na kozmetické
účely; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetické taštičky; vata; vatové tyčinky; tampóny na
kozmetické účely; kozmetické farby; farbivá na
toaletné účely; mydlá; mydielka; mydlá proti poteniu tela, proti poteniu nôh; dezinfekčné, dezodoračné mydlá; medicinálne mydlá; holiace prípravky; mydlá na holenie; kozmetické prípravky
do kúpeľa; dezodoranty na osobnú potrebu; prípravky proti poteniu; prípravky na čistenie zubov; ústne vody, nie na lekárske účely; spreje na
osvieženie dychu; šampóny; vlasové vody; pomády na kozmetické účely; lak na vlasy; farbivá
alebo tónovače na vlasy; prípravky na kučeravenie vlasov; prípravky na líčenie; líčidlá; prípravky na odstraňovanie líčidla; púder (kozmetika);
práškový mejkap; rúže; lesky na pery; leštiaca
červeň; kozmetické ceruzky; kozmetické prípravky na obočie; ceruzky na obočie; obočenky; kozmetické prípravky na mihalnice; špirála na riasy;
maskara; umelé mihalnice; ošetrovacie prípravky
na nechty; laky na nechty; prípravky na odstránenie lakov; umelé nechty; ozdobné kozmetické
obtlačky; kozmetické prípravky na zoštíhlenie;
depilačné prípravky; depilačný vosk; pemza; náhradné náplne do uvedených tovarov.
5 - Výživové doplnky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; proteínové výživové
doplnky; prípravky so stopovými prvkami pre ľudí.
18 - Aktovky (kožená galantéria); kufríky; batohy; cestovné kufre a tašky; lodné kufre; diplomatické kufríky; držiaky na kufre; chlebníky; plecniaky; kabelky; kabelkové rámy; kufríky na to-

aletné potreby (prázdne); nákupné tašky; školské
tašky (aktovky); kožené tašky na náradie (prázdne); plážové tašky; poľovnícke tašky (torby); retiazkové taštičky s výnimkou taštičiek z drahých
kovov; tašky na nosenie detí; vaky pre turistov;
vaky pre horolezcov; kľúčenky (kožená galantéria); peňaženky; kožené mešteky na peniaze; puzdrá na navštívenky; koža zvierat; imitácia kože;
jelenica s výnimkou jelenice na čistenie; semiš
okrem semišu na čistenie; mastené kože; kožušinové prikrývky; kožušiny; kožené krupóny; kožené nite a šnúrky; kožené podbradníky; kožené
náramenné pásy; dáždniky; obaly na dáždniky;
slnečníky; obaly na hudobné nástroje; cestovné
obaly na šaty; kožené remene a remienky; rúčky
na kufre; rúčky na dáždniky; kožené alebo kožou
potiahnuté škatule; kožené škatule na klobúky;
vrecká z kože na balenie; vychádzkové palice.
25 - Odevy; oblečenie; klobúky; kravaty; šatky;
šály; čiapky; spodná bielizeň; bielizeň zabraňujúca poteniu; body – bielizeň; cyklistické oblečenie; čelenky (oblečenie); čiapky; dámske róby
a šaty; gymnastické (telocvičné) dresy; gamaše;
chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy);
kombinézy (oblečenie); kombinézy na vodné lyžovanie; kabáty; košele; krátke nohavice; krátke
kabátiky; kožušiny (oblečenie); kostýmy; korzety; kovové časti na obuv a opasky; nohavice; nohavičky; oblečenie pre motoristov; oblečenie z kože; opasky (časti odevov); peleríny; pančuchy
a pančuchové nohavice; plavky; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; podprsenky; podväzky;
polokošele; pokrývky hlavy; ponožky; potníky;
pulóvre; pyžamá; rukavice; rukávniky; saká; sandále; spodná bielizeň; spodky; sukne; svetre; šatky;
šály; šaty; športová obuv; športové tričká a dresy;
spodničky; tielka; tričká; topánky; vesty.
29 - Výťažky z rastlín na potravinárske použitie;
pokrmové tuky; bielkoviny na kulinárske účely;
výťažky z chalúh na potravinárske použitie; potravinárska želatína; spracované arašidy, oriešky;
konzervované, sušené a varené ovocie; kandizované ovocie; ovocné a želatínové rôsoly; ovocné
želé ako rôsol; zaváraniny.
30 - Čaj; bylinkové čaje (nie na lekárske účely);
cukríky; cukrovinky; dezerty (cukrovinky); komprimáty (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky);
pastilky (cukrovinky); tyčinky (cukrovinky); žuvačky nie na lekárske účely; mandľové cukrovinky; marcipán; mentolové cukríky; karamelky;
pralinky; ovocné želé (cukrovinky); napolitánky;
sladké drievka (cukrovinky); sladové výťažky
(potraviny); glukóza na kulinárske účely; kandis
(na povrch cukroviniek); melasa; chuťové prísady; kávové nápoje; príchute do nápojov okrem
olejových esencií; propolis na ľudskú spotrebu;
včelia kašička (požívatiny); vodné riasy (chuťové
prísady); prírodné sladidlá.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; nealkoholické aperitívy; príchute na
výrobu nealkoholických nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody ako nápoje;
ovocné a zeleninové šťavy a džúsy; nealkoholické extrakty z bylín; pivo; prášky na prípravu šumivých nápojov.
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čiavanie prístrojov na varenie a pečenie; prenájom prenosných stavieb; prenájom prednáškových
sál; prenájom osvetľovacích prístrojov (nie na osvetľovanie divadelnej scény alebo televíznych
štúdií); prenájom automatov na pitnú vodu; prázdninové tábory (ubytovacie služby); ubytovanie
pre zvieratá; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); penzióny; motely (služby); kaviarne; samoobslužné jedálne; hotelierske služby; domovy
dôchodcov; detské jasle; bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby).

(540)

(731) Dieneš Peter, Očovská cesta 824/60, 962 01 Zvolenská Slatina, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

(540)

311-2014
24.2.2014
16, 35, 41
16 - Papier; lepenka; reklamné materiály z papiera alebo lepenky; lepenkové a papierové vrecia
a výrobky na balenie, obaľovanie a skladovanie;
tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá
na kancelárske použitie alebo pre domácnosť;
potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.

Štafetový beh Od Tatier
k Dunaju

(540)

(591) čierna, biela, červená
(731) GLOBS, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 13,
811 01 Bratislava, SK;
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA s.r.o., Trnava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(731) Top Koncept s.r.o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava, SK;

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

340-2014
26.2.2014
12
12 - Pneumatiky na kolesá vozidiel; pneumatiky
na motorové vozidlá; pneumatiky; pneumatikové
plášte; duše pneumatík; náradie na opravu pneumatík; čalúnenie vozidiel; automobily; kolesá vozidiel; náboje kolies automobilov.

(540) APTANY
(731) SOUTH CHINA TIRE & RUBBER CO., LTD.,
Donghuan rd., No. 116, Donghuan Street, Panyu,
Guangzhou, CN;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

414-2014
6.3.2014
43
43 - Stravovacie služby; prenájom prístrojov na
varenie a pečenie; prenájom prechodného ubytovania; turistické ubytovne; samoobslužné reštaurácie; rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; reštaurácie (jedálne); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku
(ketering); stravovacie služby v kempingoch; poskytovanie prechodného ubytovania v kempingoch;
požičiavanie turistických stanov; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; poži-
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417-2014
7.3.2014
12
12 - Pneumatiky na kolesá vozidiel; pneumatiky
na motorové vozidlá; pneumatiky; pneumatikové
plášte; duše pneumatík; náradie na opravu pneumatík; čalúnenie vozidiel; automobily; kolesá vozidiel; náboje kolies automobilov.

(540) ARRIVER
(731) SOUTH CHINA TIRE & RUBBER CO., LTD.,
Donghuan rd., No. 116, Donghuan Street, Panyu,
Guangzhou, CN;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

418-2014
7.3.2014
12
12 - Pneumatiky na kolesá vozidiel; pneumatiky
na motorové vozidlá; pneumatiky; pneumatikové
plášte; duše pneumatík; náradie na opravu pneumatík; čalúnenie vozidiel; automobily; kolesá vozidiel; náboje kolies automobilov.

(540) ECO SENDERO
(731) SOUTH CHINA TIRE & RUBBER CO., LTD.,
Donghuan rd., No. 116, Donghuan Street, Panyu,
Guangzhou, CN;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

452-2014
3.4.2012
16, 41
16 - Papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto
materiálov (patriace do triedy 16); tlačiarenské
výrobky (knihy, noviny a časopisy); knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prí-
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strojov; útržkové bloky; poštové známky; nákupné karty (nie na hranie); kancelárske potreby (okrem nábytku).
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; zabezpečovanie športových a kultúrnych aktivít; produkcia
filmov a tvorba televíznych, internetových a rozhlasových programov (vzdelávacieho, vyučovacieho, zábavného a spravodajského charakteru); vydávanie novín, časopisov a kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); tvorba a organizovanie divadelných predstavení, kvízov, hier, rozhovorov (výchovných
a zábavných); organizovanie športových a hudobných podujatí; organizovanie výchovných
a zábavných súťaží; filmová tvorba a služby nahrávacích štúdií; fotografovanie; písanie a redigovanie scenárov; požičiavanie filmov; reportérske služby; tvorba a vydávanie textov (okrem reklamných textov); informácie o zábavných podujatiach; tvorba internetových televíznych a rozhlasových programov; rezervácia vstupeniek na
(zábavné) predstavenia; organizovanie zábavných
podujatí s udeľovaním ocenení kultúrneho, športového a zábavného významu.

(540) Maxima
(641) 010782019, 03.04.2012
(731) Rewe Group Verlag GmbH, IZ Nö Süd, Str. 3,
Obj. 16, A - 2355 Wr. Neudorf, AT;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

468-2014
13.3.2014
35, 42, 44
35 - Inzertné služby; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie inzertných oznamov; rozširovanie inzertných materiálov; obchodné poradenské služby v oblasti poľnohospodárstva; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií v oblasti poľnohospodárstva; príprava
a umiestňovanie reklamy; úprava reklamných
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; grafické reklamné služby; informačné služby
v oblasti reklamy; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; predvádzanie tovaru; organizovanie podujatí, výstav, veľtrhov a predstavení na obchodné, propagačné a reklamné účely; poskytovanie a prenájom reklamného priestoru na internete; služby v oblasti počítačovej reklamy; poskytovanie reklamného priestoru; poskytovanie reklamného priestoru elektronickými prostriedkami a prostredníctvom globálnych informačných sietí; prenájom reklamného
priestoru na letákoch; prenájom reklamného priestoru; prenájom reklamných plôch na webových
stránkach; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketingové poradenstvo; obchodné poradenské služby v oblasti marketingu; obchodné
poradenstvo v oblasti reklamy; poradenské služby v oblasti organizovania reklamných kampaní
pre podniky; automatické opätovné objednávanie
tovaru pre podniky; dojednávanie nákupných a predajných zmlúv pre tretie osoby (obchodná administratíva); dojednávanie obchodných a podnika-

teľských kontaktov pre tretie osoby (obchodná
administratíva); dojednávanie obchodných transakcií a obchodných zmlúv pre tretie osoby (obchodná administratíva); služby predplácania online publikácií (pre tretie osoby); dražby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; zhromažďovanie dražobných ponúk (dražby); maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi
prípravkami a s lekárskymi potrebami; maloobchodné služby s potravinami; online dražby uskutočňované prostredníctvom internetu; dražby majetku; dražby uskutočňované prostredníctvom telekomunikačných sietí; dražby vozidiel; dražby
uskutočňované prostredníctvom internetu; dražby
v poľnohospodárstve; online dražby; organizovanie a vedenie dražieb; organizovanie internetových dražieb; administratívne spracovanie údajov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; dohľad nad riadením obchodnej činnosti; evidencia
podnikových záznamov pre tretie osoby; odborné
posudky efektívnosti podnikov; poradenské a informačné služby v oblasti účtovníctva; automatizované spracovanie údajov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby);
informačné služby týkajúce sa spracovania údajov; administratívna správa počítačových databáz; obchodné poradenské služby v oblasti spracovania údajov; overovanie údajov (obchodná
administratíva); zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; počítačové overovanie údajov (obchodná administratíva); počítačové spracovanie údajov; poradenské služby v oblasti elektronického
spracovania údajov; poradenské služby v oblasti
spracovania údajov; administratívna správa databáz; agentúry dočasného zamestnávania (sprostredkovateľne práce); informačné a poradenské
služby v oblasti profesijného rastu zamestnancov
(personálne poradenstvo); informačné služby v oblasti zamestnania (personálne poradenstvo); personálne poradenstvo; konzultačné služby v oblasti ľudských zdrojov; konzultačné služby v oblasti
náboru zamestnancov; nábor a umiestňovanie
zamestnancov; nábor odborných pracovníkov; nábor počítačových pracovníkov; nábor pomocných
kancelárskych pracovníkov; nábor predajcov a marketingových pracovníkov; administratívne spracovanie žiadostí o informácie; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; kontrola
skladových zásob v databázach; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; konzultačné
služby v oblasti obchodného manažmentu; analýzy fungovania podnikov a firiem; analýzy obchodných informácií; služby porovnávania cien;
analýzy obchodných údajov; aktualizovanie obchodných informácií v počítačovej databáze;
analýzy a prieskumy trhu; prieskum spokojnosti
spotrebiteľov; hodnotenie účinnosti reklamy pre
tretie osoby; analýzy údajov z prieskumov trhu
a štatistík; cenové prieskumy; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy; obchodné sprostredkovateľské služby; sprostredkovanie zmlúv v oblasti predaja a nákupu tovarov
pre tretie osoby (obchodná administratíva); pracovné agentúry (sprostredkovateľne práce).
42 - Kontroly kvality; inžinierske služby týkajúce
sa počítačového programovania; inžinierske služ-
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by pre tretie osoby; aktualizácia pamäťových bánk
počítačových systémov; aktualizácia webových
stránok pre tretie osoby; analýzy počítačov a počítačových systémov; ochrana počítačov proti
počítačovým vírusom; obnovovanie počítačových
databáz; diaľkové monitorovanie počítačových
systémov; návrh počítačových systémov; prispôsobenie počítačových programov; údržba počítačového softvéru; údržba počítačových programov; aktualizácia domovských stránok pre počítačové siete; aktualizácia domovských stránok
pre tretie osoby; aktualizácia počítačového softvéru v oblasti počítačovej bezpečnosti a predchádzania počítačovým rizikám; aktualizácia počítačového softvéru; aktualizácia softvérových databáz; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačových programov; analýzy počítačových programov; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru; navrhovanie počítačového hardvéru pre výrobné odvetvia; priemyselný dizajn
počítačov; hosťovanie na počítačových stránkach
(webových stránkach); prenájom počítačových
serverov (serverhosting); hosťovanie počítačových
softvérových aplikácií pre tretie osoby; hosťovanie digitálneho obsahu na internete; prenájom
počítačového hardvéru a počítačových periférnych zariadení; informačné služby týkajúce sa
vývoja počítačových systémov; informačné služby týkajúce sa návrhu a vývoja počítačov; informačné služby v oblasti informačných technológií; informačné služby týkajúce sa aplikácie počítačových systémov; dátová konverzia elektronických informácií; digitalizácia dokumentov (skenovanie); prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); integrácia počítačového softvéru; integrácia počítačových systémov; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru;
navrhovanie a vývoj počítačových databáz; navrhovanie počítačových programov; navrhovanie
a vývoj počítačového softvéru pre online diskusné fóra; vývoj počítačových systémov; výskum
v oblasti počítačovej automatizácie technických
procesov; výskum v oblasti počítačovej automatizácie priemyselných procesov; programovanie
počítačového softvéru; implementácia počítačového softvéru; vývoj systémov na spracovanie
dát; tvorba GPS máp (tvorba softvéru).
44 - Pestovanie plodín (poľnohospodárske služby); poľnohospodárske služby; chov zvierat (poľnohospodárske služby); poradenstvo v oblasti
poľnohospodárstva; odborné poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva; poskytovanie informácií
v oblasti poľnohospodárstva; poradenstvo v oblasti pestovania plodín; informačné služby týkajúce sa používania hnojív v poľnohospodárstve;
informačné služby týkajúce sa používania chemikálií v poľnohospodárstve.
(540) agriradar
(731) Agrisoft s.r.o., Čergovská 32/13, 082 67 Terňa,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

494-2014
19.3.2014
21, 25, 33, 35
21 - Papierové poháre; plastové poháre; sklené
poháre.
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25 - Obuv; pokrývky hlavy.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamné služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi.
(540) ROMANCE
(731) Zizak Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7,
058 01 Poprad, SK;

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

498-2014
19.3.2014
5, 35, 44
5 - Farmaceutické prípravky; výživové doplnky;
propolisové výživové doplnky; výživové doplnky
z obilných klíčkov; výživové doplnky z ľanových
semien; bielkovinové výživové doplnky; výživové vlákniny; minerálne výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; prípravky so stopovými
prvkami pre ľudí alebo zvieratá.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu aj
prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; marketing.
44 - Zdravotné poradenstvo.

(540)

(591) zelená, červená, čierna
(731) SLIM 4U s.r.o., Pri mlyne 5, 080 01 Prešov, SK;

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

549-2014
27.3.2014
30 2013 060 016.9
15.11.2013
DE
6, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25
6 - Kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; skrinky, schránky z kovu.
8 - Nože, vidličky a lyžice; jedálenský príbor, strieborný príbor; ručne ovládané nástroje na sekanie,
mletie, lisovanie, šúpanie, odkôstkovanie ovocia
a otváranie; otvárače na nádoby; nožnice na hydinu; nožnice; ostriace nástroje a prístroje zahrnuté v triede 8; obťahovacie nástroje; krájače na
zeleninu; rašple (ručné nástroje); rezačky, otvárače na ustrice; otvárače na konzervy (s výnimkou elektrických); sekáče na ľad; odlamovacie nože; sekáčiky na mäso (ručné nástroje), sekáčiky;
neelektrické krájače na syr; neelektrické krájače
na pizzu; sekáče, sekačky, rezačky; cukrárenské
nože; kliešte.
9 - Váhy a kuchynské váhy; teplomery s výnimkou lekárskych.
11 - Kachle.
16 - Papierové alebo kartónové ozdoby a formy
na koláče, cukrovinky, sladkosti a potraviny; baliace materiály zahrnuté v triede 16; tašky, obaly
a vrecká z papiera alebo plastov na balenie.
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20 - Kapsuly (nekovové nádoby); plastové viečka
na plechovky; závesné lišty pre doplnky do domácností; uzávery na fľaše s výnimkou kovových; plastové žetóny pre nákupné vozíky; snímateľné kryty na drezy; nekovové koše; nekovové škatule a debny; kuchynský nábytok (kuchynské regály a police).
21 - Výrobky zo skla, porcelánu, keramiky (kameniny) a terakoty patriace do tejto triedy; hrnce;
panvice; kuchynský riad; riad (potreby pre domácnosť); veľké servírovacie misy; hrnčeky;
elektrické a neelektrické otvárače na fľaše; porcelán, krištáľ (výrobky z krištáľového skla); fľaše; servírovací riad; dosky na krájanie chleba;
košíky na chlieb, na použitie v domácnosti a nádoby na chlieb; porcelánové ozdobné taniere
a tácky na servírovanie; formy na zákusky a koláče; formy na vafle; formy na prípravu jedál;
plechy a formy na pečenie; podložky na pečenie;
neelektrické odšťavovacie prístroje; ručné prístroje na zatavenie fólií; koše na použitie v domácnosti; strúhadlá do kuchyne; zhášadlá na
sviečky; ozdobný podstavec na sviečku v tvare
prstenca; svietniky; škatuľky na bonbóny; ázijské
paličky na jedenie (kuchynské náradie); podložky pod poháre (stolový riad); šejkre, ručné mixéry; kávové filtre; mlynčeky na kávu; kávovary;
kávové súpravy; kanvice na kávu; špajdle (kuchynské potreby); nádoby na ľad; prenosné chladiace nádoby, izotermické vrecká a chladiace boxy; predmety na chladenie potravín pre domácnosť obsahujúce tekutiny; elektrické a neelektrické vývrtky; šálky; kuchynské dosky na krájanie;
karafy; fľaše na pitie, poháre, korytá, nádoby;
stojany na vajíčka; čaše; strúhadlá do kuchyne;
termosky vo forme džbánov; tepelnoizolačné nádoby (termosky); formy na ľadové kocky; krčahy; podložky pod nože (stolovacie pomôcky);
otočná servírovacia tácka (kuchynský predmet);
likérové súpravy; nádoby na jedlo; držiaky na jedálne lístky; lyžice, varechy na miešanie (kuchynské predmety); stojany na servítky; obrúčky na
servítky; papierové taniere; krájače cesta; mlynčeky na soľ a mlynčeky na korenie; soľničky; koreničky; cukorničky; tanieriky pod šálky; ručné
zdviháky na použitie v domácnosti a kuchyni
(domáce a kuchynské potreby); súpravy koreničiek; cedidlá; kanvy; guľaté čajové luhovacie sitká; dózy na čaj; čajové luhovacie sitká; čajové
súpravy (stolový riad); čajníky; držiaky na špáradlá nie z drahých kovov; špáradlá; podnosy na
použitie v domácnosti; podložky pod horúci riad;
termofľaše (termosky); vázy; umelecké predmety
z porcelánu, terakoty alebo zo skla; dekoratívne
ozdoby na dvere a okná z keramiky, z kostného
porcelánu, skla, krištáľu, kameniny, terakoty alebo porcelánu; boxy alebo nádoby na udržiavanie
čerstvosti potravín (nie z drahých kovov); chladiace fľaše; sklené schránky; maselničky; poklopy na maselničky; neelektrické chladiace boxy;
dózy na sušienky; dózy na kávu; termosky; cedidlá na čaj, nie z drahých kovov; koreničky pre
domácnosť; karafky na olej a ocot; tyčinky na
miešanie koktailov; jednorazové taniere; športové fľaše na pitie; slamky na pitie; poháre z papiera a plastu; poklopy z textílií na udržanie teploty
v čajníkoch; džbánok na mlieko a smotanu; karafy a dekantéry; koktailové špáradlá; kuchynské

náradie (lopatky na zákusky, miešacie lyžice, špachtle a stierky, škrabky, varechy na miešanie, lyžice
na omáčky, lyžice na špagety, odmerky na špagety; kuchynské naberačky); šľahače s výnimkou
elektrických; ručné pretláčače na cesnak; etažéry
(kuchynské potreby); chladiace nádoby na fľaše
a vedierka na šampanské; vákuové krčahy; termosky; smaltované, terakotové, keramické, porcelánové kuchynské nádoby; stojany na nože
predávané prázdne; stolné nádoby na odpadky;
pokrývky a poklopy na syry; vrecká na zdobenie
zákuskov a tort (cukrárske vrecko); kefy (s výnimkou štetcov); formičky na vykrajovanie koláčikov; dávkovače na šľahačku.
24 - Prestieranie na stolovanie (okrem papierového); textilné obrúsky na stolovanie; textilné poťahy na nábytok; plastové poťahy na nábytok;
stolová bielizeň (nie papierová); podložky pod
poháre alebo taniere (prestieranie); textilné poťahy na stojany na servítky a utierky; textilné podložky pod poháre; obrusy s výnimkou papierových; riedke plátno na výrobu syra; poťahy a pokrývky na nábytok; textilné vreckovky; stolové
behúne; textilné utierky na riad.
25 - Kuchynské zástery.
(540)

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

550-2014
27.3.2014
30 2013 059 885.7
15.11.2013
DE
6, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25
6 - Kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; skrinky, schránky z kovu.
8 - Nože, vidličky a lyžice; jedálenský príbor,
strieborný príbor; ručne ovládané nástroje na sekanie, mletie, lisovanie, šúpanie, odkôstkovanie
ovocia a otváranie; otvárače na nádoby; nožnice
na hydinu; nožnice; ostriace nástroje a prístroje
zahrnuté v triede 8; obťahovacie nástroje; krájače
na zeleninu; rašple (ručné nástroje); rezačky, otvárače na ustrice; otvárače na konzervy (s výnimkou elektrických); sekáče na ľad; odlamovacie nože; sekáčiky na mäso (ručné nástroje), sekáčiky; neelektrické krájače na syr; neelektrické
krájače na pizzu; sekáče, sekačky, rezačky; cukrárenské nože; kliešte.
9 - Váhy a kuchynské váhy; teplomery s výnimkou
lekárskych.
11 - Kachle.
16 - Papierové alebo kartónové ozdoby a formy
na koláče, cukrovinky, sladkosti a potraviny; baliace materiály zahrnuté v triede 16; tašky, obaly
a vrecká z papiera alebo plastov na balenie.
20 - Kapsuly (nekovové nádoby); plastové viečka
na plechovky; závesné lišty pre doplnky do do-
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mácností; uzávery na fľaše s výnimkou kovových; plastové žetóny pre nákupné vozíky; snímateľné kryty na drezy; nekovové koše; nekovové škatule a debny; kuchynský nábytok (kuchynské regály a police).
21 - Výrobky zo skla, porcelánu, keramiky (kameniny) a terakoty patriace do tejto triedy; hrnce;
panvice; kuchynský riad; riad (potreby pre domácnosť); veľké servírovacie misy; hrnčeky; elektrické a neelektrické otvárače na fľaše; porcelán,
krištáľ (výrobky z krištáľového skla); fľaše; servírovací riad; dosky na krájanie chleba; košíky
na chlieb, na použitie v domácnosti a nádoby na
chlieb; porcelánové ozdobné taniere a tácky na
servírovanie; formy na zákusky a koláče; formy
na vafle; formy na prípravu jedál; plechy a formy
na pečenie; podložky na pečenie; neelektrické
odšťavovacie prístroje; ručné prístroje na zatavenie fólií; koše na použitie v domácnosti; strúhadlá do kuchyne; zhášadlá na sviečky; ozdobný
podstavec na sviečku v tvare prstenca; svietniky;
škatuľky na bonbóny; ázijské paličky na jedenie
(kuchynské náradie); podložky pod poháre (stolový riad); šejkre, ručné mixéry; kávové filtre;
mlynčeky na kávu; kávovary; kávové súpravy;
kanvice na kávu; špajdle (kuchynské potreby);
nádoby na ľad; prenosné chladiace nádoby, izotermické vrecká a chladiace boxy; predmety na
chladenie potravín pre domácnosť obsahujúce tekutiny; elektrické a neelektrické vývrtky; šálky;
kuchynské dosky na krájanie; karafy; fľaše na pitie, poháre, korytá, nádoby; stojany na vajíčka;
čaše; strúhadlá do kuchyne; termosky vo forme
džbánov; tepelnoizolačné nádoby (termosky); formy na ľadové kocky; krčahy; podložky pod nože
(stolovacie pomôcky); otočná servírovacia tácka
(kuchynský predmet); likérové súpravy; nádoby
na jedlo; držiaky na jedálne lístky; lyžice, varechy na miešanie (kuchynské predmety); stojany
na servítky; obrúčky na servítky; papierové taniere; krájače cesta; mlynčeky na soľ a mlynčeky na
korenie; soľničky; koreničky; cukorničky; tanieriky pod šálky; ručné zdviháky na použitie v domácnosti a kuchyni (domáce a kuchynské potreby); súpravy koreničiek; cedidlá; kanvy; guľaté
čajové luhovacie sitká; dózy na čaj; čajové luhovacie sitká; čajové súpravy (stolový riad); čajníky; držiaky na špáradlá nie z drahých kovov; špáradlá; podnosy na použitie v domácnosti; podložky pod horúci riad; termofľaše (termosky);
vázy; umelecké predmety z porcelánu, terakoty
alebo zo skla; dekoratívne ozdoby na dvere a okná z keramiky, z kostného porcelánu, skla, krištáľu, kameniny, terakoty alebo porcelánu; boxy
alebo nádoby na udržiavanie čerstvosti potravín
(nie z drahých kovov); chladiace fľaše; sklené
schránky; maselničky; poklopy na maselničky;
neelektrické chladiace boxy; dózy na sušienky;
dózy na kávu; termosky; cedidlá na čaj, nie
z drahých kovov; koreničky pre domácnosť; karafky na olej a ocot; tyčinky na miešanie koktailov; jednorazové taniere; športové fľaše na pitie;
slamky na pitie; poháre z papiera a plastu; poklopy z textílií na udržanie teploty v čajníkoch;
džbánok na mlieko a smotanu; karafy a dekantéry; koktailové špáradlá; kuchynské náradie (lopatky na zákusky, miešacie lyžice, špachtle a stierky,
škrabky, varechy na miešanie, lyžice na omáčky,
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lyžice na špagety, odmerky na špagety; kuchynské naberačky); šľahače s výnimkou elektrických;
ručné pretláčače na cesnak; etažéry (kuchynské
potreby); chladiace nádoby na fľaše a vedierka
na šampanské; vákuové krčahy; termosky; smaltované, terakotové, keramické, porcelánové kuchynské nádoby; stojany na nože predávané prázdne; stolné nádoby na odpadky; pokrývky a poklopy na syry; vrecká na zdobenie zákuskov a tort
(cukrárske vrecko); kefy (s výnimkou štetcov);
formičky na vykrajovanie koláčikov; dávkovače
na šľahačku.
24 - Prestieranie na stolovanie (okrem papierového); textilné obrúsky na stolovanie; textilné poťahy na nábytok; plastové poťahy na nábytok; stolová bielizeň (nie papierová); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné poťahy
na stojany na servítky a utierky; textilné podložky pod poháre; obrusy s výnimkou papierových;
riedke plátno na výrobu syra; poťahy a pokrývky
na nábytok; textilné vreckovky; stolové behúne;
textilné utierky na riad.
25 - Kuchynské zástery.
(540) VAVIENO
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

575-2014
2.4.2014
35, 41, 42
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; 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; vzťahy s verejnosťou (public relations);
marketingové štúdie; organizovanie obchodných
akcií na propagačné účely; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; 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; vydávanie reklamných tlačovín; 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; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); štatistické
kompilácie.
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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
textov s výnimkou 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; služby diskoték; divadelné predstavenia; zábavné parky; cirkusy; služby estrádnych umelcov; pedagogické informácie; poradenstvo v oblasti vzdelávania; vyučovanie, vzdelávanie; poskytovanie elektronických publikácií online bez
možnosti kopírovania; poskytovanie počítačových
hier (online, z počítačových sietí); poskytovanie
zariadení na karaoke; meranie času na športových
podujatiach; prenájom športových plôch; služby
agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; zábava, pobavenie; nočné kluby; služby orchestrov; organizovanie módnych prehliadok na
zábavné účely; hudobná tvorba; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba videofilmov.
42 - Grafické dizajnérstvo; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov; expertné služby v oblasti politického manažmentu; spoločenské, politické alebo politologické analýzy
a predpovede.

(540)

(591) červená, modrá, biela, čierna, sivá
(731) Body Imrich, Ing., Bernolákova 329/54, 053 15
Hrabušice, SK;

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

576-2014
2.4.2014
9, 38, 41, 42
9 - Systémy a zariadenia na spracovanie a ukladanie údajov a dát; prístroje a zariadenia na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu;
zariadenia a jednotky na digitálne a satelitné vysielanie; elektronické publikácie na prevzatie;
obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na digitálnych, optických, elektronických a magnetických nosičoch; počítačové vybavenie a softvér na
spracovanie zvuku a/alebo obrazu; počítačový
softvér na internete; elektronický programový
sprievodca; počítačové elektronické multimediálne aplikácie; multimediálne prístroje a zariadenia
(SET-TOP- BOX) s alebo bez pevných diskov na

ukladanie nahrávok (Personál Video Recorder);
elektronické testovacie a meracie systémy a ich
súčasti; počítačové hry (softvér); systémy informačných technológií zaradených v tejto triede;
elektronické dáta, elektronické databázy a informačné produkty nahrané na nosičoch, programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie, programové vybavenie umožňujúce
elektronické obchodovanie, programové vybavenie umožňujúce obchodný styk prostredníctvom
počítačov; systémy komunikačnej a informačnej
techniky zaradené v tejto triede; údaje a záznamy
v elektronickej podobe; elektronické siete, dátové
siete; elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; anténne konvertory; koaxiálne káble.
38 - Televízne vysielanie televíznych programov
všetkého druhu; komunikačné služby prostredníctvom teletextu, televízie, počítačových sietí, satelitov; telekomunikačné služby, prenos obrazu a zvuku prostredníctvom interaktívnych multimediálnych sietí; digitálne televízne vysielanie cez satelit (DVB- S), cez pozemné vysielače (DVB-T),
cez siete typu HFC (DVB-C) alebo cez internetový protokol počítačových sietí (Internet Protocol Television); prenájom telekomunikačných
prístrojov a zariadení (multimediálnych prístrojov);
poradenské a informačné služby v rámci služieb
uvedených v tejto triede; elektronická pošta; posielanie správ pomocou počítačovej komunikácie;
prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom zariadení na prenos informácií, prenájom telekomunikačných prístrojov; telekomunikačné služby
v oblasti prenosu dát; komunikácia prostredníctvom počítačov; výmena a šírenie informácií
a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete,
dátovej siete a výpočtovej siete, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky, satelitov a káblov; telekomunikačné služby vo forme
služieb pre koncových používateľov, najmä prístup k internetu, dátové komunikácie cez internet, hlasový prenos cez internet; internetové sieťové; bezdrôtové telekomunikačné služby cez internet; poskytovanie prístupu do virtuálnych privátnych sietí cez internet a do internetových aplikácií koncovým používateľom; služby prenosu
krátkych textových správ; služby konverzie prenosového protokolu, formátu a kódu (telekomunikačné služby); služby poskytovania prístupu
k počítačovej sieti; poskytovanie prístupu do dátovej siete; služby poskytovania prístupu k dátovým a informačným sieťam a k internetu; prenájom komunikačných miest; poskytovanie prístupu na on-line informačné služby a databázy; prenos alebo komunikačné služby prostredníctvom
internetu; poskytovanie prístupu do vonkajších
a vnútorných sietí a ďalších elektronických prostriedkov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí;
poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových
informácií pomocou počítača; počítačová komunikácia prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete Internet; prenájom prístupového času k počítačovým databázam.
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41 - Poskytovanie on-line elektronických publikácií; požičiavanie nahrávok audiovizuálnych
snímok a iných nahrávok; zábava prostredníctvom digitálneho televízneho vysielania cez satelit (DVB-S), cez pozemné vysielače (DVB-T),
cez siete typu HFC (DVB-C) alebo cez internetový protokol počítačových sietí (Internet Protocol Television); organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných
on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia a počítačovej siete; organizovanie súťaží
(vzdelávacích alebo zábavných); vydávanie textov, s výnimkou reklamných; poskytovanie informácií týkajúcich sa zábavy; poradenské a informačné služby v rámci služieb uvedených v tejto triede.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach).

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 16, 17, 20 a 24 tohto zoznamu.
44 - Zdravotné poradenstvo v oblasti zdravého
spánku.
(540) SILUETA
(731) Hilding Anders Česká republika a.s., Roztoky u
Jilemnice 215, 512 31 Roztoky u Jilemnice, CZ;
DECODOM, spol. s r. o., Pilská 7, 955 13 Topoľčany, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

(540)

(591) zelená, modrá, fialová
(731) ARTOS, a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský
Mikuláš, SK;

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

578-2014
2.4.2014
35
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačou, cigaretami, tabakom, potravinami, alkoholickými nápojmi, cukrovinkami.

(540) SEVERIA
(731) Froľo Slavomír, Ing., SEVERIA, Zvolenská 3990/20,
036 01 Martin, SK;

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

584-2014
3.4.2014
16, 17, 20, 24, 35, 44
16 - Papier; reklamné a propagačné výrobky z papiera, napr. pohľadnice, kartičky, etikety, tlačoviny, periodické i neperiodické publikácie, informačné, reklamné a propagačné letáky, plagáty,
bilbordy, prospekty, kalendáre, samolepky, obtlačky, baliaci papier, papierové tašky, tlačiarenské
a kartonážne výrobky, papierové obaly, papierové a plastové vrecká, špeciálne zákaznícke a klubové karty, všetko uvedené patriace do triedy 16.
17 - Penové materiály (polotovary) na báze polyuretánových pien (s výnimkou tesniacich a izolačných pien používaných v priemysle, v stavebníctve a automobilovom priemysle) na výrobu posteľových matracov, podložiek určených na sedenie a ležanie, anatomicky tvarovaných vankúšov,
čalúnenia nábytku a na výrobu ortopedických
a relaxačných pomôcok.
20 - Matrace; lôžka patriace do triedy 20, lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; vankúše.
24 - Textílie a tkaniny patriace do triedy 24, najmä poťahy a povlaky na nábytok, na matrace, na
vankúše, na postele.
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585-2014
3.4.2014
16, 17, 20, 24, 35, 44
16 - Papier; reklamné a propagačné výrobky z papiera, napr. pohľadnice, kartičky, etikety, tlačoviny, periodické i neperiodické publikácie, informačné, reklamné a propagačné letáky, plagáty,
bilbordy, prospekty, kalendáre, samolepky, obtlačky, baliaci papier, papierové tašky, tlačiarenské
a kartonážne výrobky, papierové obaly, papierové a plastové vrecká, špeciálne zákaznícke a klubové karty, všetko uvedené patriace do triedy 16.
17 - Penové materiály (polotovary) na báze polyuretánových pien (s výnimkou tesniacich a izolačných pien používaných v priemysle, v stavebníctve a automobilovom priemysle) na výrobu
posteľových matracov, podložiek určených na
sedenie a ležanie, anatomicky tvarovaných vankúšov, čalúnenia nábytku a na výrobu ortopedických a relaxačných pomôcok.
20 - Matrace; lôžka patriace do triedy 20, lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; vankúše.
24 - Textílie a tkaniny patriace do triedy 24, najmä poťahy a povlaky na nábytok, na matrace, na
vankúše, na postele.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 16, 17, 20 a 24 tohto zoznamu.
44 - Zdravotné poradenstvo v oblasti zdravého
spánku.

(540)

(731) Hilding Anders Česká republika a.s., Roztoky u
Jilemnice 215, 512 31 Roztoky u Jilemnice, CZ;
DECODOM, spol. s r. o., Pilská 7, 955 13 Topoľčany, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

663-2014
11.4.2014
9, 35, 38, 42, 45
9 - Monitorovacie počítačové programy; nahraté
počítačové programy; počítačové programy (sťahovateľné); nahraté operačné programy; počítačový softvér na schvaľovanie prístupu k databázam; elektronické databázy; servery počítačových
databáz; dátové komunikačné zariadenia; hardvér
pre servery na sieťový prístup; nosiče dát pre počítače.
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35 - Systematizácia informácií v dátových súboroch.
38 - Telekomunikačné prístupové služby.
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom počítačového softvéru; vývoj
počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický);
zhotovovanie kópií počítačových programov; dizajnérske služby.
45 - Udeľovanie licencií na počítačové programy
(právne služby).

piernický 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.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; nealkoholické aperitívy; príchute na
výrobu nealko nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody ako nápoje; sóda; minerálne vody (nápoje); ovocné a zeleninové šťavy
a džúsy; nealkoholické výťažky z ovocia; pivo;
prášky na prípravu šumivých nápojov; arašidové
mlieko; citronády; nekvasený hroznový mušt;
nealkoholický koktail; mandľové mlieko ako nápoj; mušty; izotonické nápoje; paradajková šťava
nápoj; zázvorové pivo.
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva; likéry;
whisky; brandy; koktaily alkoholické; destilované nápoje.

(540) LUSOFT
(731) LUMACO SWISS GmbH, Sihleggstrasse 23,
CH-8832 Wollerau, CH;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

687-2014
14.4.2014
35, 39, 41, 43
35 - Marketing; obchodné sprostredkovateľské
služby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations).
39 - Sprevádzanie turistov.
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; filmové
štúdiá; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; divadelné predstavenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
živých vystúpení; organizovanie festivalov, kultúrnych a spoločenských podujatí; plánovanie a organizovanie večierkov; služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); informácie o možnostiach rekreácie; služby poskytované prázdninové tábory (zábava); organizovanie
a vedenie tvorivých dielní (výučba).
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); reštaurácie (jedálne); prázdninové tábory (ubytovacie služby); bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne.

(540)

(591) žltá, červená, modrá
(731) MORAVA KRÁSNA ZEM, Plevník - Drienové 558, 018 26 Plevník - Drienové, SK;

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

725-2014
17.4.2014
16, 32, 33
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické
zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka;
katalógy; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (pa-

(540)

(731) GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

744-2014
22.4.2014
16, 25, 28, 35, 41
16 - Albumy; brožúry; ceruzky; časopisy; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; knihy; komiksy; mapy; nákresy; obrazy; pastelky; pečiatky;
písacie potreby; poštové známky; tlačené publikácie; samolepky (papiernický tovar); tlačivá; tlačoviny; papierové zástavy; záložky do kníh.
25 - Bundy; cyklistické oblečenie; čiapky; oblečenie pre bábätká; košele; kravaty; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; košele s krátkym rukávom;
nepremokavé odevy; nohavice; obuv; plavky; podprsenky; podväzky; ponožky; pyžamá; rukavice;
spodná bielizeň; sukne; svetre; šály; šatky; šilty
na pokrývku hlavy; športová obuv; športové tričká, dresy; tielka; tričká; vesty (oblečenie); zástery;
župany.
28 - Dosky na tréning vo vode; hojdačky; hracie
karty; hračky; kocky (hra); kolobežky (hračky);
korčule; lopty na hranie; lyže; plávacie kolesá;
plutvy na plávanie; plyšové hračky; rapkáče; snežnice; šarkany.
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných
výstav a veľtrhov; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných plôch;
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama;
rozhlasová reklama; televízna reklama; vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov.
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41 - Akadémie (vzdelávanie); meranie času na športových podujatiach; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); telesné cvičenie;
vydávanie kníh; vyučovanie; vzdelávanie; zábava.

nosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi; revízie požiarnej techniky, hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, technických prostriedkov na hasenie požiarov, technických prostriedkov na zabezpečenie ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci ľudí, požiarnych
hlásičov, dýchacej techniky.
45 - Hasenie požiarov; bezpečnostné služby na
ochranu osôb a majetku; strážne služby na ochranu osôb a majetku; civilná ochrana; prenájom
protipožiarnych alarmov; poradenstvo v oblasti
predchádzania požiarom; poradenstvo v oblasti
radiačnej ochrany; poradenstvo v oblasti bezpečnosti, ochrany osôb a majetku pred požiarmi a ochrany zdravia ľudí pri práci; prenájom a požičiavanie hasiacich prístrojov, hydrantovej techniky,
technických prostriedkov na hasenie požiarov,
technických prostriedkov na ochranu zdravia pri
práci, protichemických a protiplynových odevov,
záchranných nosidiel, plničiek hasiacich práškov.

(540)

(591) čierna, červená, modrá, biela
(731) Marathon Banská Bystrica s.r.o., Zvolenská cesta 1769/14, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

768-2014
25.4.2014
8, 20, 21, 26, 28
8 - Drevené lyžice na med; drevené tĺčiky na mäso; drevené luskáčiky na orechy.
20 - Drevené police.
21 - Drevené misy; drevené cedidlá pre domácnosť; drevené stolné stojany na nože; drevené
naberačky; drevené kuchynské dosky na krájanie,
drevené šľahače pre domácnosť okrem elektrických; drevené lisy pre domácnosť, nie elektrické;
drevené stojany na vajíčka; drevené váľky na
cesto; drevené lopatky na zákusky; drevené cukorničky; drevené podnosy pre domácnosť; drevené kuchynské nádoby; drevené potreby na varenie (nie elektrické); drevené varešky; drevené
miešacie lyžice (kuchynské náradie); drevené stierky (kuchynské náradie).
26 - Drevené hríbiky na štopkanie.
28 - Drevené luky na lukostreľbu (hračky); drevené náradie na lukostreľbu (hračky); drevené
rapkáče (hračky); drevené gumipušky (športové
náradie); drevené maskovacie štíty (hračky); drevené kuše (hračky); drevené kopije (hračky); drevené halapartne (hračky); drevené sekery (hračky); drevené meče (hračky); drevené šable (hračky); drevené dýky (hračky).

(540) Papala
(731) Papala Jozef, Strání - Květná 668, 687 66 Strání Květná, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

786-2014
30.4.2014
37, 39, 42, 45
37 - Inštalácia, opravy a údržba požiarnej techniky, hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov,
technických prostriedkov na hasenie požiarov,
technických prostriedkov na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci ľudí, požiarnych hlásičov, dýchacej techniky.
39 - Záchranné služby.
42 - Štúdie technických projektov; projektovanie
a technický výskum a vývoj v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany
pred požiarmi; kontrola kvality v oblasti bezpeč-
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(540) EFARES
(731) Lukáčik Miloš, Ing., Havlíčkova 4/A, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

803-2014
5.5.2014
3, 5, 10, 30
3 - Mydlá; umývacie peny na ruky.
5 - Farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky na preventívne ošetrenie a zmierňovanie
kašľa, nachladnutia a ďalších porúch a chorôb
dýchacieho ústrojenstva; liečivé cukríky; dražé proti bolestiam v krku a proti kašľu (farmaceutické
prípravky); pastilky proti bolestiam v krku (farmaceutické prípravky); lokálne analgetiká; liečivé masti; liečivé krémy; nosové spreje na lekárske použitie; liečivé prípravky na úľavu a uvoľnenie nosa; diétne látky upravené na lekárske
použitie; potraviny pre dojčatá.
10 - Inhalátory plnené farmaceutickými prípravkami a na úľavu od kašľa, nachladnutia a príznakov chrípky.
30 - Neliečivé cukrárske výrobky; pastilky (cukrovinky); žuvačky.

(540) MedExpecto
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, 45202 Cincinnati, Ohio, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

829-2014
9.5.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe, dáta, databázy,
katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické kopírovateľné publikácie; prístroje na
nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo
obrazu; magnetické nosiče údajov; nosiče zvukových záznamov; nosiče zvukovo-obrazových
záznamov, audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry; pásky na nahrávanie zvuku; strihačky
filmov; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; televízne prijímače.
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16 - Tlačoviny; periodická a neperiodická tlač;
tlačené publikácie; plagáty; noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tlačoviny; papiernický tovar
a písacie potreby; vzdelávacie a učebné potreby
okrem prístrojov; divadelné dekorácie z papiera,
kartónu a lepenky; papierové propagačné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; obálky, obaly (papiernický tovar); peračníky; puzdrá na perá;
štítky (papierové nálepky); kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; kalendáre; príručky; listový
papier; stolové prestieranie z papiera; papierové
obrusy; záložky do kníh; vrecká z papiera alebo
plastických materiálov na balenie; školské potreby s výnimkou prístrojov; papierové podložky na
stôl (anglické prestieranie); nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod
poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier
(kancelárske potreby); otvárače na listy; puzdrá
na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; odličovacie papierové obrúsky; papierové
utierky; etikety s výnimkou textilných; reklamné
materiály z papiera; nákupné karty (nie na hranie);
ceruzky; perá.
35 - Reklamná činnosť; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách, ako aj v počítačovej
komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov;
prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama;
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný manažment a poradenstvo;
prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných
médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb
uvedených v tejto triede; produkcia reklamných
filmov; služby výberu umelcov do zábavných relácií, spevákov, tanečníkov a nových tvárí (modeliek, modelov, hostesiek); maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi
zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama; reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; spracovanie textov; komerčné informačné kancelárie; marketingové štúdie; vzťahy
s verejnosťou (public relations); obchodné sprostredkovanie služieb divadelných, koncertných
a varietných umelcov.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; služby káblového a televízneho vysielania; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; satelitné vysielanie; telefonická
komunikácia, komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na

diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; spravodajské agentúry; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto
triede.
41 - Tvorba rozhlasových a televíznych programov;
tvorba publicistických, spravodajských, zábavných,
vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; tvorba hudobných programov; tvorba videofilmov; filmové štúdia; premietanie kinematografických filmov; tvorba interaktívnych televíznych programov a hier; interaktívna zábava;
televízna zábava; hudobno-skladateľské služby;
organizovanie zábavných, kultúrnych, športových
a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov,
hier a súťaží; organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (nie na reklamné účely); zábava;
organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie
relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava); služby klubov zdravia (cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení a predstavení; produkcia filmov
s výnimkou reklamných; divadelná a hudobná
tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov;
požičiavanie filmových premietacích prístrojov
a príslušenstva; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení (nie na reklamné účely); rezervácia vstupeniek na zábavné
predstavenia; tvorba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín
s výnimkou reklamných textov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; modelingové služby
pre umelcov; poskytovanie pozemkov pre kempingy; telesné cvičenia; zábavné služby nočných
klubov; online poskytovanie počítačových hier
(z počítačových sietí); informácie o výchove
a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia, zábavy a rekreácie; prekladateľské služby;
prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom
audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, filmov,
kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov;
prenájom športového výstroja, s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania; organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské
a informačné služby v oblasti služieb uvedených
v tejto triede; všetky uvedené služby tiež vrátane
služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, online a interaktívnych počítačových služieb;
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm.
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programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových spravodajských programov.
42 - Spravovanie autorských práv.

(540)

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) MW PROMOTION, spol. s r.o., Komenského 36,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

836-2014
12.5.2014
35, 41, 43, 44
35 - Administratívna správa hotelov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov.
41 - Zábava; vzdelávanie; školenia; poskytovanie
zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie plesov.
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie
hotelového ubytovania; prenájom prechodného
ubytovania; kaviarne; rezervácie ubytovania v hoteloch; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; prázdninové tábory (ubytovacie služby); požičiavanie
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; bufety (rýchle občerstvenie); turistické ubytovne.
44 - Parné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; manikúra; masáže; salóny krásy; služby
sauny; služby solárií; termálne kúpele (služby).

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

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

856-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 42
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; informačné služby
týkajúce sa služieb uvedených v triede 38 tohto
zoznamu.
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných,
vzdelávacích a publicistických rozhlasových programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových

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

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

857-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 45
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová reklama; televízna reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie;
vysielanie káblovej televízie; satelitné vysielanie;
spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie;
informačné služby týkajúce sa služieb uvedených
v triede 38 tohto zoznamu.
41 - Rozhlasová zábava; televízna zábava; tvorba
rozhlasových a televíznych programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných, vzdelávacích
a publicistických rozhlasových a televíznych programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových a televíznych spravodajských programov.
45 - Spravovanie autorských práv.

(540)

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

858-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 42
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; informačné služby
týkajúce sa služieb uvedených v triede 38 tohto
zoznamu.
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných,
vzdelávacích a publicistických rozhlasových programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
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informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových spravodajských programov.
42 - Spravovanie autorských práv.

(540)

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

859-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 42
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; informačné služby
týkajúce sa služieb uvedených v triede 38 tohto
zoznamu.
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných,
vzdelávacích a publicistických rozhlasových programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových spravodajských programov.
42 - Spravovanie autorských práv.

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

860-2014
14.5.2014
35, 38, 41, 42
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; informačné služby týkajúce sa služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu.
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; informačné služby
týkajúce sa služieb uvedených v triede 38 tohto
zoznamu.
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných,
vzdelávacích a publicistických rozhlasových programov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií;
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba
rozhlasových spravodajských programov.
42 - Spravovanie autorských práv.

(540)

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

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

877-2014
14.5.2014
9, 35, 37, 38, 39, 42
9 - Prístroje a nástroje kontrolné; prístroje a nástroje na meranie; prístroje a nástroje na reguláciu elektrického prúdu; rozvádzače nízkeho napätia; elektrické prístroje na spracovanie dát; prístroje a zariadenia pre záznam, zosilňovanie, reprodukciu a prenos písma, zvuku a obrazu; zvukové a zvukovo-obrazové nosiče; kancelárske stroje
na dierne štítky; váhy na listy; počítače, ich periférne vybavenie včítane diskovej jednotky pre
vnútorné riadenie a jednotky pre obvodové postupy; počítačové programy na magnetických nosičoch a ostatné príslušenstvo počítačov; elektrické cievky a držiaky elektrických cievok; elektrické články; elektrické rozvodné kanáliky a rúrky; elektrické kolektory; elektrické kontaktné zariadenia; elektrické ovládacie, spínacie a rozvodné dosky; elektrické poistky; elektrické poplašné
zvončeky; elektrické prípojky; elektrické prístroje pre spustenie a/alebo ovládanie strojov a motorov pomocou elektrických veličín, ako napríklad
prúdu a/alebo napätia; elektrické prístroje pre
odporové zváranie; elektrické spínače; elektrické
transformátory; elektrické ukazovacie prístroje,
ako napríklad elektromery; elektrické prístroje na
zisťovanie závad; elektrické vedenie, ako i káble
elektrického vedenia; elektrické vodiče, ako i ohybné a svetelné a elektrický izolovaný drôt; elektrické výpojky; elektródy pre elektrické zváranie;
elektrónky; diódy; tranzistory; integrované elektrické obvody, ako i s programovateľným prvkom
včítane mikročipov; elektrodynamické prístroje;
elektrogalvanizačné prístroje; monočlánky; alkalické články; elektrické akumulátory; špeciálne puzdrá pre elektrické zariadenia; prístroje a nástroje
nezahrnuté v iných triedach; telefónne prístroje;
prenosné telefóny; telefónne slúchadlá; mobilné
telefóny; hands-free sady pre telefóny; modemy;
vysielače (telekomunikácie); antény; telefónne mikrofóny; faxy; nabíjačky pre elektrické batérie; rádiotelefónne zariadenia; telekomunikačné vysielacie zariadenia; prístroje pre záznam, prevod,
reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče dát; optické nosiče dát; záznamové disky;
kompaktné disky; DVD a ostatné digitálne záznamové nosiče; počítačový softvér s výnimkou
softvéru počítačových hier; hasiace prístroje; všetky uvedené tovary s výnimkou výrobkov pre pohon a kontrolu vstupov, dverí a brán, výrobkov
pre domácu automatizáciu vrátane centralizovaného ovládania osvetlenia, teploty, vykurovania,
ventilácie a úpravy teploty vzduchu, bezpečnostné zámky brán a dverí a obdobné systémy.
35 - Administratívne spracovanie dát; automatické administratívne spracovanie dát; vyhľadávanie dát v počítačových súboroch (pre tretie osoby); systematizácia informácií do počítačovej databázy; zbieranie informácií do počítačových databáz; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; marketing; prieskum trhu; obchodné vystavovanie tovaru na účely jeho propagácie; obchodné poradenské služby v oblasti franchisingu, obchodné sprostredkovateľské služby.
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37 - Stavebníctvo; opravy a inštalačné služby
v oblasti stavebníctva; realizácia priemyselných,
inžinierskych, bytových a občianskych stavieb,
včítane súvisiacich zemných prác, prislúchajúcich
strojárenských výrobných prevádzok a strojne
technologických zariadení; montážna, servisná
a opravárenská činnosť v oblasti stavebníctva; stavebný dozor; zámočnícke služby (opravy).
38 - Telekomunikačné služby; telefónne a dátové
služby; služby elektronických komunikácií; prevádzkovanie mobilnej rádiotelefónnej siete; služby telekomunikačného operátora; prenájom telekomunikačných okruhov; služby mobilnej telekomunikačnej a dátovej siete; prenájom a požičiavanie zariadenia pre telekomunikačné služby
a pre prenos informácií, správ a dát; telekomunikácia; prevádzkovanie telekomunikačných sietí;
prevádzkovanie dátových a počítačových sietí;
služby krátkych textových správ; služby hlasovej
schránky; služby prepojenia pevnej siete so sieťou mobilných telefónov; televízne a rozhlasové
vysielanie; elektronický prenos informácií; elektronická pošta; šírenie elektronických informácií,
časopisov, kníh, videa, hudby a ďalšieho digitálneho obsahu; poradenská činnosť pre služby v oblasti telekomunikácií; informácie o telekomunikáciách; smerovacie a spojovacie služby pre telekomunikácie; poskytovanie telekomunikačných
pripojení ku globálnej počítačovej sieti; poskytovanie užívateľského prístupu ku globálnej počítačovej sieti; počítačová komunikácia; poskytovanie prístupu k databázam; prenájom prístupového času ku globálnym počítačovým sieťam;
prenájom a požičiavanie modemov; spojenie pomocou sietí optických vlákien; poskytovanie a prevádzkovanie elektronických násteniek, diskusných
skupín a fór; hlasové služby cez internetový protokol; telekomunikačné služby zamerané na lokalizáciu a sledovanie; videokonferenčné služby;
videotelefónne služby.
39 - Skladovanie elektronicky uložených dát alebo dokumentov; ukladanie (fyzické) elektronicky
uložených dát alebo dokumentov; prenájom skladíšť; informácie o skladovaní.
42 - Projektová, konštrukčná a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe v oblasti stavebníctva, strojárenstva a elektronicky, včítane pre ekologické zariadenia stavby, ako i pre stavby montovateľných priemyselných, občianskych a rodinných domov, a tiež i pre stavby súvisiace s pamiatkovou obnovou historických objektov; služby architektonické; poradenské služby v tejto oblasti; inžiniersko-technická činnosť v oblasti tvorby a poskytovania softvéru; technické poradenstvo a vypracovanie posudkov; prenájom počítačového zariadenia; projektová činnosť v oblasti
telekomunikačnej a výpočtovej techniky; tvorba
a prenájom softvéru; tvorby a správa webových
stránok (pre tretie osoby); prenájom počítačov;
poradenské služby v oblasti hardvéru a softvéru;
údržba počítačových programov v rámci tejto triedy; aktualizácia počítačových programov; hosting webových stránok; inštalácia počítačových
programov; konzultácie v oblasti počítačového
softvéru; obnova počítačových dát (regenerácia);
počítačové programovanie; počítačové systémové analýzy; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) dát a počítačových programov
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(nie fyzická); služby v oblasti ochrany (proti počítačovým vírusom); tvorba počítačových systémov; umiestňovanie webových stránok; prenájom
a správa hardware; prenájom a správa serverov.
(540)

(591) modrá, oranžová
(731) INTERPLAN - CZ, s. r. o., Purkyňova 2839/79a,
Královo Pole, 612 00 Brno, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

878-2014
14.5.2014
6, 7, 9, 17, 19, 35, 37, 39, 42
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; kotvy; nákovy; zvony; kovové prenosné stavby; kovové materiály na železničné
trate; kovové káble a kovové drôty neelektrické;
kovové zámočnícke a klampiarske výrobky; kovové nádoby; kovové nádrže a tanky všetkých
veľkostí na kvapaliny a plyny, tlakové i beztlakové; kovové potrubné rozvody; kovové konštrukcie; kovové haly; kovové rúry a hadice; reťaze s výnimkou hnacích reťazí pre vozidlá; oceľové guľôčky; klince a ostatný kovový spojovací
materiál.
7 - Miešačky malty; vysávače elektrické, ich súčasti a príslušenstvo; dynamá; obrábacie stroje;
prevodové alebo pohonné mechanizmy (nie do
pozemných vozidiel); prevodovky čelné, slimákové kužeľové, planétové, harmonické i špeciálne (nie do pozemných vozidiel); mechanické variátory (nie do pozemných vozidiel); motory (nie
do pozemných vozidiel); spojky s výnimkou spojok do pozemných vozidiel; ozubené kolesá a ozubené súkolia (nie do pozemných vozidiel); hnacie
remene a hnacie reťaze (nie na pozemné vozidlá); strojové náradie; maznice (časti strojov).
9 - Prístroje a nástroje kontrolné; prístroje a nástroje na meranie; prístroje a nástroje na reguláciu elektrického prúdu; rozvádzače nízkeho napätia; elektrické prístroje na spracovanie dát; prístroje a zariadenia pre záznam, zosilňovanie, reprodukciu a prenos písma, zvuku a obrazu; zvukové a zvukovo-obrazové nosiče; kancelárske stroje
na dierne štítky; váhy na listy; počítače, ich periférne vybavenie včítane diskovej jednotky pre
vnútorné riadenie a jednotky pre obvodové postupy; počítačové programy na magnetických nosičoch a ostatné príslušenstvo počítačov; elektrické cievky a držiaky elektrických cievok; elektrické články; elektrické rozvodné kanáliky a rúrky; elektrické kolektory; elektrické kontaktné zariadenia; elektrické ovládacie, spínacie a rozvodné dosky; elektrické poistky; elektrické poplašné
zvončeky; elektrické prípojky; elektrické prístroje pre spustenie a/alebo ovládanie strojov a motorov pomocou elektrických veličín, ako napríklad
prúdu a/alebo napätia; elektrické prístroje pre odporové zváranie; elektrické spínače; elektrické
transformátory; elektrické ukazovacie prístroje,
ako napríklad elektromery; elektrické prístroje na
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zisťovanie závad; elektrické vedenie, ako i káble
elektrického vedenia; elektrické vodiče, ako i ohybné a svetelné a elektrický izolovaný drôt; elektrické výpojky; elektródy pre elektrické zváranie;
elektrónky; diódy; tranzistory; integrované elektrické obvody, ako i s programovateľným prvkom včítane mikročipov; elektrodynamické prístroje; elektrogalvanizačné prístroje; monočlánky;
alkalické články; elektrické akumulátory; špeciálne puzdrá pre elektrické zariadenia; prístroje
a nástroje nezahrnuté v iných triedach; telefónne
prístroje; prenosné telefóny; telefónne slúchadlá;
mobilné telefóny; hands-free sady pre telefóny;
modemy; vysielače (telekomunikácie); antény; telefónne mikrofóny; faxy; nabíjačky elektrických
batérií; rádiotelefónne zariadenia; telekomunikačné
vysielacie zariadenia; prístroje na záznam, prevod,
reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče dát; optické nosiče dát; záznamové disky;
kompaktné disky, DVD a ostatné digitálne záznamové nosiče; počítačový softvér s výnimkou
softvéru počítačových hier; hasiace prístroje; meradlá pre stroje.
17 - Kaučuk; gutaperča; guma; sľuda; plastové fólie (nie na balenie); azbestové tabule, dosky a tyče; výrobky z gumy ako spojovacie prostriedky
rozoberateľného i nerozoberateľného spojenia;
tesniace materiály; upchávky a izolácie tepelné,
elektrické alebo zvukové; ohybné nekovové rúry
a hadice.
19 - Stavebné materiály nekovové, včítane polospracovaného reziva; trámy; dosky; drevené panely; preglejky; betónové panely; tehly; tvárnice
a dlaždice; strešná krytina, ako i strešné škridle;
sklenené tehly; prírodný kameň; umelý kameň;
cement; vápno; malta; suché maltové a omietkové zmesi; sadra; štrk; kamenná drvina; antuka;
kameninové a cementové rúry; stavebný materiál
pre stavbu ciest; asfalt; smola; živice; nekovové
neohybné rúrky pre stavebníctvo; nekovové prenosné konštrukcie; prenosné domy; stavebné sklo;
sklenené kocky a dlaždice.
35 - Administratívne spracovanie dát; automatické administratívne spracovanie dát; vyhľadávanie dát v počítačových súboroch (pre tretie osoby); systematizácia informácií do počítačovej databázy; zbieranie informácií do počítačových databáz; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; marketing; prieskum trhu; obchodné vystavovanie tovaru za účelom jeho propagácie; obchodné poradenské služby v oblasti franchisingu; obchodné
sprostredkovateľské služby.
37 - Stavebníctvo; opravy a inštalačné služby
v oblasti stavebníctva; realizácia priemyselných,
inžinierskych, bytových a občianskych stavieb,
včítane súvisiacich zemných prác, prislúchajúcich strojárenských výrobných prevádzok a strojne technologických zariadení; montážna, servisná a opravárenská činnosť v oblasti stavebníctva;
stavebný dozor; zámočnícke služby (opravy).
39 - Skladovanie elektronicky uložených dát alebo dokumentov; ukladanie (fyzické) elektronicky
uložených dát alebo dokumentov; prenájom skladíšť; informácie o skladovaní.

42 - Projektová, konštrukčná a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe v oblasti stavebníctva, strojárenstva a elektronicky, včítane pre ekologické zariadenia stavby, ako i pre stavby montovateľných priemyselných, občianskych a rodinných domov, a tiež i pre stavby súvisiace
s pamiatkovou obnovou historických objektov;
služby architektonické, poradenské služby v tejto
oblasti; inžiniersko-technická činnosť v oblasti
tvorby a poskytovania softvéru; technické poradenstvo a vypracovanie posudkov; prenájom počítačového zariadenia; projektová činnosť v oblasti telekomunikačnej a výpočtovej techniky;
tvorba a prenájom softvéru; tvorby a správa webových stránok (pre tretie osoby); prenájom počítačov; poradenské služby v oblasti hardware
a software; údržba počítačových programov v rámci tejto triedy; aktualizácia počítačových programov; hosting webových stránok; inštalácia počítačových programov; konzultácie v oblasti počítačového softvéru; obnova počítačových dát (regenerácia); počítačové programovanie; počítačové systémové analýzy; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) dát a počítačových programov (nie fyzická); služby v oblasti ochrany (proti počítačovým vírusom); tvorba počítačových systémov; umiestňovanie webových stránok; prenájom a správa hardvéru; prenájom a správa serverov.
(540)

(731) INTERPLAN - CZ, s. r. o., Purkyňova 2839/79a,
Královo Pole, 612 00 Brno, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

904-2014
19.5.2014
41
41 - Cvičenie (praktické ukážky); kurzy telesného
cvičenia; organizovanie športových súťaží; prenájom športových plôch; prevádzkovanie športových zariadení; poskytovanie zariadení na oddych
a rekreáciu; služby osobných trénerov (fitnes
cvičenia organizovanie športových súťaží; meranie času na športových podujatiach; požičiavanie
športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov).

(540)

(591) modrá CMYK: 100/0/065; zelená CMYK: 55/0/100/0
(731) RECORD spol. s.r.o., Oškerda 84, 023 32 Snežnica, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

né prostriedky pre vodičov pri nehodách); nárazníky automobilov; nosiče lyží na autá; okenné tabule na okná automobilov; opierky hlavy na sedadlá automobilov; pneumatikové plášte; pneumatiky; podvozky automobilov; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; protišmykové reťaze; spätné zrkadlá; športové autá; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; tlmiče automobilov; torzné tyče vozidiel;
uzávery palivových nádrží vozidiel; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zariadenia proti oslneniu do automobilov.
35 - Maloobchodné služby s automobilmi, nákladnými autami, náhradnými dielmi k automobilom
uvedenými v triede 12 tohto zoznamu a autopríslušenstvom uvedeným v triede 12 tohto zoznamu; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely;
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamné
agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovateľské služby; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
37 - Autoservisy (údržba a tankovanie); čalúnnické opravy; čistenie vozidiel; informácie o opravách; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia a opravy poplašných systémov
proti vlámaniu; klampiarstvo a inštalatérstvo; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; mazanie
vozidiel; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení vozidiel; inštalácia, údržba a opravy strojov;
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení;
oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených
strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou; opravy
púmp a čerpadiel; pieskovanie; prenájom zametacích vozidiel; protektorovanie pneumatík; antikorózne úpravy; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; údržba a opravy motorových vozidiel; údržba vozidiel; umývanie automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; vulkanizovanie
pneumatík (opravy).

907-2014
19.5.2014
35, 36, 37
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti ( služby).
37 - Stavebníctvo; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných
zariadení; inštalácia kuchynských zariadení.

(540)

(591) čierna, sivá, biela, oranžová
(731) all real services s. r. o., Jégého 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Kušnírová Vadelová Miroslava, Mgr., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

908-2014
19.5.2014
35, 36, 37
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti ( služby).
37 - Stavebníctvo; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných
zariadení; inštalácia kuchynských zariadení.

(540)

(731) all real services s. r. o., Jégého 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Kušnírová Vadelová Miroslava, Mgr., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

960-2014
26.5.2014
12, 35, 37
12 - Nákladné dodávkové autá; automobilové
pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové kapoty; automobily;
autopoťahy; sedadlá automobilov; batožinové
kufre na motocykle; nosiče batožiny na vozidlá;
bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov;
brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové dielce do
vozidiel; brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; hroty na pneumatiky; čelné sklá vozidiel;
dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo
vzduchu a po koľajniciach; plášte na kolesá vozidiel; dvere na dopravné prostriedky; hnacie
motory do pozemných vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; kamióny, nákladné vozidlá; karosérie dopravných prostriedkov; klaksóny automobilov; kolesá automobilov; motocykle; motory
motocyklov; motory pozemných vozidiel; náboje
kolies automobilov; nafukovacie vankúše (ochran-

133

(540)

(591) ružová, biela
(731) Bilec Ľubomír, Brestovská 53, 066 01 Humenné,
SK;

134
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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983-2014
29.5.2014
9, 16, 28, 38
9 - Nahraté aj nenahraté nosiče optických, zvukových a textových záznamov; audiokazety a videokazety; videodisky; magnetické pásky; gramofónové platne; kompaktné disky; pevné disky;
audiovizuálne vyučovacie prístroje; prístroje na
nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo
obrazu; počítače; počítačový hardvér a softvér;
počítačové hry; on-line hry; programy na počítačové hry a videohry; interaktívny softvér na počítačové hry; digitálne prehrávače hudby a digitálne videoprehrávače; elektronické publikácie sťahovateľné z telekomunikačnej siete; exponované
filmy; stereoslúchadlá; mobilné telefóny; kryty
mobilných telefónov; puzdrá na mobilné telefóny; kódované magnetické karty.
16 - Vystrihovačky a skladačky z papiera (nie puzzle); škatule a obaly z papiera, kartónu a plastu
(na balenie); pohľadnice; tlačoviny; knihy; časopisy; brožúry; katalógy; prospekty; periodické
a neperiodické publikácie (tlačené); kalendáre;
plagáty; fotografie; grafické zobrazenia na papierovom, kartónovom alebo plastovom nosiči; papierové alebo plastové tašky na balenie; lepenkové alebo papierové škatule; perečníky; obálky;
papierové učebné pomôcky; zošity; obtlačky; maľovanky; papierové vstupenky; mapy; albumy;
lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť;
plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; detské zápisníky; perá, ceruzky a puzdrá na
perá a ceruzky; krajčírske strihy.
28 - Stolové hry; hračky; individuálne a spoločenské hry; kocky; plyšové hračky; drevené hračky;
plastové hračky; hračky z papiera a kartónu; hracie karty, hlavolamy (puzzle).
38 - Elektronická pošta, telefonická komunikácia
vrátane mobilnej, komunikácia počítačová a internetová, posielanie správ, prenos správ a obrázkov pomocou počítačov.

(540)

(591) červená, žltá, hnedá, biela
(731) Dino Toys s.r.o., K pískovně 108, 295 01 Mnichovo
Hradiště - Veselá, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1002-2014
2.6.2014
30, 32
30 - Káva; kávové výťažky; potravinárske prípravky a nápoje vyrobené prevažne z kávy; ľadová káva; kávové náhradky; výťažky z kávových náhradiek; potravinárske prípravky a nápoje
vyrobené prevažne z kávových náhradiek; cigória (kávová náhradka); čaj; čajové výťažky; potravinárske prípravky a nápoje vyrobené prevažne z čaju; ľadový čaj; potravinárske prípravky
vyrobené prevažne zo sladu; kakao; potravinár-

ske prípravky a nápoje vyrobené prevažne z kakaa; čokoláda; čokoládové výrobky; potravinárske prípravky a nápoje vyrobené prevažne z čokolády.
32 - Nesýtené vody (nápoje); sýtené vody; spracovaná voda (nápoje); pramenité vody (nápoje);
minerálne vody (nápoje); ochutené vody (nápoje); nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou
a nealkoholické nápoje vyrobené prevažne z ovocia; ovocné džúsy a zeleninové džúsy (nápoje);
ovocné nektáre; limonády; sódová voda (sifón);
nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu nápojov;
výťažky, esencie a prípravky na výrobu nealkoholických nápojov (okrem esenciálnych olejov);
nealkoholické nápoje vyrobené prevažne zo sóje
(okrem sójového mlieka); nealkoholické nápoje
vyrobené prevažne zo sladu; izotonické nápoje.
(540) TAK CHUTÍ VOĽNOSŤ
(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey, CH;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1015-2014
4.6.2014
10, 41, 44
10 - Asymetrické tyče na telesné cvičenie (prispôsobené na lekárske účely); chiropraktické nástroje; cvičebné prístroje (expandéry) na lekárske
účely; zariadenia na fyzické cvičenie na lekárske
účely; dýchacie terapeutické zariadenia; elektricky vyhrievané podušky na lekárske účely; elektrostimulačné terapeutické prístroje; fyzioterapeutické zariadenia; rehabilitačné zariadenia na lekárske účely; galvanické terapeutické zariadenia;
vibrátory na horúci vzduch na lekárske účely; CT
prístroje; prístroje na magnetickú rezonanciu; dentálne röntgenové prístroje; držiaky na röntgenové
filmy na ústnu dutinu; držiaky röntgenových filmov na lekárske použitie; exponované röntgenové filmy na lekárske účely; filtre na použitie
v reálnom čase ako časti röntgenových kamier na
lekárske použitie; filtre na ultrafialové lúče na
lekárske účely; gama kamera na lekárske účely;
kolimačné zariadenia na označovanie polohy, určené pre stomatologické röntgenové zariadenia;
adaptéry pre krčnú oblasť na lekárske použitie;
aktivátory pozitívneho tlaku pri koncovom výdychu v podobe častí lekárskych ventilátorov na
udržiavanie tlaku; anatomické pinzety (na chirurgické použitie); anestéziologické prístroje; angiografické cievne zavádzače na umiestnenie katétrov; angioplastické balónové katétre; anuloplastické prstence; aplikátory podväzovacích svoriek
na lekárske použitie; balóniky na použitie v artroskopii; brušné podložky na chirurgické použitie; časovo programovateľné vnútrožilové perfúzne čerpadlá; centromedulárne klince pre stehennú kosť; centromeduláme klince pre holennú
kosť; čepele chirurgických nožov; čerpadlá na
chirurgické účely; cervikálne balónikové katétre;
chirurgické amputačné nástroje; chirurgické čepele; chirurgické dlahy; chirurgické kliešte; chirurgické nástroje; chirurgické nástroje používané
v ortopedickej chirurgii; chirurgické nástroje používané na by-pass; chirurgické nástroje na použitie pri spinálnych chirurgických zákrokoch;
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chirurgické nože; chirurgické nožnice; chirurgické perforátory; chirurgické píly; chirurgické prístroje a nástroje; chirurgické retraktory; chirurgické rezacie nástroje; chirurgické rezačky na
stehy; chirurgické rúrky na drenáž poranení; chirurgické sieťky; chirurgické škrabky na oškrabávanie kostí; chirurgické sondy; chirurgické špongie; chirurgické vŕtačky; chrániče na katétre;
chrániče na prsty na lekárske účely; chrániče pri
laryngektómii; cievne katétre pre ľudí; cievne
vstupné otvory na lekárske účely; cystometrické
nástroje; cystometrické prístroje; cytologické kefky; dámske chirurgické pančuchy; dávkovače piluliek; dilatačné katétre; dilatátory (chirurgia); dlahové materiály na chirurgické použitie; chirurgické dlahy; dlahy na prsty; dlhé skalpely; lekárske vodiace drôty; držiaky na ihly na chirurgické
použitie; dýchacie masky na umelé dýchanie;
elektrické skalpely na chirurgické účely; elektrické stimulátory nervov; elektrické stroje na operácie kostí; elektrické vŕtačky na chirurgické použitie; elektrické vzduchové kompresory na chirurgické použitie; elektródy na externé defibrilátory;
elektródy na kardiálnu fúlguráciu; elektrokauterizačné zariadenia; elektroterapeutické nástroje na
spevňovacie procedúry; endobrachiálne trubice;
endoskopy na chirurgické účely; endotracheálne
trubice; epidurálne analgetické zariadenia na chirurgické účely; epidurálne analgetické zariadenia
na lekárske účely; externé defibrilátory; filtre ktoré sa dočasne umiestňujú do žíl; filtre na použitie
v žilách; fistulové ihly; fólie na chirurgické rezy;
generátory srdcového tepu; háčiky na fixovanie
zlomenín; hadice na črevnú výživu; hadičky na
chirurgické účely; hadičky na transfúziu; hadičky
na veterinárne použitie; hemoperfúzne patróny;
hrudníkové prieduchy; hydrocefalické ventily; hydrofilné vodiace drôty na sledovanie katétrov; ihly
na chirurgické účely; infračervené lampy na chirurgické účely; infračervené prístroje na chirurgické účely; infúzne čerpadlá; infúzne stojany; injekčné puzdrá na lekárske použitie; injektory pre
kvapalinovú chromatografiu na lekárske použitie;
insuflátory na lekárske plyny; intramedulárne
zátky; jednorazové hypodermické injekčné striekačky na chirurgické použitie; jednorazové mikrotómové čepele; jednotky na trakciu nôh na lekárske použitie; kalibračné katétre; kanyly; kardiopulmonálne perfúzne prístroje; kardiovaskulárne angioskopy; kardiovaskulárne ihly; kardiovaskulárne nástroje; kardiovaskulárne pumpy;
kastračné pinzety; katétre; katétre na chirurgické
použitie; katétre na drenáž žlče; katétre na embolektómiu; katétre na lekárske účely; katétre na
urologické účely; katétre obsahujúce filtre; katétrové prístroje na gastroenterologické použitie;
kefy na čistenie telových dutín; kladivká na chirurgické použitie; kladivká na lekárske alebo chirurgické účely; kladivká na lekárske použitie; kĺbové endoprotézy; kastrovacie kliešte; kliešte na
biopsiu; kliešte na chirurgické použitie; kliešte na
kosti na lekárske účely; kliešte na lekárske použitie; kliešte na lekárske účely; kliešte na úpravu
polohy na lekárske účely; kliešte na veterinárne
použitie; chirurgické kompresory; kompresory na
lekárske účely; koronárne balónové rozťahovacie
katétre na angioplastiku; kostné dlahy; kostné
dláta; kostné skrutky; kostotómy; krvné pumpy;
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kryosondy na lekárske účely; kryty rohoviek; kyrety; laryngeálne masky; laserové rezacie nástroje na lekárske použitie; laserové skalpely na lekárske účely; lasery na chirurgické účely; lekárske katétre; lekárske kliešte; lekárske nástroje na
odstraňovanie bradavíc zmrazovaním; lekárske
nástroje na podkožnú tracheostómiu; lekárske
nástroje na rezanie tkanív; lekárske nože; lekárske nožnice; lekárske prístroje na uretrálnu katetrizáciu; lekárske prístroje na urologické účely;
lekárske pumpy; lekárske respirátory; lekárske
rezacie zariadenia; lekárske vodiace drôty; lekárske zariadenia používané v srdcovej chirurgii; litotomické nástroje; anestéziologické masky; materiály a potreby na chirurgické šitie; maternicové injekčné striekačky; maxilo-mandibulárne
dlahy na použitie pri maxilofaciálnych chirurgických zákrokoch; moduly kompresorov ako časti
jednotiek umelého dýchania; nádoby na ukladanie chirurgických nástrojov; nástroje na kompresiu končatín; nástroje na kvapalinovú chromatografiu na lekárske použitie; nástroje na laterálne
podporu pacienta pri operácii obličiek; nástroje
na meranie dĺžky na lekárske použitie; nástroje
na nafukovanie balónikov pre angioplastiu; nástroje na ošetrovanie uhryznutí hadom; nástroje
na otváranie chrbtice; nástroje na perforáciu ciev;
nástroje na podväzovanie hemoroidov gumenou
páskou; nástroje na pripevňovanie katétrov k pokožke; nástroje na rezanie z nehrdzavejúcej ocele
na chirurgické použitie; nástroje na uretrálnu katetrizáciu; nástroje na intraluminámu sklerotizáciu kŕčových žíl; nástroje na stimulovanie srdca;
návleky na prsty na lekárske účely; neurochirugické adaptéry; nože na lekárske účely; nože na
odstraňovanie kurích ôk; chirurgické nožnice; nožnice (chirurgické nástroje); ochranné rukávy na
časti vnútrotepnových balónikov; odparovače na
tekuté anestetiká; oftalmologické mikrochirurgické nože; ohrievače krvi; okysličovacie zariadenia na lekárske účely; ozonizátory na lekárske
použitie; ozonizátory na lekárske účely; pásy na
chirurgické účely; perfúzne hadičky; perkutánne
obličkové prístupové súpravy; pílky na chirurgické účely; pinzety na chirurgické použitie; pinzety na lekárske účely; platinové kautere (na chirurgické použitie); platničkové prostriedky na chirurgické použitie; platničky na anastomózu kostí;
platničky v podobe ortopedických chirurgických
nástrojov; pneumaticky ovládané lekárske nástroje; podporné vankúše na krk na chirurgické účely; podväzovacie svorky na lekárske použitie;
pohotovostné panvové kliešte; polypektomické
slučky; pomôcky na čistenie uší na lekárske účely; prepichovacie prístroje na chirurgické použitie; presné senzory na lekárske účely; prestieradlá
z buničitej vaty na použitie počas chirurgických
zákrokov; prietokové odstredivé filtre na lekárske použitie; priľnavé okraje na použitie so stomickými vreckami; prípojky na použitie v krvnom obehovom systéme; prístroje na čistenie krvi počas chirurgických zákrokov; prístroje na kardiálnu fulguráciu; prístroje na mikrodermabráziu;
prístroje na neinvazívnu chirurgiu; prístroje na
ortopedické účely; prístroje na pľúcnu ventiláciu
pacientov; prístroje na použitie pri náprave kostí;
prístroje na pripevňovanie katétrov k pokožke;
prístroje na umelé dýchanie; prístroje na umelú
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resuscitáciu; prístroje na uretrálnu katetrizáciu;
prístroje na vytváranie rázových vĺn na lekárske
použitie; prístroje na liečbu embólie; protiembolické filtre; protoskopy; pumpy na podávanie intravenóznej výživy určené na lekárske účely;
puzdrá na chirurgické náradie; puzdrá na chirurgické nástroje; puzdrá na barly; reflexné kladivká
na vyšetrenie hrudníka; rektálne nástroje; respiračné helmy pre umelé dýchanie; respiračné masky na lekárske účely; respirátory na lekárske účely; respirátory pre novorodencov, zabraňujúce zaduseniu; retraktory (lekárske nástroje); retraktory
na kosti; retraktory pier; reverzné osmotické membrány na lekárske použitie; rezné nástroje na chirurgické účely; rezné nástroje na lekárske účely;
roztiahnuteľné pletivo na vloženie do rúrkovitých
telesných orgánov na liečbu stenózy; rukávy pre
osoby s lymfatickým edémom; rukoväte na skalpely; rúrky na použitie s katétrami; rúrky na spájanie nervových uzlov na lekárske použitie; silikónové šnúrky kombinované s ihlou na použitie
pri odťahovaní ciev počas chirurgických zákrokov; skalpely; škrabky na kosti; spekulá; chirurgické špongie; srdcové katétre; srdcovo-cievne
protézy pre chirurgické protézy; sťahovacie skrutky v podobe ortopedických chirurgických nástrojov; stehenné klince; štíty na tvár na chirurgické
použitie; stomické nástroje; súpravy katétrov; svorky na chirurgické použitie; svorky tenaculum forceps (chirurgické nástroje); termoelektrické obklady (chirurgia); termoelektrické obväzy (chirurgia); tkanivové rozpínače na chirurgické účely;
tlakové mikrosenzorové katétre; tlakové obväzy;
tmeliace pištole na chirurgické použitie; tracheálne trubice; transfúzne súpravy; transplantačné
stehy na chirurgické použitie; trokár (nástroj na
nabodnutie telovej dutiny); trubice na použitie
s kanylami.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie vzdelávacích výstav a seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie
športových hier; organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie slávností spojených s odovzdávaním cien (kultúrne podujatia);
organizovanie hier (zábava); organizovanie komerčných, obchodných a podnikateľských konferencií; organizovanie konferencií so zameraním na
kultúrne aktivity; organizovanie konferencií a sympózií v oblasti lekárskej vedy; organizovanie seminárov, stretnutí, pracovných a výskumných skupín v oblasti medicíny; organizovanie vzdelávacích
seminárov; organizovanie šou na vzdelávacie účely; organizovanie vzdelávacích exhibícií; organizovanie vzdelávacích seminárov; usporadúvanie
prednášok; usporadúvanie ukážok na účely výučby; organizovanie názorných ukážok na vzdelávacie účely.
44 - Zdravotnícka starostlivosť o pacientov; zdravotnícke služby poskytované v domoch opatrovateľskej služby; elektroterapeutické služby pre fyzioterapiu; farmaceutické služby; genetické testy
na lekárske účely; gynekologické služby; krvné
banky (služby); kliniky (služby); laserová chirurgia
oka; lekárska asistencia; lekárska pohotovostná
služba; lekárska starostlivosť; lekárske hodnotenia zdravotnej spôsobilosti; lekárske informačné
služby; lekárske kúpeľné služby; lekárske pora-

denské služby poskytované lekármi a inými špecializovanými zdravotníckymi pracovníkmi; lekárske poradenstvo do domácnosti; lekárske posudky; lekárske služby zdravotných stredísk; lekárske testy, menovite testy na hodnotenie telesnej kondície; lekárske vyšetrenia; liečba ochorení ľudského tela (lekárske služby); služby nemocníc; odber a skladovanie ľudskej krvi; ošetrovateľská starostlivosť; poradenské služby týkajúce sa lekárskych nástrojov; poradenské služby
týkajúce sa chirurgických nástrojov; poradenské
služby v oblasti ortopedických implantátov; poradenské služby v oblasti protetických implantátov; poradenské služby v oblasti lekárskych potrieb starších osôb; poradenstvo v oblasti medicíny; poskytovanie informácií o zdravotníckej starostlivosti; poskytovanie informácií o očkovaní
pred cestovaním do zahraničia; poskytovanie informácií v oblasti podávania liekov pacientom;
poskytovanie laserovej terapie na účely liečby
zdravotných ťažkostí; prenájom lekárskych zariadení; poskytovanie správ a informácií v oblasti
medicíny; prenájom zdravotníckych potrieb; prenájom lekárskeho vybavenia; prispôsobovanie
protetických pomôcok; prispôsobovanie ortopedických pomôcok; röntgenovanie; rozbory krvi;
rozbory ľudského séra na účely lekárskeho ošetrovania; rozbory ľudských tkanív na účely lekárskeho ošetrovania; služby audiologického testovania; služby lekárskej pomoci; služby regeneračných centier (lekárske); služby röntgenových
technických laborantov; služby súkromných nemocníc; služby technických poradcov v oblasti
zdravia; lekárska starostlivosť v rezidenciách; prenájom sluchových pomôcok; odborné poradenstvo pri používaní sluchových pomôcok; služby
športových lekárov; služby zdravotníckeho personálu; telemedicínske služby; vykonávanie diagnostiky ochorení; poskytovanie lekárskeho ošetrenia; služby zdravotných stredísk.
(540)

(591) červená, biela
(731) Falck Academy s.r.o., Bačíkova 7, 040 01 Košice,
SK;
(740) FUTEJ & Partners, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1034-2014
6.6.2014
9, 16, 18, 24, 25, 26, 35, 38, 40, 41, 42
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické
nosiče údajov, záznamové disky, kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov; počítače; počítačové programy; hasiace prístroje.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo
pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske
štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem
nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem
prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
18 - Koža, koženka; kožušiny, surové kože; kufre
a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
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.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
38 - Telekomunikačné služby.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; spracovanie papiera; úprava papiera (apretovanie).
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru.
(540) Tanec medzi črepinami
(731) Brejka Michal, Mgr., Povoznícka 1601/6, 841 03
Bratislava, SK;
(740) Bužek Angelika, JUDr., Bratislava, SK;

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

1038-2014
6.6.2014
11, 37, 42
11 - Teplovodné vykurovacie prístroje; zariadenia
na výrobu pary; vetracie zariadenia; bezpečnostné a regulačné zariadenia na plynové zariadenia
a potrubia; plynové bojlery; bojlery (nie časti strojov); vykurovacie telesá; vykurovacie zariadenia,
vyhrievacie zariadenia; vyhrievacie dosky; vykurovacie sálavé panely; sálavé vykurovacie systémy; podlahové kúrenie; sendvičové panely na
podlahové kúrenie; elektrické podlahové kúrenie;
kohútiky na potrubia; expanzné nádrže na ústredné kúrenie; napájacie zariadenia k vykurovacím
a teplárenským kotlom; práčky plynu (skrubre)
(časti plynových zariadení); prístroje na čistenie
plynu; regulačné a bezpečnostné zariadenia na
plynové prístroje; plynové generátory (zariadenia
na vykurovanie); plynové horáky; držiaky plynových horákov; plynové kondenzátory (nie časti
strojov); radiátorové uzávery; elektrické radiátory; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného
kúrenia; regenerátory tepla; regulačné a bezpečnostné prídavné zariadenia na plynové zariadenia; regulátory na vykurovacie zariadenia; regulačné a bezpečnostné armatúry k vykurovacím
prístrojom, vodovodom a plynovodom; regulátory napájajúce vodu; regulátory plynu; regulátory
ťahu na vykurovacie kotly; zariadenia na využitie
odpadového tepla, pracujúce najmä na princípe
premeny solárnej energie; solárne kolektory na
ohrev vody a vykurovanie; šetriče paliva; tepelné
čerpadlá; výhrevné tepelné akumulátory; teplovzdušné zariadenia; zariadenia na teplovodné kú-
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renie; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; kotlové rúry do
vykurovacích zariadení; doplnkové regulačné zariadenia na vykurovacie telesá; príslušenstvo
a náhradné diely na vykurovacie kotle patriace
do triedy 11; prístroje na čistenie vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu.
37 - Inštalácia, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov; informácie o opravách; odrušovanie elektrických prístrojov; inštalácia, údržba
a opravy strojov; inštalácia, údržba a opravy vykurovacích a vetracích zariadení; inštalácia a opravy elektronických zariadení; inštalatérstvo; elektroinštalatérstvo; plynoinštalatérstvo; inštalácia
a opravy meradiel; inštalácia, údržba a opravy
elektrických a plynových zariadení; inštalácia,
opravy a údržba vyhradených tlakových zariadení; inštalácia a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; poradenstvo v oblasti inštalácie, opráv a údržby vykurovacích a vetracích zariadení.
42 - Projektovanie v oblasti vykurovania, klimatizácie a vetrania; inžinierska činnosť v oblasti vykurovania, klimatizácie a vetrania; odborné poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja vykurovacích,
klimatizačných a vetracích zariadení; štúdie technických projektov; strojársky výskum; priemyselné dizajnérstvo; expertízy (inžinierske práce); odborný dozor a technická inšpekcia vykurovacích
a vetracích zariadení.
(540)

(591) žltá, oranžová, sivá, čierna
(731) Anos s.r.o, Štefánikova 1089, 908 01 Kúty, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1048-2014
6.6.2014
18, 20, 28, 35
18 - Plecniaky; chlebníky.
20 - Polohovateľné a sklápacie kreslá, stoličky a ležadlá.
28 - Rybárske vlasce; puzdrá na rybárske navijaky; boxy a kufríky na rybárske potreby; rybárske
plaváky; rybárske háčiky; rybárske stolčeky; rybárske náradie; koncovkové rybárske náradie;
podberáky pre rybárov; rybárske tašky; rybárske
vaky na udice.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
s rybárskymi potrebami.

(540) BEJAX
(731) Belás Peter, Nimnica 219, 020 71 Nimnica, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1085-2014
16.6.2014
5, 35, 39
5 - Farmaceutické prípravky a produkty; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely; potravinové doplnky podporujúce liečenie.
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35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom farmaceutických prípravkov a produktov,
dietetických látok na lekárske účely, potravinových doplnkov podporujúcich liečenie, lekárskych prístrojov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými produktmi; marketingové služby.
39 - Distribúcia farmaceutických prípravkov a produktov, dietetických látok na lekárske účely, potravinových doplnkov podporujúcich liečenie, lekárskych prístrojov.

nej sieti; poradenstvo pri organizovaní a riadení
obchodnej činnosti; marketing; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre
iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod.
39 - Skladovanie, prenájom, balenie a doručovanie kovových fliaš obsahujúcich plyny, plnenie
plynu do kovových fliaš, plnenie fliaš oxidom uhličitým.
(540)

(540)

(731) Plačko Jozef, Ružová 2424/28, 010 01 Žilina, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(591) oranžová, hnedá
(731) Qpharma sp.z o.o., Ul. Wichrowa 7F/10, 04-682
Warszawa, PL;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

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

1087-2014
17.6.2014
32
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(591) biela, žltá, hnedá, červená
(731) WP Production a.s., Krušovská 1859, 955 01 Topoľčany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1089-2014
17.6.2014
1, 6, 7, 21, 32, 35, 39
1 - Chemické látky a plyny na výrobu nápojov
patriace do tejto triedy.
6 - Kovové fľaše a nádoby vrátane ich častí a príslušenstva patriace do tejto triedy.
7 - Prístroje a zariadenia na výrobu nápojov; prístroje a zariadenia na plnenie do fliaš a nádob
s plynmi vrátane ich častí a príslušenstva, patriace do tejto triedy.
21 - Nekovové fľaše a nádoby na potraviny a nápoje; domáce a kuchynské neelektrické nekovové
prístroje a nádoby na prípravu nápojov vrátane
ich častí a príslušenstva, patriace do tejto triedy.
32 - Prípravky na výrobu nápojov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi zatriedenými v triedach 1, 6, 7 a 21 tohto
zoznamu, a to aj prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi zatriedenými
v triedach 1, 6, 7 a 21 tohto zoznamu; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; reklama; online reklama na počítačovej komunikač-

1091-2014
17.6.2014
38, 39, 40, 42
38 - Informačné kancelárie pre oblasť telekomunikačných služieb; elektronická pošta; elektronické zobrazovanie (telekomunikačné služby); posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom telekomunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických telekomunikačných médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet); informácie v oblasti telekomunikácií.
39 - Balenie tovaru; doručovacie služby, kuriérske služby; skladovanie elektronicky uložených
údajov a dokumentov.
40 - Fototlač; knihárstvo; laminovanie; litografia
(kameňotlač); ofsetová tlač; tlač, tlačenie; tlačenie
vzorov; spracovanie a úprava papiera (apretovanie).
42 - Uchovávanie elektronických údajov.

(540)

(591) modrá, tmavomodrá, modro-zelená
(731) Tatra Billing, s.r.o., Ivánska cesta č. 2C, 821 04
Bratislava, SK;
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1098-2014
18.6.2014
33, 35, 43
33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva;
likéry; brandy; vínovica; destilované nápoje.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie reklamných textov; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum
verejnej mienky; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing.
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43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny);
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne;
hotelierske služby; reštaurácie (jedálne); rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby); prenájom prednáškových sál.

vydávanie textov, kníh, časopisov (nie na reklamné účely); online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; rezervácie lístkov na rôzne
predstavenia a udalosti; tvorba rozhlasových a televíznych programov; audiovizuálne prezentačné
služby na vzdelávacie účely; audiovizuálne zobrazovacie prezentačné služby na zábavné účely;
audiovizuálne zobrazovacie predstavenia; rozhodovanie športových súťaží; dohľad nad telesným
cvičením; doučovanie a vyučovanie v predprípravných kurzoch; doučovacie vzdelávanie jazykov; doučovacie vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); elektronické publikovanie; organizovanie
športových súťaží; písanie textov (okrem reklamných); fotografovanie; praktické cvičenie (ukážky); činnosti v oblasti kultúry.
45 - Právne služby; právne poradenstvo; právny
výskum; služby v oblasti politického lobizmu.

(540) svoj sen
(731) Vienna DC, a.s, Kukučínova 22, 831 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1112-2014
18.6.2014
16, 20, 35, 41, 45
16 - Papier; lepenka; tlačoviny; periodické publikácie; knihy; brožúry; tlačivá; plagáty; katalógy;
kalendáre; príručky; prospekty; pútače z papiera
alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky;
písacie potreby; papiernický tovar; obálky; obaly
(papiernický tovar); nálepky; etikety s výnimkou
textilných; predmety z kartónu; časopisy (periodiká); zástavky, vlajky z papiera; kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
20 - Reklamné nafukovacie predmety.
35 - Vzťahy s verejnosťou; prieskum verejnej mienky; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných
materiálov; systematizácia údajov v počítačových
databázach; vedenie počítačových databáz; usporadúvanie veľtrhov; organizovanie komerčných
alebo reklamných veľtrhov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov; komerčné lobistické služby;
sprostredkovanie reklamy; sprostredkovanie obchodovania pre tretie osoby; maloobchodné služby spojené s papiernickými výrobkami; maloobchodné služby so zameraním na tlačoviny; maloobchodné služby so zameraním na papiernické
výrobky; maloobchodné služby so zameraním na
zaznamenaný obsah; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; obchodné poradenstvo; marketingové štúdie; prenájom reklamných
materiálov; prenájom reklamných plôch; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; podpora predaja (pre tretie osoby); distribúcia propagačných materiálov; distribúcia a rozširovanie reklamných materiálov (letákov, prospektov, tlačovín a vzoriek); priama poštová reklama.
41 - Organizovanie výcvikov, kurzov a školení;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; rezervácia vstupeniek; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie konferencií; organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie
vzdelávacích seminárov; organizovanie seminárov a konferencií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie
lotérií; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie súťaží; organizovanie
športových súťaží; organizovanie živých podujatí;
poskytovanie online publikácií; vydávanie kníh;

139

(540)

(591) čierna, biela, červená
(731) ADVANCED ADVERTISING, spol. s r.o., Palisády 1, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1115-2014
19.6.2014
16, 20, 35, 41, 45
16 - Papier; lepenka; tlačoviny; periodické publikácie; knihy; brožúry; tlačivá; plagáty; katalógy;
kalendáre; príručky; prospekty; pútače z papiera
alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky;
písacie potreby; papiernický tovar; obálky; obaly
(papiernický tovar); nálepky; etikety s výnimkou
textilných; predmety z kartónu; časopisy (periodiká); zástavky, vlajky z papiera; kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
20 - Reklamné nafukovacie predmety.
35 - Vzťahy s verejnosťou; prieskum verejnej mienky; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných
materiálov; systematizácia údajov v počítačových
databázach; vedenie počítačových databáz; usporadúvanie veľtrhov; organizovanie komerčných
alebo reklamných veľtrhov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov; komerčné lobistické služby; sprostredkovanie reklamy; sprostredkovanie obchodovania pre tretie osoby; maloobchodné služby spojené s papiernickými výrobkami; maloobchodné
služby so zameraním na tlačoviny; maloobchodné služby so zameraním na papiernické výrobky;
maloobchodné služby so zameraním na zaznamenaný obsah; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; obchodné poradenstvo;
marketingové štúdie; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových
databáz; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; podpora predaja (pre tretie oso-
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by); distribúcia propagačných materiálov; distribúcia a rozširovanie reklamných materiálov (letákov, prospektov, tlačovín a vzoriek); priama
poštová reklama.
41 - Organizovanie výcvikov, kurzov a školení;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; rezervácia vstupeniek; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie konferencií; organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie
vzdelávacích seminárov; organizovanie seminárov a konferencií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie
lotérií; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie súťaží; organizovanie
športových súťaží; organizovanie živých podujatí;
poskytovanie online publikácií; vydávanie kníh;
vydávanie textov, kníh, časopisov (nie na reklamné účely); online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; rezervácie lístkov na rôzne
predstavenia a udalosti; tvorba rozhlasových a televíznych programov; audiovizuálne prezentačné
služby na vzdelávacie účely; audiovizuálne zobrazovacie prezentačné služby na zábavné účely;
audiovizuálne zobrazovacie predstavenia; rozhodovanie športových súťaží; dohľad nad telesným
cvičením; doučovanie a vyučovanie v predprípravných kurzoch; doučovacie vzdelávanie jazykov; doučovacie vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); elektronické publikovanie; organizovanie
športových súťaží; písanie textov (okrem reklamných); fotografovanie; praktické cvičenie (ukážky); činnosti v oblasti kultúry.
45 - Právne služby; právne poradenstvo; právny
výskum; služby v oblasti politického lobizmu.

(731) Pčola Štefan, Mgr., Moyzesova 2811/15, 058 01
Poprad, SK; Roth Lukáš, Nešporova 2544/29,
058 01 Poprad, SK; Reindl Marián, Lipnická 421/64,
900 42 Dunajská Lužná, SK; Belenčiak Milan,
Ševčenkova 16, 851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) čierna, biela, červená
(731) ADVANCED ADVERTISING, spol. s r.o., Palisády 1, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1126-2014
20.6.2014
25, 32, 41
25 - Tričká.
32 - Limonády.
41 - Organizovanie športových súťaží.

(540)

1128-2014
23.6.2014
8, 9, 11, 14, 16, 24, 25, 27, 28, 34, 41, 43, 44
8 - Ručné nástroje a ručné náradie; nožiarske výrobky a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky.
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych
záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
14 - Drahé kovy, ich zliatiny; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre.
16 - Papier, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie
alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby
okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky
okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny; nástenné dekorácie okrem textilných.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočné stromčeky.
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(540)

(591) čierna, sivá, oranžová, biela
(591) čierna, biela, červená, žltá
(731) Dolný Tomáš, Krušovská 1859, 955 01 Topoľčany, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1133-2014
23.6.2014
16, 20, 35, 41, 45
16 - Papier; lepenka; tlačoviny; periodické publikácie; knihy; brožúry; tlačivá; plagáty; katalógy;
kalendáre; príručky; prospekty; pútače z papiera
alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky;
písacie potreby; papiernický tovar; obálky; obaly;
nálepky; etikety s výnimkou textilných; predmety
z kartónu; časopisy (periodiká); zástavky, vlajky
z papiera; kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
20 - Reklamné nafukovacie predmety.
35 - Vzťahy s verejnosťou; prieskum verejnej mienky; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných
materiálov; systematizácia údajov v počítačových
databázach; vedenie počítačových databáz; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných materiálov; komerčné lobistické služby; sprostredkovanie reklamy; obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné služby s papiernickými výrobkami a tlačovinami; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; odborné obchodné
poradenstvo; marketingové štúdie; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; poskytovanie obchodných
a podnikateľských informácií; podpora predaja
(pre tretie osoby); rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov (letákov, prospektov, tlačovín a vzoriek) zákazníkom;
priama poštová reklama.
41 - Zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; rezervácia vstupeniek na zábavné predstavenia; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie konferencií; organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie vzdelávacích seminárov; organizovanie seminárov a konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh; vydávanie textov, časopisov a iných tlačených materiálov (okrem reklamných); online vydávanie elektronických kníh
a časopisov; informácie o výchove a vzdelávaní;
výroba rozhlasových a televíznych programov;
audiovizuálne prezentačné služby na vzdelávacie
účely; audiovizuálne zobrazovacie prezentačné
služby na zábavné účely; audiovizuálne zobrazovacie predstavenia; služby osobných trénerov
(fitnes cvičenia); doučovanie a vyučovanie v predprípravných kurzoch; doučovacie vzdelávanie jazykov; doučovacie vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby); organizovanie športových súťaží;
písanie textov (okrem reklamných); fotografovanie; praktický výcvik (ukážky); kultúrna činnosť.
45 - Právne služby; právne poradenstvo; právny
výskum; právne služby v oblasti politického lobizmu.

(540)
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Najlepší koaličný partner
je občan

(731) ADVANCED ADVERTISING, spol. s r.o., Palisády 1, 811 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1142-2014
25.6.2014
37
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba
obchodov a obchodných stánkov.

(540)

(591) červená, čierna, sivá
(731) NANOKON s.r.o, Staškov 310, 023 53 Staškov,
SK;

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

1165-2014
27.6.2014
3, 5, 8, 21
3 - Kozmetické prípravky; šampóny; vlasové kúry; kondicionéry na vlasy; vlasové spreje; oleje
na vlasy; laky na vlasy; vlasové tužidlá; gély na
vlasy; balzamy na vlasy; telové mlieka; telové
maslá; pleťové vody; telové krémy; parfumy; parfumované vody; toaletné vody; telové oleje; telové spreje (na kozmetické účely); telové dezodoranty a perspiranty; guľôčkové dezodoranty (toaletné potreby); telové gély; obrúsky napustené
kozmetickými prípravkami a pleťovými vodami;
vatové tampóny na kozmetické účely; kozmetické náplasti na čistenie pórov na pleti; sprchové
gély; sprchové oleje; tuhé a tekuté mydlá; krémy
na ruky; krémy na nohy; neliečivé spreje na nohy; peny, soli a oleje do kúpeľa nie na lekárske
použitie; kozmetické prípravky do kúpeľa; ošetrovacie prípravky na nechty; kozmetické prípravky pre manikúru a pedikúru; prípravky na holenie;
mydlá na holenie; peny, gély a krémy na holenie;
krémy a vody po holení; depilačné prípravky.
5 - Prípravky na intímnu ženskú hygienu.
8 - Manikúrové súpravy; pedikúrové súpravy; nožnice na manikúru a pedikúru; holiace strojčeky
(elektrické aj neelektrické); depilačné strojčeky
elektrické aj neelektrické.
21 - Špongie a kefy; kefky na nechty; abrazívne
špongie na pokožku; kozmetické pomôcky.

(540)

(591) modrá, modrofialová
(731) p.k.Solvent s.r.o., K Žižkovu 9, 190 00 Praha,
CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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1167-2014
27.6.2014
3, 8, 21
3 - Kozmetické prípravky; šampóny; vlasové kúry; kondicionéry na vlasy; vlasové spreje; oleje
na vlasy; laky na vlasy; vlasové tužidlá; gély na
vlasy; balzamy na vlasy; telové mlieka; telové
maslá; pleťové vody; telové krémy; parfumy;
parfumované vody; toaletné vody; telové oleje;
telové spreje (na kozmetické účely); telové dezodoranty a perspiranty; guľôčkové dezodoranty
(toaletné potreby); telové gély; obrúsky napustené kozmetickými prípravkami a pleťovými vodami; vatové tampóny na kozmetické účely; kozmetické náplasti na čistenie pórov na pleti; balzamy na pery; sprchové gély; sprchové oleje; tuhé a tekuté mydlá; krémy na ruky; krémy na nohy; neliečivé spreje na nohy; peny, soli a oleje do
kúpeľa nie na lekárske použitie; kozmetické prípravky do kúpeľa; prípravky na holenie; mydlá
na holenie; peny, gély a krémy na holenie; krémy
a vody po holení.
8 - Holiace strojčeky (elektrické aj neelektrické).
21 - Špongie a kefy; kefky na nechty; kozmetické
pomôcky; abrazívne špongie na pokožku.

(540)

(540)

(591) zelená, čierna
(731) International Investment Bank, 7, Mashi Poryvaevoj Str., 107078 Moscow, RU;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

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

(zastupiteľstvo); finančné, poisťovacie a kreditné
poradenstvo; poradenské služby v súvislosti s emisiou cenných papierov.
41 - Vzdelávanie; poskytovanie školení; zábava;
športové a kultúrne aktivity; organizovanie a vedenie konferencií a seminárov; organizovanie
vzdelávacích služieb v oblasti finančných aktivít,
poistenia a obchodu.
42 - Vedecké a technologické služby a súvisiaci
výskum a projektovanie; analytické a výskumné
služby v priemysle; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.

1169-2014
27.6.2014
16, 35, 36, 41, 42
16 - Tlačoviny vrátane tlačených publikácií, kníh,
časopisov, novín, brožúr, plagátov, letákov, príručiek, poznámkových blokov, kalendárov, albumov, tlačených formulárov, bulletinov, katalógov,
prospektov, reportáží (tlačovín).
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná
administratíva; kancelárske práce; obchodný výskum; hodnotenie v oblasti obchodného manažmentu podnikov; obchodný prieskum a poradenstvo v oblasti odbornej efektivity podnikov; marketingový prieskum; poskytovanie obchodných
informácií; poskytovanie štatistických informácií; poskytovanie podnikateľských informácií;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Poistenie; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; finančné služby v oblasti nehnuteľností;
finančné služby, finančné analýzy; poisťovníctvo, bankovníctvo, finančné oceňovanie nehnuteľností; vydávanie a úschova cenných papierov;
transakcie s cennými papiermi; finančný manažment; informácie o poistení, bankovníctve, úverovaní a financovaní pôžičiek; služby kreditných
a debetných kariet; elektronický prevod kapitálu;
investovanie kapitálu; investičné výdavky; daňové odhady a oceňovanie; maklérstvo; faktoring

1170-2014
27.6.2014
16, 35, 36, 41, 42
16 - Tlačoviny vrátane tlačených publikácií, kníh,
časopisov, novín, brožúr, plagátov, letákov, príručiek, poznámkových blokov, kalendárov, albumov, tlačených formulárov, bulletinov, katalógov,
prospektov, reportáží (tlačovín).
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná
administratíva; kancelárske práce; obchodný výskum; hodnotenie v oblasti obchodného manažmentu podnikov; obchodný prieskum a poradenstvo v oblasti odbornej efektivity podnikov; marketingový prieskum; poskytovanie obchodných
informácií; poskytovanie štatistických informácií; poskytovanie podnikateľských informácií;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Poistenie; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; finančné služby v oblasti nehnuteľností;
finančné služby, finančné analýzy; poisťovníctvo, bankovníctvo, finančné oceňovanie nehnuteľností; vydávanie a úschova cenných papierov;
transakcie s cennými papiermi; finančný manažment; informácie o poistení, bankovníctve, úverovaní a financovaní pôžičiek; služby kreditných
a debetných kariet; elektronický prevod kapitálu;
investovanie kapitálu; investičné výdavky; daňové odhady a oceňovanie; maklérstvo; faktoring
(zastupiteľstvo); finančné, poisťovacie a kreditné poradenstvo; poradenské služby v súvislosti
s emisiou cenných papierov.
41 - Vzdelávanie; poskytovanie školení; zábava;
športové a kultúrne aktivity; organizovanie a vedenie konferencií a seminárov; organizovanie
vzdelávacích služieb v oblasti finančných aktivít,
poistenia a obchodu.
42 - Vedecké a technologické služby a súvisiaci
výskum a projektovanie; analytické a výskumné
služby v priemysle; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

a cukrárske výrobky; polevy na koláče; zmrzliny;
cukor; med; melasový sirup; kvasnice; prášky do
pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad; konzervované
záhradné bylinky (chuťové prísady); čerstvé záhradné bylinky.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(591) zelená, čierna
(731) International Investment Bank, 7, Mashi Poryvaevoj Str., 107078 Moscow, RU;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;

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

1181-2014
27.6.2014
302014027449.3
21.3.2014
DE
3
3 - Pracie a bieliace prípravky na pranie a čistenie bielizne; oplachovacie prípravky na bielizeň
a riad; avivážne prostriedky; škrob na pranie; prípravky na odstraňovanie škvŕn; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá;
éterické oleje ako vonné látky na pranie.

(540)

(591) žltá, modrá
(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67,
40589 Düsseldorf, DE;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;

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

1189-2014
1.7.2014
3, 5, 29, 30, 32
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; parfumérske výrobky; voňavkárske
výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky;
vlasové vody; prípravky na čistenie zubov.
5 - Sirupy na farmaceutické použitie; liečivé rastliny; farmaceutické a zverolekárske výrobky;
hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne
potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske účely; potraviny pre dojčatá; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti; obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na
ničenie hmyzu; fungicídy; herbicídy.
29 - Mäso; ryby; hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Čokoláda; čokoládové nápoje; káva; čaj; kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo;
múka a obilninové výrobky; chlieb; pekárske
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(540) Unicatum
(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)

1196-2014
1.7.2014
35, 39, 41
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama;
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna
reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské
informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom
reklamných plôch; administratívna správa hotelov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
organizovanie módnych prehliadok na podporu
predaja; obchodné riadenie pre športovcov; marketing; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; 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;
riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
39 - Sprevádzanie turistov; prenájom automobilov;
dovoz, doprava; železničná doprava; prenájom koní; turistické prehliadky; parkovanie automobilov
(služby); pilotovanie (riadenie lietadiel); rezervácie miesteniek na cestovanie; záchranárske služby; taxislužba; sprostredkovanie dopravy; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie zájazdov; distribúcia energie; doručovanie kvetov;
prenájom autokarov.
41 - Zábavné parky; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; školenia; tvorba rozhlasových a televíznych programov; koncertné siene (služby); divadelné predstavenia; televízna zábava; zoologické záhrady (služby);
služby pojazdných knižníc; služby kasín (hazardné hry); organizovanie a vedenie konferencií;
organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky
(služby); informácie o výchove a vzdelávaní; or-
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ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby
(zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovým táborom (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových
činností; organizovanie módnych prehliadok na
zábavné účely.

(540) Lomnické Korzo
(731) ESIN group, s. r. o., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Kubovičová Anna, JUDr., Považská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1197-2014
3.7.2014
29, 30, 31, 32, 35, 43
29 - Jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb, hydiny, vajec, údenín ovocné chuťovky; ovocná
dreň; ovocné šaláty; ovocné polievky; prisladené
ovocie (naložené v cukre); zeleninové šaláty; zeleninové polievky; polievky; zeleninové šaláty;
jablkové pyré; zeleninové šťavy na varenie; paradajková šťava na varenie.
30 - Jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z cestovín, múky, obilnín, ryže; omáčky do
šalátov; cukrárske výrobky; pekárenské výrobky;
chlieb; pečivo; sendviče; obložené a plnené pečivo; obložené chlebíčky; výrobky z múky; čaj;
nápoje na báze čaju; ľadový čaj; čokoládové nápoje; torty; kakaové nápoje; káva; kávové nápoje; chuťovky na báze cereálií; sušienky; sucháre;
keksy; biskvity; zmrzlina.
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje na báze ovocných a zeleninových
štiav; ovocné výťažky (nealkoholické); ovocné
nektáre; ovocné šťavy; ovocné džúsy; zeleninové
šťavy; zeleninové džúsy; ovocno-zeleninové šťavy;
nealkoholické koktaily; minerálne vody; mušty;
šumivé nápoje nealkoholické; príchute na výrobu
nápojov; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby reklama; inzercia prostredníctvom všetkých druhov
médií; rozširovanie vzoriek; marketing; obchodný manažment; maloobchodná činnosť v oblasti
rýchleho občerstvenia, nápojov a potravinárskych
výrobkov; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc pri riadení maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodné
poradenstvo týkajúce sa franšízy, poskytovanie
technickej pomoci pri zakladaní a/alebo prevádzkovaní reštaurácií, zariadení rýchleho občerstvenia, kaviarní a bufetov.
43 - Príprava hotových jedál; poskytovanie jedál
a nápojov cez ulicu; bufety (rýchle občerstvenie);
lahôdkarská výroba; príprava a dodávka jedál na
objednávku (ketering); reštauračné služby (strava);
kaviarne; samoobslužné jedálne (kafetérie), zásobovanie potravou na základe zmluvy; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla;
prenájom kuchynského a reštauračného vybavenia.

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

1198-2014
3.7.2014
29, 30, 31, 32, 35, 43
29 - Jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb, hydiny, vajec, údenín ovocné chuťovky; ovocná
dreň; ovocné šaláty; ovocné polievky; prisladené
ovocie (naložené v cukre); zeleninové šaláty; zeleninové polievky; polievky; zeleninové šaláty;
jablkové pyré; zeleninové šťavy na varenie; paradajková šťava na varenie.
30 - Jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z cestovín, múky, obilnín, ryže; omáčky do
šalátov; cukrárske výrobky; pekárenské výrobky;
chlieb; pečivo; sendviče; obložené a plnené pečivo; obložené chlebíčky; výrobky z múky; čaj;
nápoje na báze čaju; ľadový čaj; čokoládové nápoje; torty; kakaové nápoje; káva; kávové nápoje; chuťovky na báze cereálií; sušienky; sucháre;
keksy; biskvity; zmrzlina.
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje na báze ovocných a zeleninových štiav; ovocné výťažky (nealkoholické);
ovocné nektáre; ovocné šťavy; ovocné džúsy; zeleninové šťavy; zeleninové džúsy; ovocno-zeleninové šťavy; nealkoholické koktaily; minerálne
vody; mušty; šumivé nápoje nealkoholické; príchute na výrobu nápojov; sirupy a iné prípravky
na výrobu nápojov.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby reklama; inzercia prostredníctvom všetkých druhov
médií; rozširovanie vzoriek; marketing; obchodný manažment; maloobchodná činnosť v oblasti
rýchleho občerstvenia, nápojov a potravinárskych
výrobkov; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc pri riadení maloobchodnej a veľkoobchodnej
činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy, poskytovanie technickej pomoci pri zakladaní a/alebo prevádzkovaní reštaurácií, zariadení rýchleho občerstvenia,
kaviarní a bufetov.
43 - Príprava hotových jedál; poskytovanie jedál
a nápojov cez ulicu; bufety (rýchle občerstvenie);
lahôdkarská výroba; príprava a dodávka jedál na
objednávku (ketering); reštauračné služby (strava); kaviarne; samoobslužné jedálne (kafetérie),
zásobovanie potravou na základe zmluvy; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového
skla; prenájom kuchynského a reštauračného vybavenia.

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

1199-2014
3.7.2014
29, 30, 32, 35, 43
29 - Jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb, hydiny, vajec, údenín ovocné chuťovky; ovocná dreň;
ovocné šaláty; ovocné polievky; prisladené ovocie (naložené v cukre); zeleninové šaláty; zeleninové polievky; polievky; zeleninové šaláty; jablkové pyré; zeleninové šťavy na varenie; paradajková šťava na varenie.
30 - Jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z cestovín, múky, obilnín, ryže; omáčky do
šalátov; cukrárske výrobky; pekárenské výrobky;
chlieb; pečivo; sendviče; obložené a plnené pečivo; obložené chlebíčky; výrobky z múky; čaj;
nápoje na báze čaju; ľadový čaj; čokoládové nápoje; torty; kakaové nápoje; káva; kávové nápoje; chuťovky na báze cereálií; sušienky; sucháre;
keksy; biskvity; zmrzlina.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje na báze ovocných a zeleninových
štiav; ovocné výťažky (nealkoholické); ovocné
nektáre; ovocné šťavy; ovocné džúsy; zeleninové
šťavy; zeleninové džúsy; ovocno-zeleninové šťavy; nealkoholické koktaily; minerálne vody; mušty; šumivé nápoje nealkoholické; príchute na výrobu nápojov; sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby reklama; inzercia prostredníctvom všetkých druhov
médií; rozširovanie vzoriek; marketing; obchodný manažment; maloobchodná činnosť v oblasti
rýchleho občerstvenia, nápojov a potravinárskych
výrobkov; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc pri riadení maloobchodnej a veľkoobchodnej
činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky); obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy, poskytovanie technickej pomoci pri zakladaní a/alebo prevádzkovaní reštaurácií, zariadení rýchleho občerstvenia,
kaviarní a bufetov.
43 - Príprava hotových jedál; poskytovanie jedál
a nápojov cez ulicu; bufety (rýchle občerstvenie);
lahôdkarská výroba; príprava a dodávka jedál na
objednávku (ketering); reštauračné služby (strava);
kaviarne; samoobslužné jedálne (kafetérie), zásobovanie potravou na základe zmluvy; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla;
prenájom kuchynského a reštauračného vybavenia.

(540)

(731) UGO trade s. r. o., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1204-2014
3.7.2014
25, 26, 35
25 - Čiapky; telocvičné úbory; obuv; tričká; spodná bielizeň.
26 - Odevné zipsy; patentné gombíky.
35 - Prenájom reklamných plôch; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); reklama.

(540)

(591) oranžová, modrá, žltá, zelená, fialová, čierna
(731) Droppa Dušan, Priehradná 31, 031 01 Liptovský
Mikuláš, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1207-2014
2.7.2014
9, 16, 41
9 - Nosiče zvukových nahrávok; magnetické zvukové nosiče údajov; optické zvukové nosiče údajov; optické obrazové nosiče údajov; optické
zvukovo-obrazové nosiče údajov; záznamové disky; počítačový softvér (nahraté počítačové programy) v oblasti výučby a vzdelávania; vyučovacie prístroje a nástroje.
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky a potreby okrem prístrojov;
učebnice, skriptá, odborná literatúra (tlačoviny);
periodické a neperiodické tlačoviny; knihy; časopisy (periodiká); zošity; letáky; reklamné a darčekové materiály z papiera; brožúry; brožúrky; kalendáre; diáre; tlačivá (formuláre); tlačené harmonogramy, diagramy; školské potreby (papiernický tovar); počítacie aritmetické tabuľky; leporelá; atlasy; mapy; zemské glóbusy; plagáty; magnetické školské tabule.
41 - Výchova; vyučovanie; vzdelávanie; skúšanie,
preskúšavanie (pedagogická činnosť); poradenstvo v oblasti vzdelávania; informácie o výchove
a vzdelávaní; pedagogické informácie; školské
služby (vzdelávanie); online vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacieho portálu; organizovanie
a vedenie výcvikov, kurzov, školení, seminárov,
sympózií, praktických cvičení, vedomostných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy a semináre; organizovanie študijných a vzdelávacích pobytov (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem reklamných); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); požičovne
kníh (knižnice); zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie a vedenie vzdelávacích, kultúrnych, športových, spoločenských, umeleckých
a zábavných podujatí, predstavení, výstav a súťaží; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti vzdelávania); tvorba divadelných predstavení; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; pre-
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kladateľské služby; prenájom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom kultúrnych
a vzdelávacích zariadení.

41 - Zábava; športové a kultúrne činnosti; poskytovanie informácií v oblasti zábavy, divadelných
predstavení, koncertov, podujatí a výstav prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu; poskytovanie informačných letákov v oblasti
cestovania prostredníctvom elektronickej pošty;
online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); poskytovanie online cestovných príručiek o rôznych svetových destináciách prostredníctvom internetu.
42 - Služby hodnotenia hotelového ubytovania
prostredníctvom internetových vyhľadávacích
nástrojov; informačné a poradenské služby v uvedenej oblasti; určovanie kvality hotelového ubytovania.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov (ketering); dočasné ubytovanie; rezervovanie ubytovania (služby); rezervovanie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch poskytované prostredníctvom internetu; hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; prázdninové tábory (ubytovacie služby); motely (služby);
penzióny; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom turistických
stanov; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

(540)

(591) modrá, červená, fialová, žltá, zelená
(731) OZ FELIX Bratislava, Jána Stanislava 47, 841 05
Bratislava, SK;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1209-2014
4.7.2014
16, 35, 39, 41, 42, 43
16 - Tlačené periodické a neperiodické publikácie; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; baliaci papier na darčeky; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; leporelá;
mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; plagáty;
predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené
reklamné materiály; umelecké litografie; baliace
plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká
a tašky na balenie.
35 - Administratívna správa hotelov; reklamné
agentúry; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; organizovanie obchodných a reklamných výstav; personálne poradenstvo; odborné
obchodné poradenstvo; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch;
prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede
43 tohto zoznamu; služby porovnávania cien hotelového ubytovania prostredníctvom internetových vyhľadávacích nástrojov.
39 - Doprava; organizovanie zájazdov; poskytovanie cestovných a turistických informácií o rôznych svetových destináciách prostredníctvom
počítačovej databázy alebo internetu; služby cestovných a turistických sprievodcov; poskytovanie
informácií o cestovnej trase; poskytovanie informácií o autobusovej a železničnej doprave prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu; poskytovanie cestovných rád prostredníctvom
počítačovej databázy alebo internetu; poskytovanie cestovného spravodajstva po celom svete prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu; informačné a poradenské služby v uvedených
oblastiach.

(540)

(591) tmavomodrá, žltá, biela
(731) B&V PROPERTY, s.r.o, Tamaškovičova 17, 917 01
Trnava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1233-2014
7.7.2014
29, 31, 35, 39, 41, 43, 44
29 - Mlieko; maslo; syry; jogurty; mliečne nápoje; kyslé mlieko; mliečne výrobky; vajcia; mäso;
údeniny; hydina; klobásy, salámy, párky.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; potrava pre zvieratá; čerstvé záhradné bylinky; hospodárske zvieratá; krmivo pre dobytok; krúpy pre hydinu; kukurica;
obilie v nespracovanom stave; ovos; proso; jačmeň;
pšenica; raž; repa; semená rastlín; seno; slama ako
krmivo; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá zelenina;
zrno (obilie); bioprodukty (plody zrnín a poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach); ekologické poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ekologicky pestovaná
čerstvá zelenina a čerstvé ovocie; čerstvá biozelenina; cibuľa čerstvá; čerstvé ovocie; kvety; semená; čerstvá zelenina; čerstvé kvety; orechy;
čerstvé záhradné bylinky; živá hydina; dobytok;
hovädzí dobytok; jadrové krmivo; cereálne krmivo pre zvieratá.
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35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
analýzy nákupných cien; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora
predaja (pre tretie osoby); posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; reklama;
reklama (on line) v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre tretie
osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29 a 31 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby; zbieranie
a zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
vzťahy s verejnosťou; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
39 - Doprava, preprava; balenie a skladovanie
tovaru; distribúcia tovarov na dobierku; doručovanie balíkov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; kuriérske služby; skladovanie tovarov; sprostredkovanie prepravy; uskladnenie tovarov.
41 - Vzdelávanie; organizovanie seminárov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť;
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie
textov (okrem náborových); vydávanie tlačovín,
periodík a neperiodických publikácií; publikačné
služby; vydávanie periodickej a neperiodickej
tlače, novín, časopisov, kníh a iných polygrafických výrobkov; on line vydávanie elektronických
kníh a časopisov; on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možností kopírovania);
tvorba videofilmov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; fotografovanie; fotografické
reportáže; filmové štúdiá; produkcia filmov (nie
reklamných); filmová tvorba pre oblasť zábavy;
fotografovanie portrétov; vydávanie kníh.
43 - Turistické ubytovne; poskytovanie dočasného
ubytovania so zariadením; prenájom izieb na prechodné ubytovanie; služby rezervácie ubytovania.
44 - Poľnohospodárske a záhradnícke služby; chov
zvierat; chovateľské služby; šľachtenie plemien;
šľachtenie a pestovanie rastlín; pestovanie zeleniny a ovocia; pestovanie biozeleniny; veterinárna pomoc; záhradkárske služby; záhradníctvo; starostlivosť o hygienu a krásu zvierat; krajinotvorba; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; veterinárne služby.
(540)

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

1242-2014
10.7.2014
25, 28
25 - Odevy; obuv a prikrývky hlavy.
28 - Hry; hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočné stromčeky.

(540)

(591) červená, čierna
(731) BOVE s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1246-2014
10.7.2014
35, 38, 39
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.

(540)

(591) červená CMYK (0-100-100-25), biela CMYK (00-0-0), sivá CMYK (0-0-0-39), sivá CMYK (0-00-18)
(731) Zásilkovna s.r.o, Ocelářská 392/9, 190 00 Praha,
Libeň, CZ;
(740) Brennan Pavla, Mgr., Praha - Nové Město, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1247-2014
10.7.2014
35, 38, 39
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.

(540)

(731) Zásilkovna s.r.o, Ocelářská 392/9, 190 00 Praha,
Libeň, CZ;
(740) Brennan Pavla, Mgr., Praha - Nové Město, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) zelená, biela, žltá
(731) Statok Bizovo, s.r.o, Hodejovec 61, 980 02 Hodejovec, SK;
(740) ALMOND LEGAL s.r.o., Bratislava, SK;
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1249-2014
10.7.2014
35, 38, 39
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
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gresov; pedagogické informácie a pedagogická
činnosť; výchovno-zábavné klubové služby; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia.
43 - Služby bufetov; reštauračné a kaviarenské
služby; služby samoobslužných reštaurácií; služby barov a nočných klubov; prenájom stoličiek,
stolov, obrusov a sklenených výrobkov; hotelierske služby; služby motelov a penziónov; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov
a penziónov; rezervovanie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

(540) ZAZA
(731) Zásilkovna s.r.o, Ocelářská 392/9, 190 00 Praha,
Libeň, CZ;
(740) Brennan Pavla, Mgr., Praha - Nové Město, CZ;

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

1251-2014
10.7.2014
6, 35, 41, 43
6 - Tlačoviny; časopisy (periodiká); publikácie;
brožúry; noviny; knihy; ročenky; prospekty; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; katalógy; príručky; fotografie; grafické
zobrazenia; albumy; atlasy; kalendáre; pohľadnice; papiernický tovar; papierové propagačné materiály; kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; podpora predaja pre tretie osoby; reklamná a inzertná činnosť
prostredníctvom siete internet; reklamná, inzertná činnosť v oblasti kultúrnych a spoločenských
podujatí; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; online prezentácia festivalu jedla
a pitia (na reklamné účely); vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov
a oznamov zákazníkom; zásielkové reklamné služby; rozhlasová a televízna reklama; uverejňovanie reklamných textov; lepenie plagátov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; poskytovanie
obchodných a podnikateľských informácií; obchodné rady spotrebiteľom; obchodný a podnikateľský prieskum; obchodný manažment; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie
osoby; prieskum trhu a verejnej mienky; obchodné odhady; vzťahy s verejnosťou (public relations);
marketingové štúdie; obchodné odhady, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; prenájom reklamných priestorov,
reklamných materiálov a reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; organizovanie výstav, veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentácií,
súťaží a módnych prehliadok na obchodné a reklamné účely; predvádzanie tovaru; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; vyhľadávanie sponzorov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Zábava, pobavenie, obveselenie, kultúrna, zábavná, športová a vzdelávacia činnosť; organizovanie festivalu jedla a pitia nie na reklamné účely; organizovanie kuchárskych, cukrárskych a barmanských šou nie na reklamné účely; organizovanie degustácií, ochutnávky jedla a pitia, ochutnávky gurmánskych špecialít nie na reklamné účely; organizovanie a vedenie súťaží na kultúrne,
zábavné, športové a vzdelávacie účely; organizovanie večierkov, výstav a spoločenských podujatí
na kultúrne, zábavné, športové a vzdelávacie účely; organizovanie plesov; organizovanie hudobných programov; organizovanie živých vystúpení; nahrávanie hudby a hudobných programov;
organizovanie lotérií a tombol; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; informácie o možnostiach rekreácií; vydavateľská
činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; vyučovanie a vzdelávanie; organizovanie
a vedenie seminárov, školení, konferencií, kon-

(540)

(731) Nackin Radoslav, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1252-2014
10.7.2014
6, 35, 41, 43
6 - Tlačoviny; časopisy (periodiká); publikácie;
brožúry; noviny; knihy; ročenky; prospekty; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; katalógy; príručky; fotografie; grafické
zobrazenia; albumy; atlasy; kalendáre; pohľadnice; papiernický tovar; papierové propagačné materiály; kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; podpora predaja pre tretie osoby; reklamná a inzertná činnosť
prostredníctvom siete internet; reklamná, inzertná činnosť v oblasti kultúrnych a spoločenských
podujatí; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; online prezentácia festivalu jedla
a pitia (na reklamné účely); vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov
a oznamov zákazníkom; zásielkové reklamné služby; rozhlasová a televízna reklama; uverejňovanie reklamných textov; lepenie plagátov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; poskytovanie
obchodných a podnikateľských informácií; obchodné rady spotrebiteľom; obchodný a podnikateľský prieskum; obchodný manažment; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie
osoby; prieskum trhu a verejnej mienky; obchodné odhady; vzťahy s verejnosťou (public relations);
marketingové štúdie; obchodné odhady, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; prenájom reklamných priestorov,
reklamných materiálov a reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; organizovanie výstav, veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentácií,
súťaží a módnych prehliadok na obchodné a reklamné účely; predvádzanie tovaru; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; vyhľadávanie sponzorov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
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41 - Zábava, pobavenie, obveselenie, kultúrna,
zábavná, športová a vzdelávacia činnosť; organizovanie festivalu jedla a pitia nie na reklamné
účely; organizovanie kuchárskych, cukrárskych
a barmanských šou nie na reklamné účely; organizovanie degustácií, ochutnávky jedla a pitia,
ochutnávky gurmánskych špecialít nie na reklamné účely; organizovanie a vedenie súťaží na kultúrne, zábavné, športové a vzdelávacie účely; organizovanie večierkov, výstav a spoločenských
podujatí na kultúrne, zábavné, športové a vzdelávacie účely; organizovanie plesov; organizovanie
hudobných programov; organizovanie živých vystúpení; nahrávanie hudby a hudobných programov; organizovanie lotérií a tombol; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; informácie o možnostiach rekreácií; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; vyučovanie a vzdelávanie; organizovanie a vedenie seminárov, školení, konferencií, kongresov; pedagogické informácie a pedagogická činnosť; výchovno-zábavné klubové služby; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia.
43 - Služby bufetov; reštauračné a kaviarenské
služby; služby samoobslužných reštaurácií; služby barov a nočných klubov; prenájom stoličiek,
stolov, obrusov a sklenených výrobkov; hotelierske služby; služby motelov a penziónov; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov
a penziónov; rezervovanie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

zovanie a rozširovanie reklamných materiálov
a oznamov zákazníkom; zásielkové reklamné služby; rozhlasová a televízna reklama; uverejňovanie reklamných textov; lepenie plagátov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; poskytovanie
obchodných a podnikateľských informácií; obchodné rady spotrebiteľom; obchodný a podnikateľský prieskum; obchodný manažment; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie
osoby; prieskum trhu a verejnej mienky; obchodné odhady; vzťahy s verejnosťou (public relations);
marketingové štúdie; obchodné odhady, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prenájom reklamných priestorov, reklamných materiálov a reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; organizovanie
výstav, veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentácií, súťaží a módnych prehliadok na obchodné
a reklamné účely; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; vyhľadávanie sponzorov; zbieranie
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach.
41 - Zábava, pobavenie, obveselenie, kultúrna,
zábavná, športová a vzdelávacia činnosť; organizovanie festivalu jedla a pitia nie na reklamné
účely; organizovanie kuchárskych, cukrárskych
a barmanských šou nie na reklamné účely; organizovanie degustácií, ochutnávky jedla a pitia,
ochutnávky gurmánskych špecialít nie na reklamné účely; organizovanie a vedenie súťaží na kultúrne, zábavné, športové a vzdelávacie účely; organizovanie večierkov, výstav a spoločenských
podujatí na kultúrne, zábavné, športové a vzdelávacie účely; organizovanie plesov; organizovanie
hudobných programov; organizovanie živých vystúpení; nahrávanie hudby a hudobných programov; organizovanie lotérií a tombol; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; informácie o možnostiach rekreácií; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných
textov; vyučovanie a vzdelávanie; organizovanie
a vedenie seminárov, školení, konferencií, kongresov; pedagogické informácie a pedagogická
činnosť; výchovno-zábavné klubové služby; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia.
43 - Služby bufetov; reštauračné a kaviarenské
služby; služby samoobslužných reštaurácií; služby barov a nočných klubov; prenájom stoličiek,
stolov, obrusov a sklenených výrobkov; hotelierske služby; služby motelov a penziónov; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov
a penziónov; rezervovanie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

(540)

(731) Nackin Radoslav, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1253-2014
10.7.2014
6, 35, 41, 43
6 - Tlačoviny; časopisy (periodiká); publikácie;
brožúry; noviny; knihy; ročenky; prospekty; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; katalógy; príručky; fotografie; grafické
zobrazenia; albumy; atlasy; kalendáre; pohľadnice; papiernický tovar; papierové propagačné materiály; kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; podpora predaja pre tretie osoby; reklamná a inzertná činnosť
prostredníctvom siete internet; reklamná, inzertná činnosť v oblasti kultúrnych a spoločenských
podujatí; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; online prezentácia festivalu jedla
a pitia (na reklamné účely); vydávanie, aktuali-
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(540)

(731) Nackin Radoslav, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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a opravy chladiacich zariadení; inštalácia, údržba
a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia kuchynských zariadení; inštalácia a opravy pecí; inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; inštalácia údržba a opravy strojov; inštalácia a opravy telefónov; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; inštalácia
a opravy výťahov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení.

1283-2014
16.7.2014
37
37 - Čistenie a opravy kotlov; inštalácia a opravy
vykurovacích zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení.

(540)

(591) modrá svetlá, modrá tmava, červená svetlá, červená tmava, béžová
(731) MART SYSTEM s.r.o., Železničná 2, 082 21
Veľký Šariš, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1284-2014
16.7.2014
45
45 - Bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku.

(540)

(540) Best Properties s.r.o.
(731) Best Properties s.r.o., Kováčska 40, 040 01 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1306-2014
18.7.2014
24, 25, 28
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy.
25 - Odevy; obuv a prikrývky hlavy.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočné stromčeky.

(540)

(731) Dudinský Vladimír, Pod Lipkou 292/12, 085 01
Bardejov, SK;

(591) biela, červená, čierna
(731) Sabol Ján, Ing., Rovinka 251, 900 41 Rovinka, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

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

1286-2014
16.7.2014
44
44 - Salóny krásy; zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540)

(731) TOMAR, spol. s r.o., Komárnická 11, 821 03 Bratislava, SK;
(740) Schweighofer Ľubomír, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1303-2014
18.7.2014
35, 36, 37
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).
37 - Stavebníctvo; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrospotrebičov; inštalácia

1307-2014
18.7.2014
35, 36, 37
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).
37 - Stavebníctvo; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrospotrebičov; inštalácia
a opravy chladiacich zariadení; inštalácia, údržba
a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia kuchynských
zariadení; inštalácia a opravy pecí; inštalácia,
údržba a opravy počítačov; inštalácia a opravy
poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia
a opravy požiarnych hlásičov; inštalácia údržba
a opravy strojov; inštalácia a opravy telefónov;
inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; inštalácia a opravy výťahov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení.

(540)

(591) hnedá, biela, zelená
(731) Best Properties s.r.o., Kováčska 40, 040 01 Košice, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1313-2014
22.7.2014
9, 12, 37, 42
9 - Zariadenia na meranie a zaznamenávanie
vzdialenosti; elektrické meracie prístroje; elektrické monitorovacie prístroje; satelitné navigačné prístroje; periférne zariadenia počítačov; zariadenia na spracovanie údajov; GPS monitorovacie zariadenia; palubné záznamníky do vozidiel; zariadenia na meranie hladiny PHM.
12 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu
vozidiel.
37 - Údržba, inštalácia a opravy hardvéru v oblasti elektronického spracovania dát.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; počítačové programovanie; servis počítačových programov; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru.
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36 - Finančné analýzy; finančné informácie; finančné služby vrátane zliav a služieb lojality poskytovaných zákazníkom prostredníctvom zákazníckych kariet; organizovanie dobročinných zbierok; zdravotné poistenie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); fotografovanie; informácie o výchove
a vzdelávaní; koučovanie (školenie); odborné
preškoľovanie; online vydávanie elektronických
kníh a časopisov; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kolokvií a konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; školenia; vydávanie textov (okrem reklamných); výchovno-zábavné klubové služby; vzdelávanie.
(540)

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

1316-2014
23.7.2014
16, 35, 36, 41
16 - Brožúry; katalógy; letáky; nákupné karty
(nie na hranie); papierové alebo plastové vrecká
a tašky na balenie; plagáty; podložky na písanie;
pohľadnice; príručky; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; samolepky pre domácnosť
a na kancelárske použitie; tlačivá (formuláre); vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení;
zoznamy.
35 - Aranžovanie výkladov; aktualizovanie reklamných materiálov; komerčné informačné kancelárie; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami;
marketing; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre
tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných
výstav a veľtrhov; podpora predaja (pre tretie
osoby); platené reklamné služby typu „klikni sem“;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; predvádzanie
tovarov; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; prenájom reklamného
času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby porovnávania cien;
subdodávateľské služby (obchodná pomoc); telemarketingové služby; vydávanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); vzťahy s verejnosťou
(public relations); zásielkové reklamné služby;
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach.

(591) červená, zelená, biela
(731) UNIMED spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1318-2014
23.7.2014
43
43 - Hotelierske služby.

(591) tmavohnedá, bledohnedá, biela
(731) Hotel Zlatý Kľúčik, s.r.o., Svätourbánska 3052/27A,
949 01 Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1319-2014
23.7.2014
33
33 - Liehoviny.

(591) zlatá, čierna, modrá, béžová
(731) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100,
821 01 Bratislava, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
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1320-2014
24.7.2014
11
11 - Elektrické lampy (svetelné lepové UV-A lampy).

(540)

(591) tyrkysová, čierna
(731) DE-SK s.r.o., Závodského 49, 010 10 Žilina, SK;

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

1322-2014
25.7.2014
39, 41, 43
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

(731) Kováčiková Kristína, Ing., Jozefská 2991/2, 811 06
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1330-2014
28.7.2014
18, 24, 25
18 - Cestovné tašky; nákupné tašky; plážové tašky; poľovnícke tašky; športové tašky; dáždniky.
24 - Textilné vlajky; textilné uteráky; samolepiaci textil nanášaný teplom.
25 - Odevy; obuv; prikrývky hlavy; šatky, šály;
tielka; tričká; vesty.

(540)

(731) Kukliš Vladimír, JUDr., Kunov 123, 905 01 Senica, SK;

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

1343-2014
30.7.2014
35, 36
35 - Odborné obchodné poradenstvo; analýzy
nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení
obchodnej činnosti; odborné podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií;
poskytovanie podnikateľských informácií; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
reklamné agentúry; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo
pri vedení podnikov; posudzovanie efektívnosti
v obchodnej činnosti; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; obchodný prieskum; podnikateľský prieskum; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); marketingové štúdie; reklamná činnosť; personálne poradenstvo; obchodný manažment; organizovanie
obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; organizovanie
a usporadúvanie súťaží na podporu predaja výrobkov; fakturácia; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; reklama; rozhlasová a televízna
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodná pomoc pri prieskume trhu;
obchodná pomoc pri franchisingu; poskytovanie
obchodnej franšízy; marketing; nábor zamestnancov; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; obchodné rady a informácie spotrebiteľom;
prenájom reklamných plôch; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie reklamných textov;
rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný manažment
v oblasti umenia; veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s nápojmi; poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 a 42 tohto zoznamu; prieskum
verejnej mienky; účtovníctvo; vedenie účtovných
kníh.
36 - Finančný lízing; finančné poradenstvo; finančné analýzy; faktoring; financovanie (služby);
finančné riadenie; finančné informácie; kapitálové investície; likvidácia podnikov (finančné služby); vydávanie cenných papierov; zmenárenské
služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); garancie, záruky, kaucie; organizovanie financovania stavebných projektov; prenájom nehnuteľností; správa
nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; oceňovanie nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.

(540) BRAXTON
(731) BRAXTON GROUP, a. s., Koceľova 17, 821 09
Bratislava, SK;
(740) HMG & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1346-2014
30.7.2014
12, 28
12 - Mestské bicykle; trekingové bicykle; krosové bicykle; detské bicykle; elektrobicykle; cestné
pretekárske bicykle; tréningové stacionárne bicykle; motorové bicykle; zásobovacie bicykle;
tandemové bicykle; vodné bicykle; horské bicykle; pretekárske bicykle; šliapacie bicykle.
28 - Hračkárske bicykle.

(540) MADELINE
(731) DEMA SENICA, a. s., Dlhá 248/43, 905 01 Senica, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1347-2014
30.7.2014
12, 28
12 - Mestské bicykle; trekingové bicykle; krosové bicykle; detské bicykle; elektrobicykle; cestné
pretekárske bicykle; tréningové stacionárne bicykle; motorové bicykle; zásobovacie bicykle;
tandemové bicykle; vodné bicykle; horské bicykle; pretekárske bicykle; šliapacie bicykle.
28 - Hračkárske bicykle.

(540) MODET
(731) DEMA SENICA, a. s., Dlhá 248/43, 905 01 Senica, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1359-2014
31.7.2014
38
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača.

(540)
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(540)

(591) oranžová, tmavosivá
(731) FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71
Nováky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1367-2014
31.7.2014
17, 19, 42
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda; plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné
materiály; nekovové ohybné rúry a hadice.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy.

(540)

(591) oranžová, tmavosivá
(731) FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71
Nováky, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1368-2014
31.7.2014
38
38 - Rozhlasové vysielanie.

(540) viva METROPOL
(731) INTERSONIC spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04
Bratislava, SK;
(591) červená; modrá;
(731) Eremiášová Lenka, Mgr., Hečkova 18, 831 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1366-2014
31.7.2014
17, 19, 42
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda; plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné
materiály; nekovové ohybné rúry a hadice.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy.

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

1369-2014
31.7.2014
35
35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová reklama.

(540) RÁDIO VIVA METROPOL
(731) INTERSONIC spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1370-2014
31.7.2014
35, 38, 41
35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová reklama.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Tvorba rozhlasových programov.

(540) RÁDIO METROPOL
(731) INTERSONIC spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04
Bratislava, SK;
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(220)
10 (511)
(511)
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1387-2014
4.8.2014
35, 39, 43
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; podpora predaja (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); marketing;
obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre
tretie osoby.
39 - Sprevádzanie turistov; automobilová doprava; autobusová doprava; výletné lode (služby);
dovoz, doprava; sprostredkovanie námornej dopravy; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky; prenájom dopravných prostriedkov;
organizovanie zájazdov; rezervácia miesteniek na
cestovanie; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; rezervácia dopravy; rezervácia zájazdov.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania.

(540)

(731) ITALMARE, s.r.o., Preseľany 474, 956 12 Preseľany, SK;
(740) Gáliková Zuzana, Mgr., Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1392-2014
31.7.2014
45
45 - Advokátske služby; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; monitorovacie služby
v oblasti práv na duševné vlastníctvo na účely
právneho poradenstva; právny výskum; registrácia doménových mien (právne služby); služby
rozhodcovských súdov.

(540)

(591) modrá CMYK 92,51,36,12; sivá CMYK 0,0,0,90;
svetlosivá CMYK 2,1,1,0; bledomodrá CMYK
27,15,11,4
(731) SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o., Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1399-2014
4.8.2014
16, 35, 38, 41, 44, 45
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; knižné zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry;
pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; zošity; tlačové písmo; poznámkové zoši-

ty; katalógy; zoraďovače (kancelárske potreby);
tlačiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; pečiatky;
tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový
papier; brožované knihy; svietivý papier; záložky
do kníh; papiernický tovar; dosky na spisy; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; stojany na perá a ceruzky; oznámenia
(papiernický tovar); grafické znaky; pútače z papiera alebo lepenky; etikety okrem textilných;
papierové alebo kartónové vývesné tabule; kopírovací papier (papiernický tovar); obežníky; písacie nástroje; tabule na zapichovanie oznamov;
letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom
reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných
textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations);
televízna reklama; prieskum trhu; hospodárske
(ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama
na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb
(pre tretie osoby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských kontaktných
informácií; platené reklamné služby typu „klikni
sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií
pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; telekonferenčné služby; poskytovanie priestoru na diskusiu
na internete; poskytovanie prístupu do databáz;
prenos digitálnych súborov; videokonferenčné
služby; poskytovanie diskusných fór online.
41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie sympózií; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania);
písanie textov (okrem reklamných).
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44 - Farmaceutické poradenstvo; telemedicínske
služby; zdravotné poradenstvo.
45 - Mediačné služby; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; monitorovacie služby
v oblasti práv na duševné vlastníctvo na účely
právneho poradenstva; právny výskum; advokátske služby; registrácia doménových mien (právne
služby); služby rozhodcovských súdov; online
služby sociálnych sietí.
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35 - Zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
42 - Vývoj a tvorba softvéru; počítačové programovanie; návrh počítačových systémov; inštalácia počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; štúdie technických projektov.
(540)

(540)
(591) modrá, čierna
(731) IPESOFT spol. s r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina,
SK;

(591) bordová, tyrkysová, čierna
(731) h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.,
Mäsiarska 6, 040 01 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

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

1400-2014
4.8.2014
9, 35, 42
9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
35 - Zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
42 - Vývoj a tvorba softvéru; počítačové programovanie; návrh počítačových systémov; inštalácia počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; štúdie technických projektov.

(540)

(591) modrá
(731) IPESOFT spol. s r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1401-2014
4.8.2014
9, 35, 42
9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
35 - Zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
42 - Vývoj a tvorba softvéru; počítačové programovanie; návrh počítačových systémov; inštalácia počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; štúdie technických projektov.

1403-2014
9.9.2014
25, 28, 35
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; čiapky; šály;
spodná bielizeň; čiapkové šilty; župany; pulóvre;
ponožky; odevy, oblečenie; klobúky; spodná bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia (odevy); cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; šatky, šály; plátenná obuv; tielka; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; rukávniky; palčiaky; papuče;
vrecká na odevy; pyžamá; bundy; plavky; topánky;
topánky na šport; športová obuv; čelenky (oblečenie); telocvičné úbory; kožené odevy; tričká; pončá; legínsy; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka.
28 - Hračky; atrapy, napodobeniny tovarov; hry;
bábky; bábiky; chrániče na lakte; medvedíky (hračky); plyšové hračky; hlavolamy; boxovacie vrecia;
kartové hry; hračkárske modely; figúrky (hračky).
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; podpora predaja; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok.

(540) KAJŠMENTKE
(731) Štípalová Beáta, Š. Králika 10/9, 971 01 Prievidza,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1405-2014
5.8.2014
25
25 - Oblečenie pre motoristov; baretky; čiapky;
priliehavé čiapky; kapucne; čiapkové šilty; svetre; pulóvre; košele s krátkym rukávom; odevy;
oblečenie; pokrývky hlavy; kombinézy (oblečenie);
nohavice; tielka; športové tričká, dresy; bundy;
šatky na krk; šilty (pokrývky hlavy); tričká.

(540)

(540) IPESOFT D2000
(731) IPESOFT spol. s r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1402-2014
4.8.2014
9, 35, 42
9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy).

(731) Teplan Peter, Poľovnícka 60, 900 27 Bernolákovo,
SK; Rychel Vladimír, Sadová 20, 900 27 Bernolákovo, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1417-2014
8.8.2014
35, 41, 43
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby.

(540)

(731) Žíla Jiří, Dvorní 35, 696 18 Lužice, CZ;
(740) Gundel Andrej, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1435-2014
13.8.2014
29, 40, 43
29 - Údeniny; mäso.
40 - Údenie potravín.
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne.

(540) DELIKATESS S.R.O
(731) DELIKATESS s.r.o., Suchohradská 1, 841 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1436-2014
13.8.2014
19, 35, 37
19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné cementové omietky; cement na vymazávanie pecí.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 19; reklama; marketing; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve;
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; obchodné alebo podnikateľské
informácie.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné poradenstvo.

(540)

(591) červená, žltá
(731) Šimko Rastislav, Hemerkova 35, 048 23 Košice,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1441-2014
15.8.2014
41
41 - Organizovanie živých vystúpení.

1442-2014
15.8.2014
41
41 - Organizovanie živých vystúpení.

(591) žltá, červená
(731) Šimko Rastislav, Hemerkova 35, 048 23 Košice,
SK;

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

1446-2014
15.8.2014
12, 35, 37
12 - Elektromobily.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel.

(540)

(591) sivá, biela
(731) MH - TRANS BB s.r.o., Jasenie 270, 976 75 Jasenie, SK;
(740) Šimková Marína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, SK;
(740) Girmanová Zuzana, Ing., GIRMAN IP Management, Nitra, SK;

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

(540)

1447-2014
15.8.2014
35, 41, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; personálne poradenstvo;
poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných
textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); prepisovanie správ (kancelárske práce);
aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti;
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných
alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tre-
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vozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné
sprostredkovateľské služby; odborné obchodné
riadenie umeleckých činností; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie
obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
písanie reklamných textov; platené reklamné služby typu „klikni sem“; podpora predaja (pre tretie
osoby); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; reklama; reklamné agentúry; riadenie obchodných činnosti v stavebníctve; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby predplácania novín a časopisov (pre
tretie osoby); telemarketingové služby; spracovanie textov; subdodávateľské služby (obchodná
pomoc); tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie
sponzorov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné
služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie
údajov do počítačových databáz.
37 - Informácie o opravách; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; inštalácia, údržba
a opravy počítačov; inštalácia, údržba a opravy
strojov; lakovanie; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; prenájom stavebných strojov a zariadení; renovácie tonerov; reštaurovanie nábytku;
sadrovanie; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné informácie; stavebné poradenstvo; tapetovanie; údržba nábytku; údržba vozidiel; výstavba
obchodov a obchodných stánkov.
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; doručovacie služby (správy alebo tovar);
expedičné služby; informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; doručovanie
tovarov; logistické služby v doprave; plnenie fliaš;
skladovanie tovarov; sprostredkovanie nákladnej
dopravy.

tie osoby); sekretárske služby; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov;
písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie súťaží krásy;
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia;
organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby);
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografovanie; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely.
42 - Priemyselné dizajnérstvo; módne návrhárstvo;
grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby);
hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poradenstvo pri tvorbe webových stránok.
(540)

(731) Bosáková Karolína, Osadní 13, 170 00 Praha, CZ;

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

1448-2014
18.8.2014
25
25 - Obuv; čiapky; čiapkové šilty; športové tričká,
dresy; topánky na šport; športová obuv; tričká;
šilty (pokrývky hlavy).

(540)

(540)

(731) Suchý Jozef, Ing., Rozhanovce 600, 044 42 Rozhanovce, SK;

(731) Blaško Jozef, Malé Kršteňany 306, 958 03 Malé
Kršteňany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1453-2014
18.8.2014
35, 37, 39
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov;
aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; dražby; kancelárie zaoberajúce sa do-

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

1455-2014
19.8.2014
29
29 - Mäso; ryby; hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.

(540) RYBAZÁNKA
(731) KISS EDUARD, Okružná 18, 044 13 Valaliky,
SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1456-2014
19.8.2014
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
(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 telekomu-

nikačného 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); online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); vydávanie elektronických
publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na
športové sústredenia; 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
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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.

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

(540)

(591) čierna, biela, žltá, 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;
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1463-2014
20.8.2014
35, 41, 44
35 - Lepenie plagátov; rozširovanie reklamných
oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných
textov; vzťahy s verejnosťou; písanie reklamných
textov; tvorba reklamných filmov; maloobchodné
alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými,
zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami
a s lekárskymi potrebami.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov.
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; stomatológia; zdravotné poradenstvo.

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

1461-2014
18.8.2014
30, 32
30 - Čajové nápoje.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; sirupy na výrobu nápojov;
mušty; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu nápojov; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje; ovocné nektáre; nealkoholický
jablkový mušt; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje.

(540)

(731) IP Company s.r.o., Polianky 15, 841 01 Bratislava,
SK;
(740) Laktiš Marek, Mgr., Nitra, SK;

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

(591) biela, zelená
(731) Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej
republike, Nad Tehelňou 10, P.O.BOX 19, 911 01
Trenčín, SK;

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

1464-2014
20.8.2014
33
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).

1462-2014
20.8.2014
44
44 - Sauna (služby); masáže; parné kúpele.

(591) modrá, hnedá, červená, zelená
(731) Cibuľa Peter, Ing., Podháj 49, 974 05 Banská Bystrica, SK;

(591) červená, modrá, biela, zlatá, sivá, čierna, ružová
(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)

1465-2014
20.8.2014
29, 30, 31, 32, 33, 35
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
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30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke a
lesnícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá;
slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
35 - Maloobchodné služby s mäsom, rybami, hydinou a zverinou, mäsovými výťažkami, konzervovaným, mrazeným, sušeným a vareným ovocím
a zeleninou, ovocnými rôsolmi, džemami, kompótmi, vajcami, mliekom a mliečnymi výrobkami,
potravinárskymi olejmi a tukmi, kávou, čajom, kakaom a kávovými náhradkami, ryžou, tapiokou
a ságom, múkou a obilninovými výrobkami, chlebom, pekárskymi a cukrárskymi výrobkami, zmrzlinami, cukrom, medom, melasovým sirupom,
kvasnicami, práškami do pečiva, soľou, horčicou,
octom, omáčkami (chuťovými prísadami), koreninami, konzumným ľadom, obilninami a poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesníckymi výrobkami, živými zvieratami, čerstvým ovocím
a zeleninou, semenami, rastlinami a kvetmi, potravou pre zvieratá, sladom, pivom, minerálnymi
a sýtenými vodami a inými nealkoholickými nápojmi, ovocnými nápojmi a ovocnými šťavami,
sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov,
alkoholickými nápojmi (okrem piva).

(540)

(591) čierna, červená, modrá, biela
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1466-2014
21.8.2014
9, 12
9 - Zariadenia na meranie a zaznamenávanie
vzdialenosti; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); elektrické monitorovacie prístroje;
satelitné navigačné prístroje; periférne zariadenia
počítačov; zariadenia na spracovanie údajov;
GPS monitorovacie zariadenia; palubné záznamníky do vozidiel; zariadenia na meranie hladiny
pohonných hmôt.
12 - Zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenie
proti odcudzeniu vozidiel.

(540) VSU truck
(731) Motion Record Intelligence s.r.o, Trenčianska 30,
821 09 Bratislava, SK;

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

1467-2014
21.8.2014
35, 36
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok.
36 - Finančné poradenstvo; sprostredkovanie poistenia.

(540)

(591) červená, čierna
(731) V-Consulting.sk, s.r.o., Topoľová 1893/34, 955 01
Topoľčany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1469-2014
21.8.2014
35, 36, 41
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo
pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové
štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo
pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie
reklamných textov; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; poradenské
služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; písanie reklamných textov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby;
aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií
prostredníctvom webových stránok.
36 - Prenájom bytov; finančný lízing; prenájom
nehnuteľností; finančné poradenstvo; prenájom
kancelárskych priestorov; poradenstvo v oblasti
splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; platenie splátok; prenájom nehnuteľností; kancelárie
zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; organizovanie dobročinných zbierok; faktoring; správa
nehnuteľností.
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia.
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(540)

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

(591) biela, zelená
(731) CENTRUM OBČIANSKOPRÁVNEJ POMOCI,
Gajova 4, 811 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1476-2014
22.8.2014
16
16 - Predmety z kartónu; kartón, lepenka; plastové bublinové fólie (na balenie); tuby z kartónu.

(540)

1497-2014
27.8.2014
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné
nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; nealkoholické šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540)

(591) červená, biela, čierna
(731) SK Obaly s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, SK;

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

1486-2014
26.8.2014
36
36 - Realitné kancelárie; prenájom nehnuteľností;
sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; poisťovníctvo;
správa nehnuteľností; správa nájomných domov;
prenájom bytov.

(540)

(591) bordová, hnedá, čierna
(731) Delta Property s.r.o., Záhradnícka 319/6, 058 01
Poprad, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1496-2014
27.8.2014
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné
nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; nealkoholické šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.

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

1498-2014
27.8.2014
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné
nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; nealkoholické šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540)

(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
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1499-2014
27.8.2014
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné
nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; nealkoholické šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540)

1501-2014
27.8.2014
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné
nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; nealkoholické šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540)

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

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

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

1500-2014
27.8.2014
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné
nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; nealkoholické šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540)

(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a,
708 00 Ostrava, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

(591) červená, modrá, tmavomodrá, biela
(731) Banchem s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

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

1514-2014
28.8.2014
3, 5
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie; pracie prostriedky.
5 - Dezinfekčné prostriedky.

1516-2014
28.8.2014
35, 39, 41, 44
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations);
televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; organizovanie
obchodných alebo reklamných výstav; prenájom
reklamných plôch; odborné obchodné riadenie
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umeleckých činností; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného
času v komunikačných médiách; prehľad tlače
(výstrižkové služby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie
obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); písanie
reklamných textov; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodné riadenie pre športovcov; marketing; telemarketingové
služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre
poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre
tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; organizovanie zájazdov; osobná doprava; rezervácia dopravy; rezervácia zájazdov; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; telesné cvičenie;
vzdelávanie; školenia; televízna zábava; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
online vydávanie elektronických kníh a časopisov;
fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky
na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na
zábavné účely; koučovanie (školenie); individuálne vyučovanie.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; salóny krásy;
kadernícke salóny; manikúra; služby vizážistov.
(540)

(731) MÓLO, Nové Záhrady 1/11, 821 05 Bratislava Ružinov, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1517-2014
28.8.2014
35, 39, 41, 44
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations);
televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; organizovanie
obchodných alebo reklamných výstav; prenájom
reklamných plôch; odborné obchodné riadenie
umeleckých činností; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného
času v komunikačných médiách; prehľad tlače
(výstrižkové služby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie
obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); písanie
reklamných textov; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodné riadenie pre športovcov; marketing; telemarketingové
služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre
poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre
tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; organizovanie zájazdov; osobná doprava; rezervácia dopravy; rezervácia zájazdov; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; telesné cvičenie;
vzdelávanie; školenia; televízna zábava; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy
a vzdelávania); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie);
individuálne vyučovanie.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov); zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; salóny krásy;
kadernícke salóny; manikúra; služby vizážistov.
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online vydávanie elektronických kníh a časopisov; fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy
a vzdelávania); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); individuálne vyučovanie.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov); zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; salóny krásy;
kadernícke salóny; manikúra; služby vizážistov.

(540)

(731) MÓLO, Nové Záhrady 1/11, 821 05 Bratislava Ružinov, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1518-2014
28.8.2014
35, 39, 41, 44
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations);
televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad
tlače (výstrižkové služby); obchodné informácie
a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov;
organizovanie módnych prehliadok na podporu
predaja; tvorba reklamných filmov; obchodné riadenie pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe;
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; organizovanie zájazdov; osobná doprava; rezervácia dopravy; rezervácia zájazdov; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; telesné cvičenie;
vzdelávanie; školenia; televízna zábava; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);

(540)

(731) MÓLO, Nové Záhrady 1/11, 821 05 Bratislava Ružinov, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

1520-2014
2.9.2014
35, 36, 39, 41, 43
35 - Komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných materiálov; reklama; reklamné
agentúry; podpora predaja (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
tvorba reklamných filmov; maloobchodné alebo
veľkoobchodné služby s farmaceutickými; zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; poskytovanie obchodných
informácii prostredníctvom webových stránok.
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom bytov;
prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
39 - Sprevádzanie turistov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky; prenájom miest na
parkovanie; organizovanie zájazdov; osobná doprava; rezervácia zájazdov; rezervácia dopravy;
sprostredkovanie dopravy; distribúcia tovarov na
dobierku.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie športových
súťaží; organizovanie predstavení (manažérske
služby); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie plesov; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných
prostriedkov); prenájom dekorácií; prenájom tenisových kurtov; poskytovanie zariadení na karaoke; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie koncertov; zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; fotografovanie; prenájom športových plôch; organizovanie
a vedenie tvorivých dielní (výučba); tábory na
športové sústredenia; služby poskytované práz-
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dninovými tábormi (zábava); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; školenia;
požičovne kníh (knižnice); poskytovanie zariadení na športovanie; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; premietanie kinematografických filmov; služby múzeí (prehliadky, výstavy); školské služby (vzdelávanie).
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby;
rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie
ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného
ubytovania; prázdninové tábory (ubytovacie služby); poskytovanie hotelového ubytovania; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; príprava a dodávka jedál na
objednávku do domu; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie);
bary (služby); požičiavanie turistických stanov.
(540) Liptovo
(731) Mojšová Zuzana, Bc., Tatranská 12, 034 81 Lisková, SK;

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

1525-2014
2.9.2014
35
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; prenájom
reklamných materiálov; reklama; prenájom reklamných plôch.

(540)

(731) Takáč Oliver, Milosrdenstva 8, 040 01 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1534-2014
2.9.2014
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 (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme
hier (okrem prístrojov); kancelárske potreby okrem nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; zošity; stolové prestieranie z papiera;
papierové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecká na balenie; školské potreby
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(papiernický tovar); papierové podložky na stôl;
nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; perá; ceruzky; pastelky; písacie potreby; písacie súpravy (papiernický tovar);
stojany na perá a ceruzky; držiaky na písacie potreby; puzdrá na písacie potreby; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar);
papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); 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; plá-
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novanie 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); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na
športové sústredenia; 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) DOLNÁ DOLNÁ
(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)

1541-2014
4.9.2014
39, 40
39 - Doprava, preprava; doprava a skladovanie odpadu; logistické služby v doprave.
40 - Spracovanie odpadu (transformácia); recyklácia odpadu.

(591) zelená
(731) BUČINA EKO, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1542-2014
4.9.2014
39, 40
39 - Doprava, preprava; doprava a skladovanie
odpadu; logistické služby v doprave.
40 - Spracovanie odpadu (transformácia); recyklácia odpadu.

(540) Bučina eko
(731) BUČINA EKO, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08
Bratislava, SK;

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

1547-2014
4.9.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky na humánne použitie.

(540) DEGAN
(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, CH;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

1551-2014
3.9.2014
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 (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
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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 diva-
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delných 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); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na
športové sústredenia; 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) modrá, žltá, biela, čierna
(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)

1554-2014
5.9.2014
9, 16, 35, 41
9 - Zobrazovacie dosky (fotografia).
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; obrazy; albumy.
35 - Tvorba reklamných filmov; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; televízna reklama.
41 - Filmové štúdiá; titulkovanie; fotografovanie;
fotografické reportáže; požičiavanie videokamier;
strihanie videopások; nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm.
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kakao; karamelky (cukríky); kávové príchute; anglický krém; mandľové cukrovinky; marcipán;
kávové náhradky; ovocné želé (cukrovinky); pralinky.

(540)

(591) fialová, sivá
(731) Koreň Štefan, Černovských Martýrov 844/16,
034 06 Ružomberok - Černová, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1557-2014
5.9.2014
11, 19, 20
11 - Sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia.
19 - Dlaždice; obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); kameň.
20 - Nábytok.

(540) Kaveto
(731) CSP group s.r.o., Cukrovarská 12, 075 01 Trebišov, SK;
(740) KAIFER advokátska kancelária s.r.o, Košice,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(731) EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1568-2014
8.9.2014
30
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; múka a obilninové výrobky.

(540)

(731) SEBRIK, s.r.o., Kásnohorská 3161/9, 851 07
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1578-2014
9.9.2014
28
28 - Hry; hračky.

(591) zelená, modrá, červená, oranžová, fialová
(731) Xingmin Ji, Klatovská 1413/16, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Vician Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1596-2014
10.9.2014
30
30 - Arašidové cukrovinky; aromatické prípravky
do potravín; bonbóny; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čokoláda; čokoládové peny; fondán (cukrovinky);

1597-2014
10.9.2014
30
30 - Arašidové cukrovinky; aromatické prípravky
do potravín; bonbóny; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čokoláda; čokoládové peny; fondán (cukrovinky);
kakao; karamelky (cukríky); kávové príchute; anglický krém; mandľové cukrovinky; marcipán; kávové náhradky; ovocné želé (cukrovinky); pralinky.

(540) Milkino
(731) CSP group s.r.o., Cukrovarská 12, 075 01 Trebišov, SK;
(740) KAIFER advokátska kancelária s.r.o, Košice,
SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

5079-2014
30.1.2014
506871
16.8.2013
CZ
3, 5, 8, 10, 16, 35, 39, 41, 44
3 - Mydlá proti poteniu; kozmetické farby; čistiace toaletné mlieka; prípravky na čistenie umelých chrupov; deodoranty pre ľudskú potrebu
alebo pre zvieratá; depilačné prípravky; dezodoračné mydlá; dezinfekčné mydlá; gély na bielenie
zubov; prípravky na holenie a po holení; antiseptický kamenec; kozmetické prípravky; soli do kúpeľa (nie na lekárske použitie); kozmetické krémy; lak na vlasy; laky na nechty; lesky na pery;
mandľové mlieko na kozmetické použitie; medicinálne mydlá; umývacie prípravky na intímnu
hygienu a dezodoračné prípravky; odlakovače;
oleje na toaletné použitie; parfumy; pemza; pleťové vody na kozmetické použitie; prípravky proti
poteniu (toaletné potreby); prípravky na čistenie
zubnej protézy; rúže; suché šampóny; šampóny;
šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; toaletné prípravky; obrúsky napustené pleťovými
vodami; ústne vody (nie na lekárske použitie);
vata na voňavkárske výrobky; vatové tyčinky na
kozmetické použitie; vata na kozmetické použitie; vazelína na kozmetické použitie; kozmetické
prípravky na zoštíhlenie; zubné pasty.
5 - Absorpčné tampóny na osobnú hygienu; absorpčná vata na osobnú hygienu; alginátové výživové doplnky; alkaloidy na lekárske použitie;
alkohol na farmaceutické použitie; aminokyseliny na lekárske použitie; analgetiká; anestetiká;
antihelmintiká (lieky na vypudenie parazitov z tela); antibakteriálne, dezinfekčné prípravky; antibiotiká; chemické antikoncepčné prípravky; antipyretiká; antiseptiká; antidiuretiká (lieky na zni-
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žovanie tvorby moču); liečivé bahno; bakteriálne
prípravky na lekárske a zverolekárske použitie;
balzamy na lekárske použitie; bikarbonát sodný
na farmaceutické účely; bielkovinové prípravky
na lekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; biologické prípravky na zverolekárske použitie; vizmutové prípravky na farmaceutické použitie; bronchodilatačné prípravky;
brúsne prostriedky (na zuby); bylinkové čaje na
lekárske účely; liečivé byliny; netabakové cigarety na lekárske použitie; gáza na farmaceutické
použitie; vonné soli; čapíky; čistiace roztoky na
kontaktné šošovky; dezodoranty nie telové alebo
pre zvieratá; detergenty na lekárske použitie; detské plienkové nohavičky; dezinfekčné prípravky
na hygienické použitie; diagnostické prípravky
na lekárske použitie; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; diétne látky upravené
na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske
použitie; digestíva na farmaceutické použitie; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky;
drogy na lekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na
zverolekárske použitie; eukalyptol na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; fenikel
na lekárske použitie; fermenty na farmaceutické
použitie; formaldehyd na farmaceutické použitie;
fungicídy; obväzová gáza; glukózové výživové
doplnky; glycerín na lekárske použitie; guajakol
na farmaceutické použitie; gumiguta na lekárske
použitie; prípravky proti hemoroidom; hemostatické tyčinky; hojivé hubky; hormóny na lekárske
použitie; horčičné náplasti; hygienické nohavičky; hygienické obrúsky; hygienické vložky; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chinín na lekárske použitie; chirurgické obväzy; chirurgické rúška; chlóralhydrát na farmaceutické
použitie; liečivé infúzie; jodidy a jód na farmaceutické použitie; jódová tinktúra; jojoba; absorpčné
nohavičky pre inkontinentných pacientov; vínny
kameň na farmaceutické použitie; liekové kapsuly;
karbonyl (prípravok na hubenie parazitov); kokaín; kolódium na farmaceutické použitie; liečivé
korene; liečivé kúpeľové soli; kreozot (olejovitá
zmes fenolických látok) na farmaceutické použitie; kurare; liečivá na kurie oká; laktóza na farmaceutické použitie; zubné laky; laxatíva; lecitín
na lekárske použitie; zubolekárske liečivá; lieky
na humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; prenosné lekárničky (plné); medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; lepidlá na umelé
chrupy; tyčinky na liečbu bradavíc; leukoplasty;
linimenty (tekuté masti); magnézia (oxid horečnatý) na farmaceutické použitie; masti na popáleniny od slnka; masti na farmaceutické použitie;
včelia materská kašička na lekárske použitie;
menštruačné tampóny; mentol; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie;
minerálne vody na lekárske použitie; sušené mlieko pre dojčatá; prípravky na mozole (na lekárske
použitie); náplasti; diétne nápoje na lekárske použitie; protireumatické náramky; narkotiká; obklady (teplé zábaly); tlakové obväzy; octany na
farmaceutické použitie; oleje na lekárske použitie; samoopaľovacie tablety; opiáty; oblátkové kapsuly na farmaceutické použitie; opodeldok; lubrikačné gély; lepiace pásky na lekárske použitie;
pastilky na farmaceutické použitie; pásy na pri-
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chytenie hygienických vložiek; pektín na farmaceutické použitie; peptóny na farmaceutické použitie; peroxid vodíka na lekárske použitie; detské
plienky; plienky pre zvieratá chované v domácnosti; chemické prípravky na ošetrovanie plesne;
vankúše (podložky) na dojčenie; výživové doplnky; preháňadlá; propolis na farmaceutické použitie; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky
proti parazitom; protireumatické náramky a prstene; akaricídy (prípravky na hubenie roztočov);
prípravky potlačujúce chuť na jedlo na lekárske
použitie; reagenčný papier na lekárske alebo zverolekárske použitie; repelenty proti hmyzu; ricínový olej na lekárske použitie; roztoky na kontaktné šošovky; sedatíva; sirupy na farmaceutické použitie; soli do minerálnych kúpeľov; soli
minerálnych vôd; steroidy; sulfónamidy (liečivá);
styptiká (prípravky na zastavenie krvácania); škrob
na diétne alebo farmaceutické použitie; tinktúry
(farmaceutické prípravky); tyčinky na liečbu bradavíc; živočíšne uhlie na farmaceutické použitie;
uspávacie prípravky; vata na lekárske použitie;
vitamínové prípravky; výživové vlákniny; zverolekárske prípravky; žuvačky na lekárske použitie;
homeopatické výrobky; zubolekárske výrobky
patriace do triedy 5.
8 - Britvy; ručné strihacie strojčeky; nožničky
a klieštiky na nechty a pedikúru; žiletky.
10 - Chirurgické; zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny; umelé oči a zubné protézy; materiály na zašívanie rán; špeciálny
lekársky nábytok; ortopedické bandáže; lekárske
prístroje, nástroje a pomôcky; aerosólové dávkovače na lekárske použitie; anestéziologické masky; anestéziologické prístroje; antikoncepčné prostriedky (nechemické); bandáže (suspenzory); lekárske banky; barle pre telesne postihnutých; dávkovače piluliek; defibrilátory; diagnostické prístroje na lekárske použitie; chirurgické dlahy; drenáže na lekárske účely; cumle na detské fľaše;
elastické pančuchy na chirurgické použitie; elektrokardiogramy; hematometre; chirurgické prístroje a nástroje; chirurgické nite, svorky a ihly; chrániče sluchu; inhalátory; injekčné striekačky na
lekárske použitie; irigátory na lekárske použitie;
kanyly; kvapkadlá na lekárske použitie; katétre;
kondómy, prezervatívy; prietržové pásy; fľaše pre
dojčatá; masážne prístroje; misky na lekárske použitie; nádobky na podávanie liekov; nádoby na
moč; elastické obväzy; odsávačky materského
mlieka; ochranné podušky proti preležaninám; ortopedické pomôcky a obuv; pesary; elektricky
vyhrievané vankúše na lekárske použitie; plachty
pre inkontinentných pacientov; prístroje na meranie pulzu; pančuchy na kŕčové žily; resuscitačné prístroje; rukavice na lekárske použitie; škrabky na čistenie jazyka; tehotenské pásy; teplomery
na lekárske použitie; krvné tlakomery zátky do
uší; ohrievacie vankúšiky prvej pomoci.
16 - Prospekty; tlačené návody; tlačené príbalové
informácie k liekom; letáky; vizitky; obchodné
tlačivá; papierové tabule (transparenty); papierové skladačky (s výnimkou hračiek); tlačené cenníky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 8, 10 a 16 tohto
zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby;
reklamné služby; sprostredkovanie služieb uve-
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dených v triedach 35, 39, 41 a 44 tohto zoznamu
a poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triedach 35, 39, 41 a 44 tohto zoznamu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 8, 10 a 16 tohto zoznamu
prostredníctvom internetu; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie inzertných materiálov; vydávanie reklamných textov; rozhlasová a televízna reklama; subdodávateľské služby (obchodná pomoc).
39 - Balenie tovarov uvedených v triedach 3, 5, 8
a 10 tohto zoznamu; doručovanie tovarov uvedených v triedach 3, 5, 8 a 10 tohto zoznamu poštou; doprava; doručovacie služby; skladovanie
tovarov uvedených v triedach 3, 5, 8 a 10 tohto
zoznamu; prebaľovanie tovarov uvedených v triedach 3, 5, 8 a 10 tohto zoznamu.
41 - Fotografovanie; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie, usporadúvanie
a vedenie kolokvií, seminárov, konferencií, kongresov, sympózií; koučovanie (školenie); on-line
poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh a brožúr; usporadúvanie súťaží.
44 - Farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo; lekárnické služby (príprava predpísaných
liekov); adjustácia liekových foriem pre verejnosť;
telemedicínske služby; lekárske služby; zverolekárske služby; kontrola liečiv; starostlivosť o hygienu a krásu osôb a zvierat; röntgenové vyšetrenia a odbery krvi; služby týkajúce sa umelého
oplodňovania; lekárske poradenstvo.

(540)

(591) sivá, modrá
(731) ViaPharma s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5117-2014
18.2.2014
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nahrané programy pre internetové vyhľadávače a portály; nahrané programy pre reklamné
systémy; nahrané programy na sprístupňovanie
a pozeranie fotografií a videí; počítačové databázy; informácie a záznamy v elektronickej podobe
uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci internetových, intranetových, dátových, informačných či telekomunikačných sietí; nahrané počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); CD disky; DVD
disky; magnetické nosiče údajov; záznamové disky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; počítačový hardvér; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); telefónne prístroje, najmä na telefonovanie
cez internet; zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát;
prístroje a nástroje fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné.

16 - Brožúry; knihy; prospekty; príručky; plagáty; katalógy; tlačené manuály; časopisy; noviny;
periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; kalendáre; papier, kartón, papierové formuláre; papierové osvedčenia; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; lepenkové alebo papierové
ška-tule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; informácie,
údaje a databázy na papierových nosičoch; papiernický tovar; predmety z kartónu; albumy; atlasy; fotografie; tlačivá; formuláre; grafické reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zaraďovače); papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky;
netextilné etikety; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské potreby; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká
z papiera alebo plastických materiálov (na balenie).
35 - Reklama na internetových vyhľadávačoch
a on-line adresároch na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusii, videí a fotografií týkajúcich sa spoločenského života, virtuálnych spoločenstiev, sociálnych sietí, rodinných
udalostí; kompilácia a systematizácia informácií
a fotografií do počítačových databáz; propagácia
charitatívnych služieb, verejných a komunitných
služieb: vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; komerčné informačné kancelárie; reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; propagácia a reklama spojená so systémami pay-per-click (PPC);
poskytovanie služieb reklamných internetových
vyhľadávačov; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; public relations; reklama;
reklamné agentúry; vedenie kartoték v počítači;
poskytovanie informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov. diskusných skupín; poskytovanie prístupu k 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; poskytovanie používateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom
prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom zariadení na prenos informácií; pre-
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nos signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; spravodajské agentúry; rozhlasové vysielanie; televízne
vysielanie; teletextové služby; tlačové kancelárie;
výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Zábava a vzdelávanie prostredníctvom počítačov, elektronických a on-line databáz, sociálnych
sietí a internetových diskusií; vydávanie elektronických publikácií, najmä publikácií tvorených
používateľmi internetu vrátane zobrazovania textov, blogov, obrázkov, fotografií, diskusných príspevkov, videí; vydávanie on-line časopisov s obsahom tvoreným používateľmi; zábava prostredníctvom zdieľania videí a fotografií; prenájom
dekorácií; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o výchove
a vzdelávaní; on-line vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografovanie; koncertné siene,
sály; nahrávanie videopások; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení, organizovanie súťaží krásy, organizovanie súťaží; organizovanie živých vystúpení; písanie textov okrem
reklamných; plánovanie a organizovanie večierkov; poskytovanie elektronických publikácií online; praktický výcvik; reportérske služby; školenia; umelecké módne agentúry; vydávanie kníh;
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vyučovanie; vzdelávanie; zábava; pobavenie; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov
a on-line adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií týkajúcich sa spoločenského života, virtuálnych spoločenstiev, sociálnych sietí, rodinných
udalostí.
(540)

(731) 4networks SK&CZ, s.r.o., Lamačská cesta 45,
841 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5173-2014
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,
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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 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.
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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; 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 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;
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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,
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 patria-
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ca 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, 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; online 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 obchod-
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ných 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 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 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 prostred-

níctvom 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 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 a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej
a vydavateľskej činnosti; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme;
vzdelávanie, školenia, vyučovanie; služby v oblasti estrád, zábavy a kultúrnych podujatí; služby
na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych
diel na kultúrny alebo vzdelávací účel; fotografovanie; filmová a fotografická tvorba; informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy; služby
nahrávacích štúdií; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, 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 média; poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
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(540)

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

(591) čierna, červená, modrá
(731) ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,
929 01 Dunajská Streda, SK;

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

5213-2014
20.3.2014
9, 16, 37, 42
9 - Elektronické riadiace prístroje a zariadenia,
počítačový softvér; počítače a periférne zariadenia k počítačom; elektronické prístroje a zariadenia na spracovanie dát; meracie prístroje.
16 - Príručky a manuály v papierovej forme.
37 - Montáž, inštalácia a servis zariadení uvedených v triede 9 tohto zoznamu.
42 - Tvorba aplikačných počítačových programov,
konfigurácia riadiacich systémov; projekčná a inžinierska činnosť pre riadiace systémy, meranie
a reguláciu; vývoj špeciálneho softvéru; vývoj
a dodávky vlastného softvéru na riadenie technológií; konzultácie a poradenstvo v oblasti nasadzovania riadiacich systémov, výpočtovej techniky, spracovania dát a počítačových programov.

(540) ttc
(731) ttc, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5214-2014
20.3.2014
9, 16, 37, 42
9 - Elektronické riadiace prístroje a zariadenia,
počítačový softvér; počítače a periférne zariadenia k počítačom; elektronické prístroje a zariadenia na spracovanie dát; meracie prístroje.
16 - Príručky a manuály v papierovej forme.
37 - Montáž, inštalácia a servis zariadení uvedených v triede 9 tohto zoznamu.
42 - Tvorba aplikačných počítačových programov,
konfigurácia riadiacich systémov; projekčná a inžinierska činnosť pre riadiace systémy, meranie
a reguláciu; vývoj špeciálneho softvéru; vývoj
a dodávky vlastného softvéru na riadenie technológií; konzultácie a poradenstvo v oblasti nasadzovania riadiacich systémov, výpočtovej techniky, spracovania dát a počítačových programov.

(540)

(731) ttc, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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5215-2014
20.3.2014
9, 16, 37, 42
9 - Elektronické riadiace prístroje a zariadenia,
počítačový softvér; počítače a periférne zariadenia k počítačom; elektronické prístroje a zariadenia na spracovanie dát; meracie prístroje.
16 - Príručky a manuály v papierovej forme.
37 - Montáž, inštalácia a servis zariadení uvedených v triede 9 tohto zoznamu.
42 - Tvorba aplikačných počítačových programov,
konfigurácia riadiacich systémov; projekčná a inžinierska činnosť pre riadiace systémy, meranie
a reguláciu; vývoj špeciálneho softvéru; vývoj
a dodávky vlastného softvéru na riadenie technológií; konzultácie a poradenstvo v oblasti nasadzovania riadiacich systémov, výpočtovej techniky, spracovania dát a počítačových programov.

(540)

(731) ttc, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5235-2014
1.4.2014
5, 35, 41, 44
5 - Potraviny pre dojčatá a batoľatá.
35 - Maloobchodné služby prostredníctvom internetu s potravinovými produktmi pre malé deti,
diétnymi potravinovými produktmi a produktmi
na lekárske účely.
41 - Poskytovanie výučby a školenia, kurzov, informačných, vzdelávacích a výchovných služieb
v oblasti hodnotenia zdravotného rizika a výživy.
44 - Odborné poradenstvo v oblasti hodnotenia
zdravotného rizika a výživy vrátane poskytovania diétneho poradenstva.

(540)

(591) modrá, ružová, oranžová, zelená
(731) N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM
Zoetermeer, NL;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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41 - Tvorba vzdelávacích televíznych programov
o novinkách zo sveta vedy a techniky; tvorba televíznych programov s informáciami o najnovších trendoch v oblasti počítačov, technológií
a mobilnej komunikácie, s informáciami a zaujímavosťami o novinkách z oblastí softvérov a internetu; tvorba nemoderovaných a moderovaných
programov týkajúcich sa analýz a trendov vo
svete vedy a techniky, v oblasti počítačov, technológií a mobilnej komunikácie, informácií o novinkách v oblasti softvérov internetu, v oblasti
kultúry, zábavy, športu a vzdelávania, kinematografie; tvorba nemoderovaných a moderovaných
zábavných programov; organizovanie zábavných,
kultúrnych, a športových podujatí; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby filmových a nahrávacích štúdií; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; výchovno-zábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia (zdravotné
a kondičné cvičenia); služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava); organizovanie lotérií; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; plánovanie a organizovanie večierkov;
služby nahrávacích štúdií; prenájom videopások;
tvorba videofilmov; strihanie videopások; organizovanie nekomerčných výstav; informácie o móde; poradenské služby týkajúce sa uvedených
služieb.

5291-2014
5.5.2014
35, 41
35 - Obchodný manažment a podnikové poradenstvo; produktový marketing; podpora predaja (pre
tretie osoby); reklamné služby; obchodné alebo
podnikateľské informácie; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; podnikové alebo obchodné
analýzy, obchodný alebo podnikateľský prieskum;
reklamné služby vrátane podpory predaja tovarov
a služieb pre tretie osoby s využitím počítačových
sietí na doručovanie reklamných materiálov a rozširovanie reklamných oznamov; informačné služby v oblasti zamestnania a možností budovania
kariéry (personálne poradenstvo); poradenské
a konzultačné služby týkajúce sa obchodného manažmentu.
41 - Školiace kurzy v oblasti osobného rozvoja;
vzdelávanie v oblasti rozvoja duševných schopností detí; koučovanie v oblasti osobného života
(školenie); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); informácie o možnostiach vzdelávania;
informácie súvisiace so vzdelávaním poskytované
on-line z počítačových databáz alebo prostredníctvom internetu; informačné a poradenské služby v oblasti voľby povolania (vzdelávacie a školiace poradenstvo).

(540) EFFECTIO
(731) Ragas Jaroslav, Rustaveliho 14, 831 06 Bratislava, SK;

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

5292-2014
5.5.2014
35, 36, 37, 45
35 - Obchodný manažment a podnikové poradenstvo; produktový marketing; podpora predaja (pre
tretie osoby); reklamné služby; obchodná správa;
obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre
tretie osoby; podnikové alebo obchodné analýzy,
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné alebo podnikateľské informácie; poradenské
a konzultačné služby týkajúce sa obchodného
manažmentu; poradenské služby v oblasti obchodnej prevádzky; zákaznícke vernostné programy
na komerčné účely, podporu predaja a/alebo reklamné účely.
36 - Správa nehnuteľností; kapitálové investície;
správa nájomných domov; financovanie (služby)
pre stavebné projekty; správa fondov a investícií.
37 - Stavebný dozor.
45 - Spravovanie práv duševného vlastníctva; právne služby.

(540) RESLLER
(731) Ragas Jaroslav, Rustaveliho 14, 831 06 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5318-2014
14.5.2014
38, 41
38 - Televízne vysielanie prostredníctvom káblovej televízie; televízne vysielanie všetkých druhov programov; rozhlasové vysielanie; vysielanie
káblovej televízie; prenos signálu satelitom.

(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)

5319-2014
14.5.2014
38, 41
38 - Televízne vysielanie prostredníctvom káblovej televízie; televízne vysielanie všetkých druhov programov; rozhlasové vysielanie; vysielanie
káblovej televízie; prenos signálu satelitom.
41 - Tvorba vzdelávacích televíznych programov
o novinkách zo sveta vedy a techniky; tvorba televíznych programov s informáciami o najnovších trendoch v oblasti počítačov, technológií
a mobilnej komunikácie, s informáciami a zaujímavosťami o novinkách z oblastí softvérov a internetu; tvorba nemoderovaných a moderovaných
programov týkajúcich sa analýz a trendov vo
svete vedy a techniky, v oblasti počítačov, technológií a mobilnej komunikácie, informácií o novinkách v oblasti softvérov internetu, v oblasti
kultúry, zábavy, športu a vzdelávania, kinemato-
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grafie; tvorba nemoderovaných a moderovaných
zábavných programov; organizovanie zábavných,
kultúrnych, a športových podujatí; organizovanie
vedomostných alebo zábavných súťaží; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva;
služby filmových a nahrávacích štúdií; prenájom
audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; výchovno-zábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia (zdravotné
a kondičné cvičenia); služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava); organizovanie lotérií; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; plánovanie a organizovanie večierkov;
služby nahrávacích štúdií; prenájom videopások;
tvorba videofilmov; strihanie videopások; organizovanie nekomerčných výstav; informácie o móde; poradenské služby týkajúce sa uvedených
služieb.

nie 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 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 3 D 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) modrá, červená, žltá, biela, hnedá, čierna
(731) C.E.N. s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5320-2014
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; posiela-
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(540)

(731) C.E.N. s.r.o, Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5347-2014
20.5.2014
34
34 - Spracovaný a nespracovaný tabak; tabakové
výrobky; cigary; cigarety; krátke cigary (cigarillos); tabak na balenie vlastných cigariet; fajkový
tabak; žuvací tabak; šnupavý tabak; ochutené cigarety (kretek); snus (zvlhčený tabak); tabakové
náhradky (nie na liečebné účely); potreby pre
fajčiarov; cigaretové papieriky a trubičky; cigaretové filtre; plechovky na tabak; cigaretové puzdrá
a popolníky; fajky; vreckové prístroje na balenie
cigariet; zapaľovače pre fajčiarov; zápalky.

(540)

(540)

(591) odtiene fialovej a žltej
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

(591) odtiene modrej a žltej
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5348-2014
20.5.2014
34
34 - Spracovaný a nespracovaný tabak; tabakové
výrobky; cigary; cigarety; krátke cigary (cigarillos); tabak na balenie vlastných cigariet; fajkový
tabak; žuvací tabak; šnupavý tabak; ochutené cigarety (kretek); snus (zvlhčený tabak); tabakové
náhradky (nie na liečebné účely); potreby pre
fajčiarov; cigaretové papieriky a trubičky; cigaretové filtre; plechovky na tabak; cigaretové puzdrá
a popolníky; fajky; vreckové prístroje na balenie
cigariet; zapaľovače pre fajčiarov; zápalky.

(540)

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

(540)

(591) odtiene fialovej a žltej
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

(591) odtiene fialovej, žltá
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

5349-2014
20.5.2014
34
34 - Spracovaný a nespracovaný tabak; tabakové
výrobky; cigary; cigarety; krátke cigary (cigarillos); tabak na balenie vlastných cigariet; fajkový
tabak; žuvací tabak; šnupavý tabak; ochutené cigarety (kretek); snus (zvlhčený tabak); tabakové
náhradky (nie na liečebné účely); potreby pre
fajčiarov; cigaretové papieriky a trubičky; cigaretové filtre; plechovky na tabak; cigaretové puzdrá
a popolníky; fajky; vreckové prístroje na balenie
cigariet; zapaľovače pre fajčiarov; zápalky.

5350-2014
20.5.2014
34
34 - Spracovaný a nespracovaný tabak; tabakové
výrobky; cigary; cigarety; krátke cigary (cigarillos); tabak na balenie vlastných cigariet; fajkový
tabak; žuvací tabak; šnupavý tabak; ochutené cigarety (kretek); snus (zvlhčený tabak); tabakové
náhradky (nie na liečebné účely); potreby pre
fajčiarov; cigaretové papieriky a trubičky; cigaretové filtre; plechovky na tabak; cigaretové puzdrá
a popolníky; fajky; vreckové prístroje na balenie
cigariet; zapaľovače pre fajčiarov; zápalky.

5359-2014
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 použitie); 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
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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, najmä
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.

ochranné odevy; ochranné rukavice; otáčkomery;
záchranné plachty; audiovizuálne prijímače; radary; rádiá; reproduktory; spínače; teplomery (nie
na lekárske použitie); 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, najmä
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) modrá, čierna, biela
(731) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, Čimice,
184 00 Praha, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5360-2014
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
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(540)

(591) modrá, čierna, biela
(731) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, Čimice,
184 00 Praha, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;

180
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5375-2014
29.5.2014
3, 14, 18, 25, 35, 44
3 - Mydlá; kozmetické prípravky; toaletné vody;
kolínske vody; voňavkárske výrobky na osobné
použitie; masážne oleje (nie na lekárske použitie);
vlasové vody; prípravky na čistenie zubov; kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pokožku; pleťová kozmetika; prípravky na ošetrovanie pleti; adstringentné prípravky na kozmetické účely; prípravky na sprchovanie a do kúpeľa
(nie na lekárske použitie); gély na sprchovanie;
kúpeľové gély; voňavé telové mlieka a krémy;
voňavé hydratačné pleťové krémy; hydratačné
vody; telové vody a krémy; pleťové hydratačné
krémy; parfumované pleťové mydlá; telový olej;
líčidlá na tvár, pery a líce; make-up; rúže na pery, lesk na pery, neliečivý balzam na pery, ceruzky na pery; očné tiene, ceruzky na obočie, špirála
na riasy, očné líčidlá, kontúry na oči, očné krémy, očné gély, očné balzamy; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické prípravky
na starostlivosť o vlasy, šampóny, vlasové kondicionéry, gél na vlasy a lak na vlasy, farby na vlasy,
farebné tónovače na vlasy; ošetrovacie prípravky
na nechty, laky na nechty, spevňovače nechtov
a odlakovače; krémy na holenie, gély na holenie,
prípravky po holení, pleťová voda po holení; epilačné prípravky; dezodoranty na osobnú potrebu;
voňavé zmesi (potpourris); opaľovacie prípravky; kozmetické prípravky na opaľovanie.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; klenotnícke výrobky z drahých kovov alebo pokovované drahými kovmi; polodrahokamy a drahokamy; šperky, klenoty; bižutéria; amulety; náramky; brošne
a špendlíky na kabát (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); talizmany (klenotnícke výrobky); manžetové gombíky; náušnice;
prstene (klenotnícke výrobky); spony na kravaty
a ihlice; hodinárske a chronometrické prístroje;
náramkové hodinky; kyvadlové hodiny; skrinky,
puzdrá a nádoby z drahých kovov; ozdoby na
klobúky a obuv z drahých kovov; figuríny alebo
sošky z drahých kovov; odznaky z drahých kovov; pozlátené klenotnícke výrobky.
18 - Kufre a cestovné tašky; cestovné kufre; športové vaky; cestovné vaky; tašky; kabelky; plecniaky; toaletné tašky; batožinové vaky; športové
tašky; príležitostné kabelky; aktovky, kufríky; diplomatické kufríky; školské tašky; kozmetické kufríky; cestovné obaly na šatstvo; kožené puzdrá na
kravaty; puzdrá na kreditné karty (náprsné tašky); peňaženky; dáždniky; slnečníky; vychádzkové palice; poľovnícke palice; kožené popruhy.
25 - Obuv; vysoká obuv; topánky; šľapky; sandále, tenisky; ponožky; pokrývky hlavy; klobúky;
čiapky; baretky; šatky; rukavice; palčiaky; opasky (ako časti oblečenia); košele; tričká; polokošele; športové košele; futbalové a ragbyové košele; nohavice; džínsy; šortky; športová obuv; futbalové šortky; ragbyové šortky; plavky; bielizeň;
dámska spodná bielizeň; tepláky; futbalová obuv;
ragbyová obuv; odevy na nosenie v exteriéroch;
plášte; kabáty; bundy; lyžiarske odevy; vodovzdorné bundy a bundy odolné proti počasiu; kabátiky s kapucňou; kostýmy; obleky; náprsenky

a kardigány; vysoké gamaše; kravaty; pyžamá;
vesty; čelenky (oblečenie) a manžety (časti odevov);
pánske odevy; dámske odevy; odevy pre deti.
35 - Maloobchodné služby s toaletnými a kozmetickými prípravkami, klenotmi, vlasovými doplnkami, časťami odevov a obuvou; zásielkové a online internetové maloobchodné služby s toaletnými a kozmetickými prípravkami, klenotmi, vlasovými doplnkami, časťami odevov a obuvou.
44 - Kadernícke salóny; holičské salóny; salóny
krásy.
(540)

(591) červená, modrá, čierna, žltá, biela
(731) Šebo Martin, Ing., Gajova 5, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5391-2014
4.6.2014
30
30 - Korenie; koreniace zmesi; zmesi korenia a bylín; tekuté koreniace prípravky; čili omáčky; sójové omáčky; marinády; zálievky na ochutenie; tekuté ochucovadlá; studené omáčky na báze výrobkov v tejto triede; omáčky na báze výrobkov
v tejto triede; chuťové prísady; zmesi v prášku
a v paste na prípravu hotových jedál, omáčok
a štiav k mäsu pripravených predovšetkým na
základe rastlinných surovín (predovšetkým zeleniny, múky, obilnín, strukovín, korenia a bylín)
a ich zmesí; zlepšujúce a prídavné látky na kuchynské použitie (zahusťovadlá, arómy).

(540)

(554) trojrozmerná známka
(731) VITANA, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5394-2014
5.6.2014
6, 16, 20, 21, 25, 32, 35
6 - Kovové obalové nádoby; kovové nádoby; kovové reklamné tabule; vrchnáky na nádoby (kovové).
16 - Papiernický tovar; tlačiarenské výrobky; písacie potreby; kancelárske potreby (okrem nábytku); obaly (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové obaly na
mliečne výrobky; obaly na súpravy písacích potrieb; predmety z kartónu; tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; brožúry; katalógy; knihy; záložky do kníh; mapy; zošity; skicáre; fotografie
(tlačoviny); pohľadnice; reklamné publikácie z papiera, kartónu alebo lepenky; reklamné plagáty;
letáky; prospekty; tlačené inzeráty (reklamy); reklamné tabule z kartónu alebo lepenky; pútače
z papiera alebo lepenky; samolepky; papierové
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; pastelky; vodové farby (akvarely); uhoľ na umelecké
kreslenie; krieda na písanie; krajčírska krieda; litografická krieda; bridlice (na kreslenie); modelovacie hmoty; šablóny na kreslenie a maľovanie; maliarske stojany; štetce; rydlá (rycie ihly);
palety pre maliarov; maliarske plátna; mištičky
na vodové farby; litografie; rytiny; výšivkové
vzory; vzory na kopírovanie; mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); rytecké dosky;
krajčírske strihy; portréty; papierové ozdobné kvetináče; baliaci papier; ozdobné papierové mašle;
umelecké diela a figúrky z papiera alebo lepenky; architektonické modely; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov.
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; plastové
nádoby (obaly); drevené obaly na fľaše; obaly na
odevy; nekovové vrchnáky na nádoby.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; fľaše; dózy na čaj; sklené banky (nádoby).
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
32 - Nealkoholické nápoje a pivo.
35 - Reklamné služby; vydávanie reklamných textov; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; prenájom reklamných materiálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný
manažment; obchodná administratíva; marketingové štúdie; kancelárske práce; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné
obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo;
marketingové štúdie; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach;
kancelárske práce; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi: kovové obalové nádoby, kovové nádoby, kovové reklamné tabule,
vrchnáky na nádoby (kovové), papiernický tovar,
tlačiarenské výrobky, písacie potreby, kancelárske potreby (okrem nábytku), obaly (papiernický
tovar), lepenkové alebo papierové obaly na fľaše,
papierové obaly na mliečne výrobky, obaly na
súpravy písacích potrieb, predmety z kartónu,
tlačoviny, publikácie, periodiká, brožúry, kataló-
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gy, knihy, záložky do kníh, mapy, zošity, skicáre,
fotografie (tlačoviny), pohľadnice, reklamné publikácie z papiera, kartónu alebo lepenky, reklamné plagáty, letáky, prospekty, tlačené inzeráty
(reklamy), reklamné tabule z kartónu alebo lepenky, pútače z papiera alebo lepenky, nálepky,
vrecká, papierové alebo plastové vrecká a tašky
na balenie, pastelky, vodové farby (akvarely),
uhoľ na umelecké kreslenie, krieda na písanie,
krajčírska krieda, litografická krieda, bridlice (na
kreslenie), modelovacie hmoty, šablóny na kreslenie a maľovanie, maliarske stojany, štetce, rydlá (rycie ihly), palety pre maliarov, maliarske
plátna, mištičky na vodové farby, litografie, rytiny, výšivkové vzory, vzory na kopírovanie, mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov),
rytecké dosky, krajčírske strihy, portréty, papierové ozdobné kvetináče, baliaci papier, ozdobné
papierové mašle, umelecké diela a figúrky z papiera alebo lepenky, architektonické modely, obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované.
učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov,
nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, plastové nádoby (obaly), drevené obaly na fľaše, obaly na
odevy, nekovové vrchnáky na nádoby, domáce
a kuchynské potreby a nádoby, fľaše, dózy na
čaj, sklené banky (nádoby), odevy, obuv a prikrývky hlavy, nealkoholické nápoje a pivo; poradenská činnosť v oblasti služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu.
(540) ATMOSFÉRA
(731) Linwe/KRAFT, s.r.o, Pluhová 78, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5396-2014
5.6.2014
6, 16, 20, 21, 25, 32, 35
6 - Kovové obalové nádoby; kovové nádoby; kovové reklamné tabule; vrchnáky na nádoby (kovové).
16 - Papiernický tovar; tlačiarenské výrobky; písacie potreby; kancelárske potreby (okrem nábytku); obaly (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové obaly na
mliečne výrobky; obaly na súpravy písacích potrieb; predmety z kartónu; tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; brožúry; katalógy; knihy; záložky do kníh; mapy; zošity; skicáre; fotografie
(tlačoviny); pohľadnice; reklamné publikácie z papiera, kartónu alebo lepenky; reklamné plagáty;
letáky; prospekty; tlačené inzeráty (reklamy); reklamné tabule z kartónu alebo lepenky; pútače
z papiera alebo lepenky; samolepky; papierové
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; pastelky; vodové farby (akvarely); uhoľ na umelecké
kreslenie; krieda na písanie; krajčírska krieda; litografická krieda; bridlice (na kreslenie); modelovacie hmoty; šablóny na kreslenie a maľovanie; maliarske stojany; štetce; rydlá (rycie ihly);
palety pre maliarov; maliarske plátna; mištičky
na vodové farby; litografie; rytiny; výšivkové vzory; vzory na kopírovanie; mramorovacie hrebene
(pomôcky pre výtvarníkov); rytecké dosky; krajčírske strihy; portréty; papierové ozdobné kvetináče; baliaci papier; ozdobné papierové mašle;
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umelecké diela a figúrky z papiera alebo lepenky; architektonické modely; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov.
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; plastové
nádoby (obaly); drevené obaly na fľaše; obaly na
odevy; nekovové vrchnáky na nádoby.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; fľaše; dózy na čaj; sklené banky (nádoby).
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
32 - Nealkoholické nápoje a pivo.
35 - Reklamné služby; vydávanie reklamných textov; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; prenájom reklamných materiálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; obchodná administratíva; marketingové
štúdie; kancelárske práce; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné poradenstvo; personálne poradenstvo;
marketingové štúdie; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; kancelárske práce; maloobchodné alebo
veľkoobchodné služby s tovarmi: kovové obalové nádoby, kovové nádoby, kovové reklamné tabule, vrchnáky na nádoby (kovové), papiernický
tovar, tlačiarenské výrobky, písacie potreby, kancelárske potreby (okrem nábytku), obaly (papiernický tovar), lepenkové alebo papierové obaly na
fľaše, papierové obaly na mliečne výrobky, obaly
na súpravy písacích potrieb, predmety z kartónu,
tlačoviny, publikácie, periodiká, brožúry, katalógy, knihy, záložky do kníh, mapy, zošity, skicáre,
fotografie (tlačoviny), pohľadnice, reklamné publikácie z papiera, kartónu alebo lepenky, reklamné plagáty, letáky, prospekty, tlačené inzeráty
(reklamy), reklamné tabule z kartónu alebo lepenky, pútače z papiera alebo lepenky, nálepky,
vrecká, papierové alebo plastové vrecká a tašky
na balenie, pastelky, vodové farby (akvarely), uhoľ
na umelecké kreslenie, krieda na písanie, krajčírska krieda, litografická krieda, bridlice (na kreslenie), modelovacie hmoty, šablóny na kreslenie
a maľovanie, maliarske stojany, štetce, rydlá (rycie ihly), palety pre maliarov, maliarske plátna,
mištičky na vodové farby, litografie, rytiny, výšivkové vzory, vzory na kopírovanie, mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov), rytecké dosky, krajčírske strihy, portréty, papierové
ozdobné kvetináče, baliaci papier, ozdobné papierové mašle, umelecké diela a figúrky z papiera
alebo lepenky, architektonické modely, obrazy
(maľby) zarámované alebo nezarámované, učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov, nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, plastové nádoby
(obaly), drevené obaly na fľaše, obaly na odevy,
nekovové vrchnáky na nádoby, domáce a kuchynské potreby a nádoby, fľaše, dózy na čaj,
sklené banky (nádoby), odevy, obuv a prikrývky
hlavy, nealkoholické nápoje a pivo; poradenská
činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35
tohto zoznamu.

(540)

(591) biela, čierna, strieborná
(731) Linwe/KRAFT, s.r.o, Pluhová 78, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

5397-2014
5.6.2014
9, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45
9 - Audiovizuálne vyučovacie prístroje; hudobné
mincové automaty; nosiče zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových nahrávok; nahraté nosiče zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových nahrávok; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia; počítačový softvér (nahraté počítačové programy);
elektronické diáre; elektronické slovníky; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové
programy (sťahovateľné); počítačové hry (softvér); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné).
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklama; reklamné služby; reklamné agentúry; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava
a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácia; fotokopírovacie služby; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; hospodárske a ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); komerčné
informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa
dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych
strojov a zariadení; zostavovanie štatistík; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách;
kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov;
lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; marketing; marketingové štúdie; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); 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; obchodný manažment pre športovcov; odborné posudky efektívnosti podnikov; odkazovacie telefónne služby
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(pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie
obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
personálne poradenstvo; písanie na stroji; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; podpora
predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania
cien; prenájom predajných automatov; služby
predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre
tretie osoby); predvádzanie tovaru; prehľad tlače
(výstrižkové služby); prenájom fotokopírovacích
strojov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov;
prenájom reklamných plôch; prepisovanie správ
(kancelárske práce); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public relations); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
rozširovanie reklamných oznamov; zásielkové reklamné služby; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; sekretárske služby; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; správa počítačových súborov; sprostredkovateľne práce;
stenografické služby; telemarketingové služby;
televízna reklama; výber zamestnancov pomocou
psychologických testov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky).
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; realitné kancelárie.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta;
hlasová odkazová služba; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických
sietí; komunikácia mobilnými telefónmi; online
posielanie pohľadníc; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ;
poskytovanie diskusných fór online; 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 prístrojov na prenos informácií; prenos
digitálnych súborov; faxové prenosy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos textových
a obrazových informácií prostredníctvom počítača; rozhlasové vysielanie; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); spravodajské kancelárie; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; posielanie telegra-
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mov; informácie v oblasti telekomunikácií; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové služby; videokonferenčné služby; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných);
výchovno-zábavné klubové služby; informácie
o výchove, vzdelávaní a zábave; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia a športové súťaže; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie počítačových hier
(z počítačových sietí); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti
výchovy a vzdelávania); prekladateľské služby;
online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); fyzikálny výskum; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových
stránkach (webových stránkach); chemický výskum; inštalácia počítačového softvéru; návrh
počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; počítačové programovanie; poradenstvo pri
tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti
informačných technológií; poradenstvo v oblasti
návrhu a vývoja hardvéru; poradenstvo v oblasti
počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); požičiavanie počítačov; požičiavanie počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia)
počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; štúdie technických projektov; prenájom počítačových serverov (serverhosting); technický výskum; tvorba
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; vedecké laboratórne služby; vedecký výskum;
biologický výskum; geologický výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov
(pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia; výzdoba interiérov; zhotovovanie kópií počítačových programov.
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné a závodné jedálne; rýchle občerstvenie; reštaurácie; bary (služby); hotelierske
služby; ubytovacie kancelárie; ubytovacie služby
v hoteloch, penziónoch, ubytovniach a moteloch;
rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie
ubytovania v hoteloch, penziónoch; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prednáškových
sál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla prístrojov na varenie a pečenie.
45 - Online služby sociálnych sietí; zoznamovacie služby.
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38 - Elektronická pošta; kancelárie poskytujúce
telekomunikačné informácie; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikačné služby.
39 - Kuriérske služby; organizovanie ciest a zájazdov; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; sprievodcovské služby pre
turistov; sprostredkovanie dopravy; prenájom
a požičiavanie automobilov, vozidiel, dopravných
prostriedkov, plavidiel, garáží, miesta na parkovanie, skladísk, skladovacích kontajnerov; dovoz
a doprava v rámci tejto triedy; rozvod energie.
41 - Divadelné predstavenia; koncertné siene; sály; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne
školy; klubové služby (výchovno-zábavné); kluby
zdravia; konferencie (organizovanie a vedenie);
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží krásy; plánovanie a organizovanie večierkov; zábavná a výchovná činnosť; športové a kultúrne aktivity; prenájom audionahrávok, audioprístrojov, rozhlasových a televíznych prijímačov, videokamier, videorekordérov.
42 - Poradenské služby v oblasti návrhu a vývoja
počítačového hardvéru; údržba a opravy počítačových programov; aktualizácia a inštalácia počítačových programov; počítačové systémy (návrh);
inžinierske práce (expertízy a prieskumy); prenájom počítačov a príslušenstva k počítačom; prenájom webových serverov; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru (počítačových programov); udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; štúdie technických projektov; projektová činnosť.
45 - Licencie práv duševného vlastníctva; konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva; právne (komerčné) služby.

(540)

(591) tmavo sivá, červená
(731) Osvaldová Veronika, Ing., Ševčenková 13, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5401-2014
6.6.2014
9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45
9 - Pamäťové a mikroprocesorové karty; identifikačné magnetické karty; kódované magnetické
karty; počítačové programy; nosiče digitálnych
údajov.
16 - Tlačivá a ostatné polygrafické tovary patriace do tejto triedy; papiernický tovar; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); listový papier; kalendáre; plagáty; tlačené časové
plány a harmonogramy; pohľadnice; knihy; brožúry; písacie potreby vrátane písacích potrieb zo
vzácnych kovov a ich zliatin; kancelárske potreby (s výnimkou nábytku); lepenka a kartónové
výrobky patriace do tejto triedy, etikety s výnimkou textilných; spomienkové výrobky z papiera
a z plastov patriace do tejto triedy; plastové obaly
patriace do tejto triedy.
35 - Reklamné agentúry; dražby a ich vedenie;
hospodárske a ekonomické predpovede; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; zoraďovanie údajov do počítačových
databáz; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; revízia účtov; reklamné a inzertné materiály (vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie); sekretárske služby; zásobovacie služby
pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných
predplatiteľov); účtovníctvo; marketing; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; vzťahy s verejnosťou; sekretárske
služby; komerčné informačné kancelárie; sprostredkovanie uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 36,
38, 39, 41, 42 a 45 tohto zoznamu.
36 - Finančné analýzy; finančníctvo; bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva a všetkých služieb s ním súvisiacich v rámci tejto triedy; služby dôchodkových fondov; elektronický
prevod kapitálu; finančné informácie; finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo a konzultačné služby; poradenstvo v oblasti poistenia;
kaucie; záruky; garancie; kancelárie zaoberajúce
sa inkasovaním pohľadávok; platenie na splátky;
služby úverových (kreditných, debetných) kariet;
likvidácia podnikov (finančné služby); správa
nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; prenájom kancelárskych priestorov a nehnuteľností; zbieranie peňazí na dobročinné účely;
investovanie kapitálu.

(540) Home Credit Nie ste na to sami
(731) Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5402-2014
6.6.2014
9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45
9 - Pamäťové a mikroprocesorové karty; identifikačné magnetické karty; kódované magnetické
karty; počítačové programy; nosiče digitálnych
údajov.
16 - Tlačivá a ostatné polygrafické tovary patriace do tejto triedy; papiernický tovar; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); listový papier; kalendáre; plagáty; tlačené časové
plány a harmonogramy; pohľadnice; knihy; brožúry; písacie potreby vrátane písacích potrieb zo
vzácnych kovov a ich zliatin; kancelárske potreby (s výnimkou nábytku); lepenka a kartónové
výrobky patriace do tejto triedy, etikety s výnimkou textilných; spomienkové výrobky z papiera
a z plastov patriace do tejto triedy; plastové obaly
patriace do tejto triedy.
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35 - Reklamné agentúry; dražby a ich vedenie;
hospodárske a ekonomické predpovede; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; zoraďovanie údajov do počítačových
databáz; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; revízia účtov; reklamné a inzertné materiály (vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie); sekretárske služby; zásobovacie služby
pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); účtovníctvo; marketing; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; vzťahy s verejnosťou; sekretárske služby;
komerčné informačné kancelárie; sprostredkovanie uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 36, 38, 39, 41,
42 a 45 tohto zoznamu.
36 - Finančné analýzy; finančníctvo; bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva a všetkých služieb s ním súvisiacich v rámci tejto triedy; služby dôchodkových fondov; elektronický
prevod kapitálu; finančné informácie; finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo a konzultačné služby; poradenstvo v oblasti poistenia;
kaucie; záruky; garancie; kancelárie zaoberajúce
sa inkasovaním pohľadávok; platenie na splátky;
služby úverových (kreditných, debetných) kariet;
likvidácia podnikov (finančné služby); správa nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; prenájom kancelárskych priestorov a nehnuteľností; zbieranie peňazí na dobročinné účely;
investovanie kapitálu.
38 - Elektronická pošta; kancelárie poskytujúce
telekomunikačné informácie; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikačné služby.
39 - Kuriérske služby; organizovanie ciest a zájazdov; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; sprievodcovské služby pre
turistov; sprostredkovanie dopravy; prenájom
a požičiavanie automobilov, vozidiel, dopravných
prostriedkov, plavidiel, garáží, miesta na parkovanie, skladísk, skladovacích kontajnerov; dovoz
a doprava v rámci tejto triedy; rozvod energie.
41 - Divadelné predstavenia; koncertné siene; sály; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne
školy; klubové služby (výchovno-zábavné); kluby zdravia; konferencie (organizovanie a vedenie); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; organizovanie predstavení (manažérske
služby); organizovanie súťaží krásy; plánovanie
a organizovanie večierkov; zábavná a výchovná
činnosť; športové a kultúrne aktivity; prenájom
audionahrávok, audioprístrojov, rozhlasových a televíznych prijímačov, videokamier, videorekordérov.
42 - Poradenské služby v oblasti návrhu a vývoja
počítačového hardvéru; údržba a opravy počítačových programov; aktualizácia a inštalácia počítačových programov; počítačové systémy (návrh); inžinierske práce (expertízy a prieskumy);
prenájom počítačov a príslušenstva k počítačom;
prenájom webových serverov; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru (počítačových
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programov); udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov;
obnovovanie počítačových databáz; počítačové
programovanie; štúdie technických projektov;
projektová činnosť.
45 - Licencie práv duševného vlastníctva; konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva; právne (komerčné) služby.
(540) Home Credit Prémiová pôžička
(731) Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5405-2014
9.6.2014
28, 35, 37, 41, 42
28 - Športové hry; športové potreby a športový
výstroj; zariadenia pre športový výcvik; ukazovatele stavu (počítadlá) pre športové hry.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so
športovými hrami, športovým vybavením, športovými potrebami a športovým zariadením; obchodná správa športových zariadení (pre tretie
osoby); obchodný manažment pre športovcov;
riadenie obchodných záležitostí športovcov; riadenie reklamných záležitostí športovcov; služby
agentúr zamerané na propagáciu športu.
37 - Budovanie športových plôch; stavba športových ihrísk; stavba športových komplexov; údržba športových zariadení; údržba a opravy športového vybavenia.
41 - Športová činnosť; poskytovanie priestorov
na športové podujatia; poskytovanie športových
ihrísk; prenájom športových plôch; poskytovanie
zariadení na športovanie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizovanie športových podujatí; usporadúvanie
športových súťaží; vedenie športových súťaží;
technická príprava športových turnajov; služby
športového tréningu; tábory na športové sústredenia; služby športových klubov; meranie času
na športových podujatiach; trénovanie športov;
dohľad nad telesným cvičením; školenia v oblasti
športu; inštruktážne služby týkajúce sa športu;
zábavné služby týkajúce sa športu; služby športových rozhodcov; športové informačné služby;
informácie o výsledkoch športových podujatí.
42 - Navrhovanie športových zariadení; navrhovanie športových ihrísk; navrhovanie športových
hier; navrhovanie športových potrieb a športového výstroja.

(540)

(731) Skrip Juraj, Mgr., Ul. Študentská 1440, 069 01
Snina, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
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(220)
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5410-2014
12.6.2014
16, 35, 41
16 - Papier a lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar
a písacie potreby; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; firemné listiny; papierové propagačné materiály; informačné brožúry;
katalógy; kalendáre; mapy; noviny; časopisy; tlačivá; knihy; kancelárska technika uvedená v tejto
triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede; vyučovacie
pomôcky a materiály s výnimkou prístrojov a zariadení najmä na výučbu cudzích jazykov.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov;
fotokopírovacie služby; sprostredkovateľské práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení;
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie veľtrhov a výstav na komerčné alebo reklamné účely; sekretárske služby; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; písanie reklamných textov; marketing; konzultačná činnosť v oblasti personalistiky, manažmentu a ľudských zdrojov; personálne
poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poradenské
a informačné služby v oblasti služieb uvedených
v tejto triede.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; vyučovanie; vyučovanie cudzích
jazykov; školenia; vzdelávanie v cudzích jazykoch;
informácie o výchove a vzdelávaní; prekladateľské služby; tlmočnícke služby; vydávanie certifikátov po absolvovaní vzdelávacích kurzov; organizovanie vzdelávacích výstav; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť); konzultačná
činnosť v oblasti vzdelávania; organizovanie spoločenských akcií a podujatí (nie na reklamné účely); organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; vydávanie textov (okrem reklamných); online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme (okrem reklamných); organizovanie kurzov
na vyučovanie cudzích jazykov; akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy.

(540)

(591) červená, biela
(731) EduLink Language School s.r.o., Radlinského 4,
917 01 Trnava, SK;
(740) MST PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5435-2014
20.6.2014
5
5 - Pesticídy; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy; herbicídy; insekticídy.

(540) VERSATILL
(731) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

5436-2014
20.6.2014
86162500
10.1.2014
US
3
3 - Voňavkárske výrobky, parfumy, voňavé zmesi (potpouris), toaletné vody, kolínske vody, éterické oleje na osobné použitie; prípravky na starostlivosť o telo, mydlá, dezodoranty, osobné dezodoranty a antiperspiranty na osobné použitie;
telové mlieka, telové krémy, telové spreje, prípravky na umývanie tela; mastencový prášok (toaletný púder); šampóny, gély do kúpeľa, gély na
sprchovanie, oleje do kúpeľa.

(540)

(731) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC, P.O.BOX 16373, Beverly Hills, CA 90209,
US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5437-2014
23.6.2014
33
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).

(540) SOUTH POLE 90°S
(731) STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2,
326 00 Plzeň-Božkov, CZ;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5438-2014
23.6.2014
33
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).

(540) EXPEDITION 1912
(731) STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2,
326 00 Plzeň-Božkov, CZ;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK;

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

5440-2014
23.6.2014
7, 11, 43
7 - Elektrické drviče pre domácnosť; mliekarské
stroje; mixéry (stroje); elektrické šľahače; roboty; elektromechanické stroje na výrobu pokrmov;
elektrické mixéry pre domácnosť; elektrické kuchynské stroje; elektrické šľahače pre domácnosť; elektrické kuchynské roboty.
11 - Elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie; ohrievače vody; varné prístroje a zariadenia; zariadenia na chladenie nápojov; zariadenia
na chladenie vody; chladiace nádoby; zariadenia
na chladenie mlieka; elektrické kanvice.
43 - Požičiavanie prístrojov na varenie a pečenie;
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku.

(540)

(591) zelená
(731) MioBio, s.r.o., Jasovská 43, 851 07 Bratislava, SK;
(740) KUTAN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5459-2014
30.6.2014
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Magnetické a optické nosiče údajov; záznamové disky; magnetické disky; optické disky; MP3
prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy; elektronické publikácie (sťahovateľné); 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; fotografické prístroje a nástroje.
16 - Časopisy; noviny; periodická a neperiodická
tlač; tlačoviny; knihy; brožúry; prospekty; kalendáre; príručky; plagáty; katalógy; papier, kartón,
lepenka; papiernický tovar; predmety z kartónu;
albumy; atlasy; fotografie; tlačivá (formuláre);
grafické reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zoraďovače); 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; samolepky (papiernický tovar); lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká z papiera
alebo plastických materiálov (na balenie).
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35 - Reklama; 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; záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznámení
a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie správ (kancelárske práce); 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
sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD
a DVD diskami.
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské kancelárie; počítačová komunikácia; elektronická pošta; posielanie správ; prenosy správ a obrazových
informácií pomocou počítača; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); služby zabezpečujúce vstup
do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie
používateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete; telefónna komunikácia; prenájom zariadení
na prenos informácií; poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
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; praktický výcvik (ukážky); 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; organizovanie estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; tvorba videofilmov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); udržiavanie a vytváranie webových stránok pre zákazníkov; aktualizovanie
počítačových programov; grafický dizajn; prevod
a konverzia počítačových programov a údajov
okrem fyzickej konverzie; prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; návrh počítačových systémov;
tvorba softvéru; obnovovanie počítačových databáz; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu.
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lefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); služby zabezpečujúce vstup
do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie
používateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete; telefónna komunikácia; prenájom zariadení
na prenos informácií; poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu.
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; praktický výcvik (ukážky); 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; organizovanie estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; tvorba videofilmov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); udržiavanie a vytváranie webových stránok pre zákazníkov; aktualizovanie
počítačových programov; grafický dizajn; prevod
a konverzia počítačových programov a údajov
okrem fyzickej konverzie; prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; návrh počítačových systémov;
tvorba softvéru; obnovovanie počítačových databáz; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540)

(591) cyklámenová, čierna
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., Panónska cesta
9, 852 32 Bratislava, SK;

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

5460-2014
30.6.2014
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Magnetické a optické nosiče údajov; záznamové disky; magnetické disky; optické disky; MP3
prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy; elektronické publikácie (sťahovateľné); 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; fotografické prístroje a nástroje.
16 - Časopisy; noviny; periodická a neperiodická
tlač; tlačoviny; knihy; brožúry; prospekty; kalendáre; príručky; plagáty; katalógy; papier, kartón,
lepenka; papiernický tovar; predmety z kartónu;
albumy; atlasy; fotografie; tlačivá (formuláre);
grafické reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zoraďovače); 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; samolepky (papiernický tovar); lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov (na balenie).
35 - Reklama; 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; záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznámení
a záznamov; kompilácia matematických alebo
štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; prepisovanie správ (kancelárske
práce); 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 sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami,
časopismi, CD a DVD diskami.
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské kancelárie; počítačová komunikácia; elektronická pošta; posielanie správ; prenosy správ a obrazových
informácií pomocou počítača; výzvy (rádiom, te-

(540)

(591) modrá, čierna
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5466-2014
1.7.2014
9, 34
9 - Nabíjačky.
34 - Spracovaný tabak; nespracovaný tabak; tabakové výrobky; cigary; cigarety; krátke cigary
(cigarillos); tabak na balenie vlastných cigariet;
fajkový tabak; žuvací tabak; šnupavý tabak; ochutené cigarety (kretek); snus (zvlhčený tabak); tabakové náhradky (nie na liečebné účely); potreby
pre fajčiarov; cigaretové papieriky a trubičky; cigaretové filtre; plechovky na tabak; cigaretové
puzdrá; popolníky pre fajčiarov; fajky; vreckové
prístroje na balenie cigariet; zapaľovače; zápalky; tabakové paličky; zahrievané tabakové výrobky (heated tobacco products); elektronické prí-
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stroje na zapaľovanie cigariet; elektronické fajčiarske prístroje; elektronické cigarety; elektronické cigarety na použitie ako alternatíva tradičných cigariet; elektronické nikotínové inhalačné
prístroje; odparovacie prístroje na tabak; potreby
pre fajčiarov elektronických cigariet; zhasínače.
(540) Vyškrtni oheň
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5467-2014
1.7.2014
9, 34
9 - Nabíjačky.
34 - Spracovaný tabak; nespracovaný tabak; tabakové výrobky; cigary; cigarety; krátke cigary
(cigarillos); tabak na balenie vlastných cigariet;
fajkový tabak; žuvací tabak; šnupavý tabak; ochutené cigarety (kretek); snus (zvlhčený tabak); tabakové náhradky (nie na liečebné účely); potreby
pre fajčiarov; cigaretové papieriky a trubičky; cigaretové filtre; plechovky na tabak; cigaretové
puzdrá; popolníky pre fajčiarov; fajky; vreckové
prístroje na balenie cigariet; zapaľovače; zápalky; tabakové paličky; zahrievané tabakové výrobky (heated tobacco products); elektronické prístroje na zapaľovanie cigariet; elektronické fajčiarske prístroje; elektronické cigarety; elektronické cigarety na použitie ako alternatíva tradičných cigariet; elektronické nikotínové inhalačné
prístroje; odparovacie prístroje na tabak; potreby
pre fajčiarov elektronických cigariet; zhasínače.

(540) Horí aj bez ohňa
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5470-2014
2.7.2014
5, 35, 44
5 - Farmaceutické výrobky; hygienické výrobky
na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne
látky na lekárske účely; potravinové doplnky pre
ľudí; náplasti, obväzový materiál.
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, hygienickými výrobkami na lekárske
použitie, diétnymi potravinami a diétnymi látkami na lekárske účely, potravinovými doplnkami
pre ľudí, náplasťami, obväzovým materiálom.
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka
starostlivosť; zdravotné poradenstvo; lekárske služby; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); farmaceutické poradenstvo; súkromné kliniky; ošetrovateľské služby; terapeutické služby;
ortodontické služby; služby súkromných nemocníc.

(540)

(591) čierna, červená
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(731) Apotheke Slovakia, a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5472-2014
3.7.2014
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 (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.
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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); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem
reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na športové sústredenia; 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)

(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)

5486-2014
7.7.2014
21, 25, 35, 41
21 - Výrobky a predmety zo skla patriace do tejto
triedy; poháriky a poháre zo skla; fľašky; keramické poháriky; poháriky z papiera alebo plastov;
likérové súpravy; šejkry; papierové tácky; formy
na ľadové kocky; nádoby na ľad; nádoby na prípravu ľadových nápojov.
25 - Odevy na reklamné účely, najmä tričká, košele, pokrývky hlavy, čiapky, klobúky, zástery.
35 - Organizovanie a usporadúvanie ochutnávok
alkoholických nápojov na reklamné účely.
41 - Organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích
alebo zábavných akcií a súťaží.

(540) ICE & FIRE
(731) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T. G.
Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5487-2014
7.7.2014
21, 25, 35, 41
21 - Výrobky a predmety zo skla patriace do tejto
triedy; poháriky a poháre zo skla; fľašky; keramické poháriky; poháriky z papiera alebo plastov;
likérové súpravy; šejkry; papierové tácky; formy
na ľadové kocky; nádoby na ľad; nádoby na prípravu ľadových nápojov.
25 - Odevy na reklamné účely, najmä tričká, košele, pokrývky hlavy, čiapky, klobúky, zástery.
35 - Organizovanie a usporadúvanie ochutnávok
alkoholických nápojov na reklamné účely.
41 - Organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích
alebo zábavných akcií a súťaží.
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)
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5504-2014
9.7.2014
3
3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpeľa, peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a voňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje;
soli, oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie
na lekárske použitie.

(540) RADOX FEEL ROMANTIC
(731) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(554) trojrozmerná známka
(591) čierna, modrá, oranžová, červená, biela, sivá
(731) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T. G.
Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

5501-2014
9.7.2014
3
3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpeľa, peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a voňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje;
soli, oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie
na lekárske použitie.

(540) RADOX FEEL BUBBLY
(731) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5502-2014
9.7.2014
3
3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpeľa, peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a voňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje;
soli, oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie
na lekárske použitie.

(540) RADOX FEEL WILD
(731) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5503-2014
9.7.2014
3
3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpeľa, peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a voňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje;
soli, oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie
na lekárske použitie.

(540) RADOX FEEL GLAM
(731) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(540)

5508-2014
10.7.2014
9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
9 - Magnetofóny; magnetické pásky; reproduktorové skrinky; nosiče zvukových nahrávok; telekomunikačné vysielače; pásky na nahrávanie zvuku; rádiá; audiovizuálne prijímače; mikrofóny;
zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie
zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; videopásky; magnetické nosiče údajov; prehrávače kompaktných
diskov.
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; noviny; periodiká; skicáre; brožúry; spevníky; časopisy (periodiká); oznámenia (papiernický tovar); komiksy; hudobné blahoželania
(pohľadnice).
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; rozširovanie
reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketingové štúdie; vydávanie reklamných textov;
reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama;
prenájom reklamného času v komunikačných médiách; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie;
výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); bezdrôtové vysielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu
na internete; poskytovanie diskusných fór on line.
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie
textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických
filmov; produkcia filmov (nie reklamných); požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov;
tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; premietanie kinematografických
filmov; reportérske služby; hudobná tvorba.
42 - Predpovede počasia.
45 - On line služby sociálnych sietí.

Rádio Slovensko - všetko,
čo je dobré vedieť

(731) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
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(220)
10 (511)
(511)
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(540) WILD ESCAPE
(731) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5510-2014
10.7.2014
3
3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpeľa, peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a voňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje;
soli, oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie
na lekárske použitie.

(540) ENCHANTED SPIRIT
(731) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5511-2014
15.7.2014
8, 9, 24, 25
8 - Ručné nástroje a ručné náradie; nožiarske výrobky a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky.
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické,
kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie prístroje
a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných
do činnosti vhodením mince; registračné pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie
údajov a počítače; hasiace prístroje.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.

(540)

(591) červená, čierna, sivá
(731) ROTA plus s.r.o., Ružová 1003/4, 900 31 Stupava, SK;
(740) Consilior Iuris s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(pre zákazníkov); poradenstvo pri tvorbe webových stránok; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; prenájom webových serverov;
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu; údržba počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; inštalácia počítačových programov;
aktualizovanie počítačových programov.
45 - Registrácia domén; poradenstvo pri registrácii
domén.

5509-2014
10.7.2014
3
3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpeľa, peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a voňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje;
soli, oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie
na lekárske použitie.

5512-2014
15.7.2014
35, 42, 45
35 - Reklamná činnosť.
42 - Počítačové programovanie; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok

(540)

(591) oranžová, hnedá, biela
(731) MAKROMONT s.r.o., Hornoulická 17, 972 01
Bojnice, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

(540)

5514-2014
16.7.2014
510672
17.1.2014
CZ
33, 35, 43
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
35 - Reklama.
43 - Odborné poradenstvo v oblasti prípravy alkoholických nápojov.

Saint Hubert's liquer
METELKA

(731) Milan METELKA a.s., Moravské Prusy 119, 682 01
Prusy - Boškůvky, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5515-2014
16.7.2014
21, 29, 30
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; nádoby na pitie; sklo; výrobky z porcelánu a majoliky patriace do triedy 21; papierové tácky; sklenené čaše, poháre, kalichy a poháriky; keramické
poháre; keramické holby; stojany na jedálne lístky; keramické a porcelánové podnosy; keramické džbány.
29 - Mäso; ryby; hydina a zverina; mäsové výťažky; mäsové pasty a omáčky; zavárané, mrazené,
sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly;
džemy; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo;
kakaové náhradky; múka a obilninové prípravky;
strukoviny; sója; chlieb; sušienky; sucháre; pečivo; cukrovinky; zmrzlina; med; melasový sirup;
kvasnice; prášky do pečiva a cesta; soľ; horčica;
čierne korenie; koreniny; ocot; omáčky (chuťové
prísady); zeleninové omáčky a pasty; hotové jedlá patriace do tejto triedy.
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a financií; 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-mailu) 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-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); návrh počítačových systémov;
obnovovanie počítačových databáz; aktualizovanie počítačových programov; prevod a konverzia
počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.
45 - Prenájom bezpečnostných schránok.

(540)

(731) STUDIO KULINÁŘ s.r.o., Kaplířova 1317/11,
370 01 České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5516-2014
17.7.2014
9, 35, 36, 38, 42, 45
9 - Elektronické platobné 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.
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie
informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); finančníctvo; finančné poradenstvo;
finančné analýzy a predpovede, 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; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov)
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; záruky; kaucie; ručenie;
otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných vkladov a opcií vrátane kurzových
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; 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); úschova
cenností v bezpečnostných schránkach; bankové
hypotéky; poradenstvo v oblasti bankovníctva
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(540)

Slovenská sporiteľňa, banka
v pohode

(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5517-2014
17.7.2014
9, 35, 36, 38, 42, 45
9 - Elektronické platobné 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.
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie
informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); finančníctvo; finančné poradenstvo;
finančné analýzy a predpovede, 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; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov)
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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; záruky; kaucie; ručenie;
otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných vkladov a opcií vrátane kurzových
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; 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); úschova cenností v bezpečnostných schránkach; bankové hypotéky; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné
analýzy; poskytovanie bankových a finančných
informácií; výpisy z bankových účtov klientov;
finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov,
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií,
telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej
počítačovej siete (internet).
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; aktualizovanie počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.
45 - Prenájom bezpečnostných schránok.

(540)

Slovenská sporiteľňa pohodové bankovanie

(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, SK;

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

5518-2014
17.7.2014
9, 35, 36, 38, 42, 45
9 - Elektronické platobné 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.
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické analýzy a predpovede; analýzy nákla-

dov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie
informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); finančníctvo; finančné poradenstvo;
finančné analýzy a predpovede, 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; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) 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; záruky; kaucie; ručenie;
otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných vkladov a opcií vrátane kurzových
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; 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); úschova cenností v bezpečnostných schránkach; bankové hypotéky; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné
analýzy; poskytovanie bankových a finančných
informácií; výpisy z bankových účtov klientov;
finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov,
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií,
telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej
počítačovej siete (internet).
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; aktualizovanie počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok (web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.
45 - Prenájom bezpečnostných schránok.
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(540) Bankujte s nami v pohode
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;

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

5521-2014
18.7.2014
9, 35, 42
9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
35 - Marketing; obchodné alebo podnikateľské
informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklama, on line
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; správa počítačových súborov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových
databáz.
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja
počítačového hardvéru; inštalácia počítačového
softvéru; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačového softvéru; poradenstvo
v oblasti informačných technológií; poskytovanie
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; prenájom počítačového softvéru; projektovanie; technický výskum; tvorba softvéru; údržba
počítačového softvéru; vedecký výskum; strojársky výskum; zhotovovanie kópií počítačových
programov.

(540) CEIT GROUP
(731) CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina,
SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5542-2014
8.8.2014
30
30 - Majonézy.

(591) zelená, žltá, oranžová, hnedá, bordová, modrá,
biela, ružová
(731) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava,
SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)
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5543-2014
8.8.2014
30
30 - Tatárske omáčky.

(591) zelená, žltá, hnedá, bordová, modrá, biela, ružová
(731) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava,
SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5548-2014
12.8.2014
35
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; personálne poradenstvo;
marketingové štúdie; odborné obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovateľské služby.

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) Jobocop s.r.o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava, SK;
(740) hbr advokáti s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5561-2014
12.8.2014
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 (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, fialová
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

5562-2014
12.8.2014
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 (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, bledomodrá, fialová
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

5563-2014
12.8.2014
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 (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, hnedá, zelená, fialová
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5564-2014
12.8.2014
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 (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.
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41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť.

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

(540)

(591) modrá, žltá, biela, červená, hnedá, fialová
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5565-2014
12.8.2014
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 (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, fialová
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
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5566-2014
12.8.2014
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 (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, hnedá, červená, fialová, oranžová
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5567-2014
12.8.2014
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 (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.
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41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť.

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

(540)

(591) modrá, žltá, biela, hnedá, červená, fialová
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

5568-2014
12.8.2014
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 (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, hnedá, červená, fialová
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

5569-2014
12.8.2014
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 (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, 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)

5570-2014
12.8.2014
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 (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, 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)

5571-2014
12.8.2014
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 (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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5572-2014
12.8.2014
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 (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)

(540)
(591) modrá, žltá, biela, 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
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

5573-2014
12.8.2014
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 (cukrovinky); piškóty; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové, kakaové a čokoládové nápoje.
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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.

(540)

(540)

(591) modrá, žltá, biela
(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
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

5574-2014
12.8.2014
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 (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.

5575-2014
12.8.2014
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 (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, zelená, hnedá
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, Karlín, CZ;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5581-2014
14.8.2014
9, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 38, 41, 42, 45
9 - Zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia
na prenos zvuku; zariadenia na prenos obrazu;
zariadenia na prenos dát; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; nahraté operačné programy;
optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; USB kľúče; optické disky; magnetické disky; pružné disky; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné).
16 - Tlačené publikácie; periodiká; brožúry; prospekty; ročenky; tlačivá (formuláre); knihy; kalendáre; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papiernický tovar; kancelárske potreby okrem nábytku.
18 - Koža (surovina alebo polotovar); zvieracie
kože; surové kože; vypracované kože; imitácie
kože; kožušiny; peňaženky; školské tašky (aktovky); aktovky (kožená galantéria); tašky na nosenie detí; náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; plážové tašky; cestovné tašky; športové tašky; kufríky; plecniaky; kožené tašky na
náradie (prázdne); poľovnícke tašky (torby); kabelky; kufre; zvieracie obojky; kožené šnúrky;
kožené remienky; kožené nite; biče; dáždniky;
slnečníky.
24 - Textílie; tkaniny; netkané textílie; plsť; nažehľovacie textílie; textílie pre odevný priemysel;
textílie na obuv; textílie na bielizeň; textilné podšívky; textilné materiály; textilné etikety; bytový
textil; posteľná bielizeň; obrusy; kúpeľňové textílie (okrem oblečenia).
25 - Odevy; obuv; prikrývky hlavy.
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; písanie reklamných textov; spracovanie textov; vydávanie
reklamných textov; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
prenájom reklamného času v komunikačných médiách; lepenie plagátov; príprava a realizácia mediálnych a reklamných projektov a koncepcií; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; marketing; marketingové štúdie;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; poskytovanie obchodných informácií
prostredníctvom webových stránok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; personálne
poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
obchodné odhady; obchodné sprostredkovateľské
služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); vzťahy
s verejnosťou (public relations); prepisovanie správ
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(kancelárske práce); správa počítačových súborov; hospodárske (ekonomické) predpovede; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie sponzorov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach.
36 - Organizovanie zbierok; zriaďovanie fondov;
finančné sponzorstvo; finančné informácie.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie;
bezdrôtové vysielanie; posielanie správ; prenos
správ a obrazových informácií prostredníctvom
počítača; prenos digitálnych súborov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; faxové prenosy;
telefonická komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; komunikácia
prostredníctvom optických sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); elektronická pošta; informácie v oblasti
telekomunikácií; poskytovanie diskusných fór on-line; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie.
41 - Vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; školenia; koučovanie (školenie); vyučovanie; odborné preškoľovanie; vydávanie textov (okrem reklamných); písanie textov (okrem reklamných); formátovanie
textov (nie na reklamné účely); vydávanie kníh;
on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby); reportérske služby; fotografické reportáže; fotografovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie
a organizovanie večierkov; organizovanie plesov;
organizovanie predstavení (manažérske služby);
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); informácie o výchove a vzdelávaní; zábava;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie športových súťaží; informácie o možnostiach zábavy.
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru;
aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); návrh počítačových systémov;
analýzy počítačových systémov; poradenstvo
v oblasti informačných technológií; poskytovanie
informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok;
poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); uchovávanie elektronických údajov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; obnovovanie počítačových databáz; prevod (konverzia) počítačových
programov alebo údajov (nie fyzický); poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia
dokumentov (skenovanie).
45 - Právny výskum; právne služby; služby právnej pomoci; poskytovanie informácií týkajúcich
sa právnych služieb; poskytovanie informácií tý-
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kajúcich sa právnych záležitostí; mediačné služby; arbitrážne služby; bezpečnostné služby na
ochranu osôb a majetku; poradenstvo v oblasti
bezpečnosti; informačné služby týkajúce sa bezpečnosti; poradenské služby poskytované pri
prevencii kriminality; poradenské služby vzťahujúce sa k príprave noriem; súkromné vyšetrovacie služby; on-line služby sociálnych sietí.

bo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej
mienky; obchodné odhady; obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s elektronickými publikáciami (sťahovateľnými), s magnetickými nosičmi údajov, s optickými nosičmi údajov, s magnetickými diskami,
s optickými diskami, s pružnými diskami, s audiovizuálnymi kompaktnými diskami, s USB kľúčmi, s počítačovými softvérovými aplikáciami (sťahovateľnými), s tlačovinami, s tlačenými publikáciami, s periodikami, s časopismi (periodikami), s brožúrami, s novinami, s obežníkmi, s ročenkami, s katalógmi, s albumami, s fotografiami
(tlačovinami), s prospektami, s letákmi, s plagátmi, s pohľadnicami, s kalendármi, s knihami, so
záložkami do kníh, s reklamnými tabuľami z papiera, kartónu alebo lepenky, s pútačmi z papiera
alebo lepenky, s papierovými alebo kartónovými
vývesnými tabuľami, s papiernickým tovarom,
s písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami
okrem nábytku; vzťahy s verejnosťou (public relations); služby predplácania novín a časopisov
(pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby);
prehľad tlače (výstrižkové služby).
41 - Písanie textov (okrem reklamných); vydávanie
textov (okrem reklamných); formátovanie textov
(nie na reklamné účely); vydávanie kníh; online
vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografovanie; reportérske služby; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba divadelných alebo iných
predstavení; zábava; televízna zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie
o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach
rekreácie; vzdelávanie; vyučovanie; školenia.

(540)

(591) zelená, biela
(731) Nadácia Zastavme korupciu, Záhradnícka 60,
821 08 Bratislava - Ružinov, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5582-2014
14.8.2014
9, 16, 35, 41
9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov;
magnetické disky; optické disky; pružné disky;
audiovizuálne kompaktné disky; USB kľúče; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné).
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; časopisy (periodiká); brožúry; noviny; obežníky; ročenky; katalógy; albumy; fotografie (tlačoviny);
prospekty; letáky; plagáty; pohľadnice; kalendáre; knihy; záložky do kníh; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pútače z papiera
alebo lepenky; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papiernický tovar; písacie potreby; kancelárske potreby okrem nábytku.
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných
textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; lepenie plagátov; podpora predaja (pre tretie osoby);
predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo
reklamných výstav; organizovanie obchodných
alebo reklamných veľtrhov; marketing; marketingové štúdie; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; personálne poradenstvo; obchodný ale-

(540)

(591) červená, svetlomodrá, biela
(731) STAR production, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5611-2014
20.8.2014
1, 5
1 - Chemikálie používané v poľnohospodárstve,
záhradníctve a lesníctve; prípravky na reguláciu
rastu rastlín na použitie v poľnohospodárstve.
5 - Pesticídy, prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy a insekticídy.

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5623-2014
26.8.2014
5, 35
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá.
35 - Obchodný manažment.

(540)

(540) SKELETON
(731) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
45268 Indianapolis, Indiana, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

5618-2014
25.8.2014
35
35 - Účtovníctvo; reklama; reklamné agentúry; písanie reklamných textov; marketing; reklamné služby typu „klikni sem“.

(540)

(591) modrá, čierna
(731) aMusevity, s.r.o, Bieloruská 33, 821 06 Bratislava, SK;
(740) Trusina Richard, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5620-2014
26.8.2014
5
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky.

(591) modrá
(731) STAR Pharma, s.r.o., Piešťanská 8188/3, 917 01
Trnava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) FINVIA
(731) Finvia Group, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) TestSTAR
(731) STAR Pharma, s.r.o., Piešťanská 8188/3, 917 01
Trnava, SK;

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

5621-2014
26.8.2014
5
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá.

(540) BioSTAR
(731) STAR Pharma, s.r.o., Piešťanská 8188/3, 917 01
Trnava, SK;

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

5622-2014
26.8.2014
5
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá.

(540) BioSTAR duo
(731) STAR Pharma, s.r.o., Piešťanská 8188/3, 917 01
Trnava, SK;

5625-2014
28.8.2014
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.

5626-2014
28.8.2014
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) sivá, zelenomodrá, oranžová, ružovofialová
(731) Finvia Group, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5635-2014
8.9.2014
43
43 - Stravovacie služby, gastronomické služby.

(540) KORZO
(731) CD group, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 3,
811 02 Bratislava, SK;
(740) Majerník & Miháliková, s.r.o., Bratislava, SK;
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(220)
10 (511)
(511)
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5636-2014
8.9.2014
32, 33, 43
32 - Pivo; pivná mladinka; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky
na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov;
ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; chmeľové výťažky na výrobu piva; sladina (výluh sladu); nealkoholické nápoje; kvas (nealkoholický
nápoj); pivové koktaily.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické výťažky z ovocia.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; reštaurácie (jedálne);
samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby).

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

5652-2014
12.9.2014
37, 40, 45
37 - Bielenie bielizne; oprava šatstva; chemické
čistenie; čistenie odevov; prenájom čistiacich strojov; mangľovanie; pranie; pranie bielizne; pranie
plienok; žehlenie bielizne.
40 - Bielenie tkanín; valchovanie; vodovzdorná úprava textilu; úprava textílií.
45 - Požičiavanie odevov.

(540)

(540) Bavernebel
(731) Slivka Mário, Ing., Porubského 1148/7, 811 06
Bratislava, SK;
(740) PROLEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5650-2014
12.9.2014
37, 40, 45
37 - Bielenie bielizne; oprava šatstva; chemické
čistenie; čistenie odevov; prenájom čistiacich strojov; mangľovanie; pranie; pranie bielizne; pranie
plienok; žehlenie bielizne.
40 - Bielenie tkanín; valchovanie; vodovzdorná úprava textilu; úprava textílií.
45 - Požičiavanie odevov.

(731) Stuhl, s.r.o., Bulharská 44, 917 00 Trnava, SK;
(740) Advokátska kancelária Krišťák, s.r.o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540) LAVATON
(731) Stuhl, s.r.o., Bulharská 44, 917 00 Trnava, SK;
(740) Advokátska kancelária Krišťák, s.r.o., Bratislava,
SK;

5653-2014
12.9.2014
37, 40, 45
37 - Bielenie bielizne; oprava šatstva; chemické
čistenie; čistenie odevov; prenájom čistiacich strojov; mangľovanie; pranie; pranie bielizne; pranie
plienok; žehlenie bielizne.
40 - Bielenie tkanín; valchovanie; vodovzdorná úprava textilu; úprava textílií.
45 - Požičiavanie odevov.

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

5651-2014
12.9.2014
37, 40, 45
37 - Bielenie bielizne; oprava šatstva; chemické
čistenie; čistenie odevov; prenájom čistiacich strojov; mangľovanie; pranie; pranie bielizne; pranie
plienok; žehlenie bielizne.
40 - Bielenie tkanín; valchovanie; vodovzdorná úprava textilu; úprava textílií.
45 - Požičiavanie odevov.

(540)
(731) Stuhl, s.r.o., Bulharská 44, 917 00 Trnava, SK;
(740) Advokátska kancelária Krišťák, s.r.o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(731) Stuhl, s.r.o., Bulharská 44, 917 00 Trnava, SK;
(740) Advokátska kancelária Krišťák, s.r.o., Bratislava,
SK;

5654-2014
12.9.2014
37, 40, 45
37 - Bielenie bielizne; oprava šatstva; chemické
čistenie; čistenie odevov; prenájom čistiacich strojov; mangľovanie; pranie; pranie bielizne; pranie
plienok; žehlenie bielizne.
40 - Bielenie tkanín; valchovanie; vodovzdorná úprava textilu; úprava textílií.
45 - Požičiavanie odevov.
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(540)

(540)

(731) Stuhl, s.r.o., Bulharská 44, 917 00 Trnava, SK;
(740) Advokátska kancelária Krišťák, s.r.o., Bratislava,
SK;

(591) čierna, biela, červená
(731) Frangipani Vitality Bar s.r.o., Hálova 14, 851 01
Bratislava, SK;

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

5680-2014
23.9.2014
29, 30, 31, 32, 43
29 - Výťažky z rias na potravinárske použitie;
arašidové maslo; kakaové maslo; kokosové maslo; sušený kokos; džemy; mrazené ovocie; hrozienka sušené; sušená zelenina; potravinárske oleje; datle; ovocné rôsoly; ovocná dreň; sezamový
olej; zeleninové šťavy na varenie; konzervovaná
šošovica; zeleninové šaláty; ovocné šaláty; potravinársky slnečnicový olej; mleté mandle; spracované arašidy; kokosový tuk; kokosový olej;
plátky sušeného ovocia; tofu; tahini (nátierka zo
sezamových jadier); hummus (cícerová kaša); sójové mlieko (náhradka mlieka); lúpané slnečnicové semená; lúpané semená; ľanový olej na varenie.
30 - Riasy (chuťové prísady); mandľové cesto;
kávové príchute; koreniny; sušienky; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové
náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina);
karí (korenie); prípravky z obilnín; čaj; čokoláda;
cukrovinky; cukrárske výrobky; kurkuma (potravina); prírodné sladidlá; korenie; sójová múka;
čierne korenie; pralinky; torty; vanilka (príchuť);
ovsené potraviny; ovsené vločky; kávové nápoje;
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kuskus
(krupica); sójová omáčka; čajové nápoje; ovocné
omáčky; ľanové semená (potraviny); cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov.
31 - Citrusové ovocie; čerstvá cvikla; surové kakaové bôby; plody rohovníka (svätojánsky chlieb);
čerstvé citróny; kokosové orechy; čerstvá zelenina; sušené kvety (na dekoráciu); čerstvé ovocie;
čerstvé záhradné bylinky; čerstvá šošovica; lieskové oriešky; cibuľa čerstvá; pomaranče; sezam;
mandle (ovocie); čerstvé arašidy; špenát (čerstvý).
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; vody (nápoje); limonády; zeleninové džúsy (nápoje); šerbety
(nápoje); mandľové mlieko (nápoj); mixované
ovocné alebo zeleninové nápoje.
43 - Kaviarne; samoobslužné reštaurácie; bufety
(rýchle občerstvenie); bary (služby).
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1332-2009
849-2012
860-2012
1463-2012
364-2013
887-2013
1009-2013
1177-2013
1178-2013
1424-2013
1425-2013
1653-2013
1659-2013
1702-2013
1703-2013
1721-2013
1723-2013
1764-2013
1784-2013
1898-2013
1972-2013
1974-2013
2133-2013
2136-2013
2260-2013
2302-2013
2314-2013
2322-2013
2377-2013
2381-2013
2388-2013
2456-2013
2473-2013
2478-2013
5386-2013
5397-2013
5492-2013
5547-2013
5548-2013
5549-2013
5553-2013
5554-2013
5562-2013
5565-2013
5566-2013
5578-2013
5624-2013
5625-2013
5646-2013
5651-2013
5676-2013
5677-2013
5678-2013

238021
237917
238022
238119
238019
238023
237918
238024
238025
238026
238027
238028
238029
238030
238031
238032
238033
238034
238035
238036
238037
237919
237920
237921
237922
238038
238039
238040
238041
237923
237924
238042
238043
237925
237926
237927
237928
237929
237930
237931
237932
237933
237934
237935
237936
237937
237938
237939
237940
237941
238044
237942
237943

5679-2013
5680-2013
5681-2013
5682-2013
5710-2013
5711-2013
9-2014
19-2014
53-2014
54-2014
71-2014
77-2014
88-2014
102-2014
108-2014
114-2014
121-2014
125-2014
171-2014
173-2014
176-2014
181-2014
182-2014
183-2014
184-2014
189-2014
190-2014
213-2014
218-2014
226-2014
234-2014
237-2014
241-2014
246-2014
248-2014
249-2014
251-2014
262-2014
273-2014
278-2014
279-2014
280-2014
316-2014
318-2014
319-2014
320-2014
322-2014
324-2014
325-2014
326-2014
330-2014
335-2014
339-2014

237944
237945
238045
237946
238046
238047
237947
238048
238049
238050
238051
238052
237948
238053
238054
238055
238056
238057
238058
237949
238059
238060
238061
238062
238063
238064
238065
238066
238067
238068
238069
238070
238071
238072
238073
238074
238075
238076
238077
238078
238079
238080
238081
238082
238083
238084
238085
238086
238087
238088
237950
237951
238089

361-2014
362-2014
363-2014
368-2014
369-2014
370-2014
372-2014
373-2014
374-2014
376-2014
377-2014
378-2014
379-2014
380-2014
396-2014
401-2014
402-2014
403-2014
404-2014
405-2014
406-2014
408-2014
409-2014
423-2014
427-2014
455-2014
458-2014
471-2014
476-2014
482-2014
489-2014
490-2014
493-2014
506-2014
522-2014
532-2014
573-2014
577-2014
5001-2014
5002-2014
5011-2014
5013-2014
5014-2014
5015-2014
5020-2014
5031-2014
5035-2014
5041-2014
5042-2014
5043-2014
5044-2014
5046-2014
5076-2014

238090
238091
238092
238093
238094
238095
238096
238097
238098
238099
238100
237952
237953
237954
238101
237955
237956
237957
237958
237959
238102
238103
238104
237960
238105
238106
238107
238108
238109
238110
238111
238112
237961
238113
237962
237963
238114
237964
237965
237966
237967
237968
237969
237970
237971
237972
237973
237974
237975
237976
237977
237978
237979

5077-2014
5080-2014
5081-2014
5082-2014
5083-2014
5089-2014
5103-2014
5104-2014
5105-2014
5113-2014
5115-2014
5120-2014
5121-2014
5122-2014
5126-2014
5135-2014
5137-2014
5138-2014
5158-2014
5159-2014
5160-2014
5161-2014
5162-2014
5163-2014
5165-2014
5166-2014
5167-2014
5168-2014
5195-2014
5197-2014
5198-2014
5202-2014
5223-2014
5224-2014
5227-2014
5232-2014
5233-2014
5234-2014
5238-2014
5239-2014
5240-2014
5250-2014

237980
238117
237981
237982
237983
237984
237985
237986
237987
238115
238116
237988
237989
237990
237991
237992
237993
237994
237995
237996
237997
237998
237999
238000
238001
238002
238003
238004
238005
238006
238007
238008
238009
238010
238011
238012
238013
238014
238015
238016
238017
238018
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237917
10.9.2014
21.5.2022
849-2012
21.5.2012
3.6.2014
MILK-AGRO, s. r. o., Čapajevova 36, 080 01
Prešov, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(646)
(732)
(740)

237918
10.9.2014
24.4.2018
1009-2013
24.4.2008
3.6.2014
006862031, 24.04.2008
Icopal A/S, Lyskær 5, 2730 Herlev, DK;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

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

237919
10.9.2014
22.10.2023
1974-2013
22.10.2013
3.6.2014
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, SK;
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237920
10.9.2014
13.11.2023
2133-2013
13.11.2013
3.6.2014
VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

237921
10.9.2014
13.11.2023
2136-2013
13.11.2013
3.6.2014
B C S R s.r.o., Pod Urpínom 21, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Jugová Zuzana, Mgr., Valašské Meziříčí, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(646)
(732)

237922
10.9.2014
3.7.2019
2260-2013
3.7.2009
3.6.2014
008403611, 03.07.2009
Spielo International Germany GmbH, Borsigstraße 22, D-32312 Lübbecke, DE;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237923
10.9.2014
18.12.2023
2381-2013
18.12.2013
3.6.2014
GUOFEI GUO, Tbiliská 23, 831 06 Bratislava,
SK;

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

237924
10.9.2014
18.12.2023
2388-2013
18.12.2013
3.6.2014
EUROTEX-RE, s.r.o., Družstevná 1664/14, 960 03
Zvolen, SK;

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

237925
10.9.2014
28.12.2023
2478-2013
28.12.2013
3.6.2014
Paluchová Veronika, Potok 970, 023 12 Svrčinovec, SK;

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

237926
10.9.2014
3.6.2023
5386-2013
3.6.2013
3.6.2014
Wolf Karol, Mgr., Grösslingova 71, 811 09 Bratislava, SK;
(740) SCHWEIZER LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237927
10.9.2014
7.6.2023
5397-2013
7.6.2013
3.6.2014
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237928
10.9.2014
19.8.2023
5492-2013
19.8.2013
3.6.2014
T & C Style, s.r.o., Ždiarska 6, 949 01 Nitra, SK;

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

237929
10.9.2014
10.10.2023
5547-2013
10.10.2013
3.6.2014
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(732) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

237930
10.9.2014
10.10.2023
5548-2013
10.10.2013
3.6.2014
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

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

237931
10.9.2014
10.10.2023
5549-2013
10.10.2013
3.6.2014
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

237932
10.9.2014
14.10.2023
5553-2013
14.10.2013
3.6.2014
Chello Central Europe Müsorszolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, Lomb u. 23-27,
H-1139 Budapešť, HU;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

237933
10.9.2014
14.10.2023
5554-2013
14.10.2013
3.6.2014
Chello Central Europe Müsorszolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, Lomb u. 23-27,
H-1139 Budapešť, HU;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

237934
10.9.2014
18.10.2023
5562-2013
18.10.2013
3.6.2014
OPTI, s.r.o., Šulekova 68, 811 03 Bratislava, SK;

237935
10.9.2014
21.10.2023
5565-2013
21.10.2013
3.6.2014

237936
10.9.2014
21.10.2023
5566-2013
21.10.2013
3.6.2014
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
237937
10.9.2014
30.10.2023
5578-2013
30.10.2013
3.6.2014
PURPUR, s.r.o., Špitálska 51, 811 08 Bratislava,
SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237938
10.9.2014
21.11.2023
5624-2013
21.11.2013
3.6.2014
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha - Michle, CZ;
(740) Kocúrek Rudolf, Mgr. Ing., Čadca, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237939
10.9.2014
21.11.2023
5625-2013
21.11.2013
3.6.2014
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha - Michle, CZ;
(740) Kocúrek Rudolf, Mgr. Ing., Čadca, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

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

237940
10.9.2014
2.12.2023
5646-2013
2.12.2013
3.6.2014
InfoFIRMY s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava, SK;

237941
10.9.2014
3.12.2023
5651-2013
3.12.2013
3.6.2014
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237942
10.9.2014
16.12.2023
5677-2013
16.12.2013
3.6.2014
NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;

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

237943
10.9.2014
16.12.2023
5678-2013
16.12.2013
3.6.2014
NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;

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

237944
10.9.2014
16.12.2023
5679-2013
16.12.2013
3.6.2014
NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;

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

237945
10.9.2014
16.12.2023
5680-2013
16.12.2013
3.6.2014
NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;

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

237946
10.9.2014
17.12.2023
5682-2013
17.12.2013
3.6.2014
zebragroup, s. r. o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

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

237947
10.9.2014
8.11.2020
9-2014
8.11.2010
3.6.2014
009273343, 08.11.2010
MHCS, 9, avenue de Champagne, 51200 Epernay, FR;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(646)
(732)

237948
10.9.2014
8.4.2015
88-2014
8.4.2005
3.6.2014
004384863, 08.04.2005
Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V.,
Industriestr. 7, CH-6301 Zug, CH;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(646)
(732)

237949
10.9.2014
8.4.2015
173-2014
8.4.2005
3.6.2014
004384913, 08.04.2005
Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V.,
Industriestr. 7, CH-6301 Zug, CH;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

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

237950
10.9.2014
18.2.2024
330-2014
18.2.2014
3.6.2014
ProEl - Slovakia, s. r. o., A. Pietra 10645/17, 036 01
Martin, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;

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

237951
10.9.2014
21.2.2024
335-2014
21.2.2014
3.6.2014
J - K, s.r.o., Vajanského nábr. 10, 811 02 Bratislava, SK;

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

237952
10.9.2014
3.3.2024
378-2014
3.3.2014
3.6.2014
Across Investment Management, a.s., Mlynské
nivy 45, 821 09 Bratislava, SK;
(740) VALIŠ LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK;

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

237953
10.9.2014
3.3.2024
379-2014
3.3.2014
3.6.2014
x-poistenie s. r. o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237954
10.9.2014
3.3.2024
380-2014
3.3.2014
3.6.2014
Kittler Anton, Lodenica - Vlčie Hrdlo 10453,
821 07 Bratislava, SK;

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

237960
10.9.2014
10.3.2024
423-2014
10.3.2014
3.6.2014
Majerík Ondrej, Dubková 69, 020 55 Lazy pod
Makytou, SK;

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

237955
10.9.2014
6.3.2024
401-2014
6.3.2014
3.6.2014
TAE AgriCo s.r.o., Santražiny 575, 760 01 Zlín,
CZ;

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

237961
10.9.2014
19.3.2024
493-2014
19.3.2014
3.6.2014
Markusek Marek, Štefánikova 189, 941 11 Palárikovo, SK;

237956
10.9.2014
6.3.2024
402-2014
6.3.2014
3.6.2014
ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

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

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

237957
10.9.2014
6.3.2024
403-2014
6.3.2014
3.6.2014
ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

237962
10.9.2014
24.3.2024
522-2014
24.3.2014
3.6.2014
m:zone s.r.o., Dukelská 852/28, 952 01 Vráble,
SK;
(740) Advokátska kancelária Majeriková & Partners
s.r.o., Bratislava, SK;

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

237963
10.9.2014
25.3.2024
532-2014
25.3.2014
3.6.2014
Ako chutí vidiek, s.r.o., Tatranské námestie 4582/3,
058 01 Poprad, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

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

237958
10.9.2014
6.3.2024
404-2014
6.3.2014
3.6.2014
Havel, Holásek & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové
Město, CZ;

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

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

237959
10.9.2014
6.3.2024
405-2014
6.3.2014
3.6.2014
Havel, Holásek & Partners s.r.o. advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové
Město, CZ;

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

237964
10.9.2014
2.4.2024
577-2014
2.4.2014
3.6.2014
Jávorka Viktor, Bc., Malotejedská 167/74A, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Méri Tamás, Vrakúň - Nekyje na Ostrove, SK;

237965
10.9.2014
8.1.2024
5001-2014
8.1.2014
3.6.2014
F.C.P. ASCONI S.R.L., Puhoi, MD-6824 okres
Ialoveni, MD;
(740) Konečná & Šafář, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237966
10.9.2014
8.1.2024
5002-2014
8.1.2014
3.6.2014
BC TORSION, spol. s r.o., Štverník 662, 906 13
Brezová pod Bradlom, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

237967
10.9.2014
10.1.2024
5011-2014
10.1.2014
3.6.2014
AZIA CENTRUM s.r.o., Hlavná 17, 916 25 Brunovce, SK;

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

237972
10.9.2014
21.1.2024
5031-2014
21.1.2014
3.6.2014
iInvoices s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

237973
10.9.2014
21.1.2024
5035-2014
21.1.2014
3.6.2014
NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008165, JP;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava,
SK;

237968
10.9.2014
13.1.2024
5013-2014
13.1.2014
3.6.2014
Kmotrík Alexander, PharmDr., MPH, Agátová 12,
927 00 Šaľa, SK; Čemický Tibor, Mgr., Viničná 38,
841 10 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK;

237974
10.9.2014
23.1.2024
5041-2014
23.1.2014
3.6.2014
Nemec Ján, Ing., Pri starej prachárni 4, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

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

237969
10.9.2014
14.1.2024
5014-2014
14.1.2014
3.6.2014
Deák Peter, Ladislava Dérera 10, 831 01 Bratislava, SK;

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

237970
10.9.2014
16.1.2024
5015-2014
16.1.2014
3.6.2014
PRIME - SK, s.r.o., Údernícka 15/6093, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Vodová Eva, JUDr., advokátka, Bratislava, SK;

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

237971
10.9.2014
16.1.2024
5020-2014
16.1.2014
3.6.2014
McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237975
10.9.2014
24.1.2024
5042-2014
24.1.2014
3.6.2014
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)

237976
10.9.2014
24.1.2024
5043-2014
24.1.2014
3.6.2014
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)

237977
10.9.2014
24.1.2024
5044-2014
24.1.2014
3.6.2014
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237978
10.9.2014
24.1.2024
5046-2014
24.1.2014
3.6.2014
Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG,
Am Heisterbusch 11, 19258 Gallin, DE;
(740) ACCEPTUM, s.r.o., Bratislava, SK;

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

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

237979
10.9.2014
29.1.2024
5076-2014
29.1.2014
3.6.2014
ELSAN, s.r.o., Osadná 11, 831 03 Bratislava, SK;
BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o., Bratislava,
SK;

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

237985
10.9.2014
11.2.2024
5103-2014
11.2.2014
3.6.2014
Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237980
10.9.2014
29.1.2024
5077-2014
29.1.2014
3.6.2014
ELSAN, s.r.o., Osadná 11, 831 03 Bratislava, SK;
BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o., Bratislava,
SK;

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

237984
10.9.2014
31.1.2024
5089-2014
31.1.2014
3.6.2014
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

237986
10.9.2014
11.2.2024
5104-2014
11.2.2014
3.6.2014
Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237981
10.9.2014
30.1.2024
5081-2014
30.1.2014
3.6.2014
AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

237987
10.9.2014
11.2.2024
5105-2014
11.2.2014
3.6.2014
Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

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

237982
10.9.2014
30.1.2024
5082-2014
30.1.2014
3.6.2014
AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

237983
10.9.2014
30.1.2024
5083-2014
30.1.2014
3.6.2014
AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

237988
10.9.2014
18.2.2024
5120-2014
18.2.2014
3.6.2014
ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Dvorecký & Bohunický
s.r.o., Bratislava, SK;

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

237989
10.9.2014
18.2.2024
5121-2014
18.2.2014
3.6.2014
ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava,
SK;
(740) Advokátska kancelária Dvorecký & Bohunický
s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

237990
10.9.2014
19.2.2024
5122-2014
19.2.2014
3.6.2014
Klimo Ivan, Košická 50, 821 08 Bratislava, SK;
Gálik Tomáš, JUDr., Bratislava, SK;

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

237991
10.9.2014
20.2.2024
5126-2014
20.2.2014
3.6.2014
McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237992
10.9.2014
21.2.2024
5135-2014
21.2.2014
3.6.2014
EMEL BRATISLAVA, s. r. o., Švabinského 21,
851 01 Bratislava, SK;

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

237993
10.9.2014
21.2.2024
5137-2014
21.2.2014
3.6.2014
INFRANOVA s.r.o., Panská 9, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Cvik Pavol, JUDr., Bratislava, SK;

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

237994
10.9.2014
21.2.2024
5138-2014
21.2.2014
3.6.2014
McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

237995
10.9.2014
24.2.2024
5158-2014
24.2.2014
3.6.2014
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., No.118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, CN;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

237996
10.9.2014
24.2.2024
5159-2014
24.2.2014
3.6.2014
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., No.118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, CN;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;

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

237997
10.9.2014
24.2.2024
5160-2014
24.2.2014
3.6.2014
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., No.118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, CN;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;

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

237998
10.9.2014
24.2.2024
5161-2014
24.2.2014
3.6.2014
3lobit, s. r .o., Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

237999
10.9.2014
24.2.2024
5162-2014
24.2.2014
3.6.2014
3lobit, s. r .o., Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

238000
10.9.2014
25.2.2024
5163-2014
25.2.2014
3.6.2014
Auto Kelly a. s., U Tvrze 65, 100 00 Praha, CZ;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

238001
10.9.2014
26.2.2024
5165-2014
26.2.2014
3.6.2014
SlovakConsult s. r. o., Dopravná 51, 831 06 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238002
10.9.2014
27.2.2024
5166-2014
27.2.2014
3.6.2014
OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;

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

238003
10.9.2014
27.2.2024
5167-2014
27.2.2014
3.6.2014
OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;

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

238004
10.9.2014
27.2.2024
5168-2014
27.2.2014
3.6.2014
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

238005
10.9.2014
10.3.2024
5195-2014
10.3.2014
3.6.2014
Česká zbrojovka a.s., Svatopluka Čecha 1283,
688 27 Uherský Brod, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

238008
10.9.2014
14.3.2024
5202-2014
14.3.2014
3.6.2014
Whirlpool S.A., Avenida das Nacoes Unidas
N° 12.995 32°andar, Sao Paulo, BR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

238009
10.9.2014
27.3.2024
5223-2014
27.3.2014
3.6.2014
K Finance, spol. s r.o., Kalinčiakova 31, 831 04
Bratislava, SK;
(740) ANDELOVÁ & Co., s.r.o., Bratislava, SK;

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

238010
10.9.2014
28.3.2024
5224-2014
28.3.2014
3.6.2014
UD4D s.r.o., Verdiho 671/19, 149 00 Chodov,
Praha, CZ;
(740) Glatzová & Co., s.r.o., Bratislava, SK;

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

238011
10.9.2014
28.3.2024
5227-2014
28.3.2014
3.6.2014
OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;

238006
10.9.2014
12.3.2024
5197-2014
12.3.2014
3.6.2014
Beyond Borders, s.r.o., Jašíkova 3151/13, 821 03
Bratislava, SK;
(740) Gajdošová Slávka, JUDr., Bratislava, SK;

238012
10.9.2014
31.3.2024
5232-2014
31.3.2014
3.6.2014
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

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

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

238007
10.9.2014
12.3.2024
5198-2014
12.3.2014
3.6.2014
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r.o., Prievozská 14/a,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

238013
10.9.2014
1.4.2024
5233-2014
1.4.2014
3.6.2014
PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava,
SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238014
10.9.2014
1.4.2024
5234-2014
1.4.2014
3.6.2014
PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava,
SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

238015
10.9.2014
2.4.2024
5238-2014
2.4.2014
3.6.2014
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

238016
10.9.2014
3.4.2024
5239-2014
3.4.2014
3.6.2014
Pilko Daniel, Soblahovská 1111/33, 911 01
Trenčín, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová,
s.r.o., Trenčín, SK;

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

238017
10.9.2014
3.4.2024
5240-2014
3.4.2014
3.6.2014
FYTOPHARMA, a.s., Duklianskych hrdinov 47/651,
901 27 Malacky, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

238018
10.9.2014
7.4.2024
5250-2014
7.4.2014
3.6.2014
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;

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

238019
10.9.2014
7.3.2023
364-2013
7.3.2013
2.7.2013
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(732) BL Eight, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;

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

238021
10.9.2014
21.9.2019
1332-2009
21.9.2009
3.6.2014
Haliarsky Tibor, CDC Brezno, Černákova 4, 977 01
Brezno, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

238022
10.9.2014
22.5.2022
860-2012
22.5.2012
3.6.2014
Svet českého piva s. r. o., Dunajská 18, 811 08
Bratislava, SK;
(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK;

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

238023
10.9.2014
22.5.2023
887-2013
22.5.2013
3.6.2014
La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Mišík Viktor, JUDr., Bratislava, SK;

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

238024
10.9.2014
11.7.2023
1177-2013
11.7.2013
3.6.2014
O2 Holdings Limited, 260 Bath Road, Slough,
Berkshire SL1 4DX, GB;

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

238025
10.9.2014
11.7.2023
1178-2013
11.7.2013
3.6.2014
O2 Holdings Limited, 260 Bath Road, Slough,
Berkshire SL1 4DX, GB;

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

238026
10.9.2014
7.8.2023
1424-2013
7.8.2013
3.6.2014
PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia,
CY;
(740) Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238027
10.9.2014
7.8.2023
1425-2013
7.8.2013
3.6.2014
PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia,
CY;
(740) Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK;

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

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

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

238028
10.9.2014
11.9.2023
1653-2013
11.9.2013
3.6.2014
ECOPRESS a. s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

238029
10.9.2014
11.9.2023
1659-2013
11.9.2013
3.6.2014
CELLTEX, s. r. o., Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

238030
10.9.2014
18.9.2023
1702-2013
18.9.2013
3.6.2014
EUROSTONEX, s.r.o., Heinemannova 2695/2,
160 00 Praha, Dejvice, CZ;
(740) Dětka Petr, Mgr., Praha, CZ;

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

238031
10.9.2014
18.9.2023
1703-2013
18.9.2013
3.6.2014
EUROSTONEX, s.r.o., Heinemannova 2695/2,
160 00 Praha, Dejvice, CZ;
(740) Dětka Petr, Mgr., Praha 1, CZ;

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

238032
10.9.2014
19.9.2023
1721-2013
19.9.2013
3.6.2014
p.k. Solvent s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

238033
10.9.2014
19.9.2023
1723-2013
19.9.2013
3.6.2014
p.k. Solvent s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

238034
10.9.2014
25.9.2023
1764-2013
25.9.2013
3.6.2014
Kasa Martin, Na Rejdišti 425, 250 64 Měšice, CZ;

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

238035
10.9.2014
27.9.2023
1784-2013
27.9.2013
3.6.2014
Bižutéria DAJANA, s.r.o., Murgašova 2/243,
010 01 Žilina, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(646)
(732)

238036
10.9.2014
20.4.2022
1898-2013
20.4.2012
3.6.2014
010824522, 20.04.2012
Nova Brands S.A., 14A, Rue des Bains, 1212 Luxembourg, LU;

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

238037
10.9.2014
22.10.2023
1972-2013
22.10.2013
3.6.2014
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, SK;
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK;

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

238038
10.9.2014
9.12.2023
2302-2013
9.12.2013
3.6.2014
PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238039
10.9.2014
10.12.2023
2314-2013
10.12.2013
3.6.2014
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)

238040
10.9.2014
10.12.2023
2322-2013
10.12.2013
3.6.2014
REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

238041
10.9.2014
18.12.2023
2377-2013
18.12.2013
3.6.2014
Racík Dušan, Čerešňová 640, 919 51 Špačince, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

238042
10.9.2014
20.12.2023
2456-2013
20.12.2013
3.6.2014
"A. S. A. - PRINT spol. s r.o.", Električná 37,
911 00 Trenčín, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

238043
10.9.2014
30.12.2023
2473-2013
30.12.2013
3.6.2014
Euro Finance Group Slovakia s.r.o., Špitálska 53,
811 01 Bratislava, SK;

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

238044
10.9.2014
16.12.2023
5676-2013
16.12.2013
3.6.2014
NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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238045
10.9.2014
16.12.2023
5681-2013
16.12.2013
3.6.2014
NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;

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

238046
10.9.2014
17.12.2023
5710-2013
17.12.2013
3.6.2014
Alpha medical, a.s., Červenej armády 25, 036 01
Martin, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

238047
10.9.2014
17.12.2023
5711-2013
17.12.2013
3.6.2014
Alpha medical, a.s., Červenej armády 25, 036 01
Martin, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

238048
10.9.2014
9.1.2024
19-2014
9.1.2014
3.6.2014
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda, Hlavná 297, 925 03 Horné Saliby, SK;

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

238049
10.9.2014
14.1.2024
53-2014
14.1.2014
3.6.2014
Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1,
900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

238050
10.9.2014
14.1.2024
54-2014
14.1.2014
3.6.2014
Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1,
900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238051
10.9.2014
16.1.2024
71-2014
16.1.2014
3.6.2014
Grofič Peter, Mlynarovičova 9, 851 04 Bratislava, SK;

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

238052
10.9.2014
17.1.2024
77-2014
17.1.2014
3.6.2014
SGS Holding a.s., M.M. Hodžu 1072/9, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

238053
10.9.2014
22.1.2024
102-2014
22.1.2014
3.6.2014
Kolesár Patrik, Mgr., Tatranská Lomnica 4 - Skalnaté pleso, 059 60 Vysoké Tatry, SK;

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

238054
10.9.2014
22.1.2024
108-2014
22.1.2014
506425
30.7.2013
CZ
3.6.2014
STAR IMPEX, spol. s r.o., Náchodská 2907, 193 00
Praha - Horní Počernice, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

238055
10.9.2014
27.1.2024
114-2014
27.1.2014
3.6.2014
JK TINA s.r.o., SNP 362, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

238056
10.9.2014
24.1.2024
121-2014
24.1.2014
3.6.2014
Jingbo Li, Široká 10655/18, 831 07 Bratislava Vajnory, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

238057
10.9.2014
27.1.2024
125-2014
27.1.2014
3.6.2014
FDD, s.r.o., Jamnického 5, 841 05 Bratislava, SK;

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

238058
10.9.2014
3.2.2024
171-2014
3.2.2014
3.6.2014
BRENDSON s. r. o., Mlynská 1438/3, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238059
10.9.2014
3.2.2024
176-2014
3.2.2014
3.6.2014
Osvald Roland, Krivá 440/4, 930 11 Topoľníky,
SK;

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

238060
10.9.2014
4.2.2024
181-2014
4.2.2014
3.6.2014
KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, KR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238061
10.9.2014
4.2.2024
182-2014
4.2.2014
3.6.2014
Matus Tamás, Na výhliadke 1670/19, 943 01 Štúrovo, SK;

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

238062
10.9.2014
4.2.2024
183-2014
4.2.2014
3.6.2014
Zingor Stanislav, Bystrá - Tále 262, 977 01 Brezno, SK;
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

238063
10.9.2014
31.1.2024
184-2014
31.1.2014
3.6.2014
Janeková Mária, Ing., Hlavná 17, 930 40 Čakany, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238064
10.9.2014
5.2.2024
189-2014
5.2.2014
3.6.2014
REKUNST, s.r.o., Pavlov Dvor 9, 946 54 Hurbanovo, SK;

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

238065
10.9.2014
5.2.2024
190-2014
5.2.2014
3.6.2014
POBA servis, a.s., Karloveská 34, 811 04 Bratislava, SK;

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

238066
10.9.2014
10.2.2024
213-2014
10.2.2014
3.6.2014
Beťko Peter, Pod sekvojou 31/3, 968 01 Nová
Baňa, SK;

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

238067
10.9.2014
10.2.2024
218-2014
10.2.2014
3.6.2014
PRO DYNAMIK, o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava, SK;

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

238068
10.9.2014
11.2.2024
226-2014
11.2.2014
3.6.2014
Kodaj Milan, Ing., Rozmarínova 9, 821 04 Bratislava, SK;

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

238069
10.9.2014
12.2.2024
234-2014
12.2.2014
3.6.2014
RDA, s.r.o., Trenčianska 1885/27, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, SK;
(740) Štefanka Dávid, Mgr., Bratislava, SK;

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

238070
10.9.2014
12.2.2024
237-2014
12.2.2014
3.6.2014
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(732) Vodafix, s.r.o., Centrum 2408/23, 960 01 Zvolen,
SK;

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

238071
10.9.2014
12.2.2024
241-2014
12.2.2014
3.6.2014
HAPPYLIFE s.r.o., Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava, SK;

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

238072
10.9.2014
13.2.2024
246-2014
13.2.2014
3.6.2014
EURO PUMPS TECH s.r.o., Námestie sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské Bohunice, SK;

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

238073
10.9.2014
12.2.2024
248-2014
12.2.2014
3.6.2014
Potočan Pavol, Kňažská 426/9, 026 01 Dolný
Kubín, SK;

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

238074
10.9.2014
13.2.2024
249-2014
13.2.2014
3.6.2014
Demín Dušan, Ing., J. Murgaša 10, 940 01 Nové
Zámky, SK;

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

238075
10.9.2014
13.2.2024
251-2014
13.2.2014
3.6.2014
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)

238076
10.9.2014
17.2.2024
262-2014
17.2.2014
3.6.2014
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, Trnavská
cesta 100, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Ernek Július, Mgr., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238077
10.9.2014
18.2.2024
273-2014
18.2.2014
3.6.2014
KROTUCHEM, s.r.o., v konkurze, Levočská 9,
080 01 Prešov, SK;

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

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

238078
10.9.2014
19.2.2024
278-2014
19.2.2014
3.6.2014
Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46
Bratislava, SK;

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

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

238079
10.9.2014
19.2.2024
279-2014
19.2.2014
3.6.2014
Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46
Bratislava, SK;

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

238086
10.9.2014
24.2.2024
324-2014
24.2.2014
3.6.2014
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

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

238080
10.9.2014
19.2.2024
280-2014
19.2.2014
3.6.2014
Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46
Bratislava, SK;

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

238087
10.9.2014
24.2.2024
325-2014
24.2.2014
3.6.2014
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, SK;

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

238081
10.9.2014
24.2.2024
316-2014
24.2.2014
3.6.2014
Respect APP s.r.o., Klariská 7, 811 03 Bratislava, SK;

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

238088
10.9.2014
24.2.2024
326-2014
24.2.2014
3.6.2014
Novartis AG, CH-4002 Basel, CH;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

238082
10.9.2014
24.2.2024
318-2014
24.2.2014
3.6.2014
Slovák Bónová Lenka, Hany Meličkovej 35, 841 05
Bratislava, SK;

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

238089
10.9.2014
26.2.2024
339-2014
26.2.2014
3.6.2014
STEINIGER / law firm, s.r.o., Jasovská 17, 851 07
Bratislava, SK;

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

238083
10.9.2014
24.2.2024
319-2014
24.2.2014
3.6.2014
INAT s. r. o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava, SK;

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

238090
10.9.2014
28.2.2024
361-2014
28.2.2014

238084
10.9.2014
24.2.2024
320-2014
24.2.2014
3.6.2014
VÍNO-MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
909 01 Skalica, SK;

238085
10.9.2014
24.2.2024
322-2014
24.2.2014
3.6.2014
Spojná, spol. s r.o., Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, SK;
(740) WERNER & Co. s.r.o., Bratislava, SK;
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(442) 3.6.2014
(732) MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238091
10.9.2014
28.2.2024
362-2014
28.2.2014
3.6.2014
MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238092
10.9.2014
28.2.2024
363-2014
28.2.2014
3.6.2014
VLASOVÝ WELLNESS s. r. o., Nevädzová 14,
960 01 Zvolen, SK;

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

238093
10.9.2014
3.3.2024
368-2014
3.3.2014
3.6.2014
DAMITO s. r. o., Brunovce 86, 916 25 Brunovce, SK;

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

238094
10.9.2014
3.3.2024
369-2014
3.3.2014
3.6.2014
Luxury Flava s.r.o., Rusovská cesta 11, 851 01
Bratislava, SK;

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

238095
10.9.2014
3.3.2024
370-2014
3.3.2014
3.6.2014
Gogola Andrej, Beňovského 6, 841 01 Bratislava, SK;
(740) US Consulting, s.r.o., Kráľová pri Senci, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238096
10.9.2014
3.3.2024
372-2014
3.3.2014
3.6.2014
Glenmark Pharmaceuticals Limited, Glenmark
House; B.D.Sawant Marg, Chakala, Anheri (East),
400099 Mumbai, IN;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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238097
10.9.2014
3.3.2024
373-2014
3.3.2014
3.6.2014
Advokátska kancelária Mišík s.r.o., Prievozská 4B,
821 09 Bratislava, SK;

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

238098
10.9.2014
3.3.2024
374-2014
3.3.2014
3.6.2014
Glenmark Pharmaceuticals Limited, Glenmark
House; B.D.Sawant Marg, Chakala, Anheri (East),
400099 Mumbai, IN;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

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

238099
10.9.2014
3.3.2024
376-2014
3.3.2014
3.6.2014
Český atletický svaz, Diskařská 100, 169 00 Praha - Strahov, CZ;

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

238100
10.9.2014
3.3.2024
377-2014
3.3.2014
3.6.2014
HCS SK, s.r.o., Šenkvická cesta, 902 01 Pezinok,
SK;
(740) Tyko Lukáš, JUDr., Pezinok, SK;

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

238101
10.9.2014
5.3.2024
396-2014
5.3.2014
3.6.2014
MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El
Segundo, California 90245-5012, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava,
SK;

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

238102
10.9.2014
5.3.2024
406-2014
5.3.2014
3.6.2014
Družstvo lekární, družstvo, Geromettu 1, 010 01
Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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238103
10.9.2014
7.3.2024
408-2014
7.3.2014
3.6.2014
VV systém, s.r.o., Drotárska cesta 43, 811 02
Bratislava, SK;

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

238109
10.9.2014
17.3.2024
476-2014
17.3.2014
3.6.2014
Tomáš Kostrzeva / Anchar Clothing, Senická 623/2,
031 04 Liptovský Mikuláš, SK;

238104
10.9.2014
7.3.2024
409-2014
7.3.2014
3.6.2014
Roberts & Boyd, s. r. o., Majerníkova 8, 841 05
Bratislava, SK;
(740) BG:LEGAL, s. r. o., Bratislava, SK;

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

238110
10.9.2014
17.3.2024
482-2014
17.3.2014
3.6.2014
KINET s.r.o., Diviaky nad Nitricou 203, 972 25
Diviaky nad Nitricou, SK;

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

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

238105
10.9.2014
10.3.2024
427-2014
10.3.2014
3.6.2014
MEDOCHEMIE LTD., Constantinoupoleos Str.,
P.O.Box 51409, CY-3505 Limassol, CY;
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK;

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

238106
10.9.2014
12.3.2024
455-2014
12.3.2014
3.6.2014
Chmela Rudolf, Riazanská 56, 831 03 Bratislava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

238107
10.9.2014
13.3.2024
458-2014
13.3.2014
3.6.2014
ANTECOM s.r.o., Blatenská 2166/7, 148 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

238108
10.9.2014
14.3.2024
471-2014
14.3.2014
3.6.2014
Europäische Medienunion s.r.o., Jeséniova 10,
831 01 Bratislava, SK;

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

238111
10.9.2014
18.3.2024
489-2014
18.3.2014
3.6.2014
modranska, s.r.o., Štefánikova 66, 900 01 Modra,
SK;
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bratislava, SK;

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

238112
10.9.2014
18.3.2024
490-2014
18.3.2014
3.6.2014
LOYALTERS Services s.r.o., Hraničná 18, 821 05
Bratislava, SK;

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

238113
10.9.2014
21.3.2024
506-2014
21.3.2014
3.6.2014
ARCO-Art Agency s. r. o., Nám. hraničiarov 27,
851 03 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

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

238114
10.9.2014
1.4.2024
573-2014
1.4.2014
3.6.2014
XEMAR s.r.o., M. Rázusa 22, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

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

238115
10.9.2014
14.2.2024
5113-2014
14.2.2014
3.6.2014
Klimo Ivan, Košická 50, 821 08 Bratislava, SK;
Gálik Tomáš, JUDr., Bratislava, SK;

238116
10.9.2014
17.2.2024
5115-2014
17.2.2014
3.6.2014
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

223

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

238117
12.9.2014
30.1.2024
5080-2014
30.1.2014
3.6.2014
AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

238119
29.9.2014
1.10.2022
1463-2012
1.10.2012
1.3.2013
Mičian Peter, Bauerova 21, 040 23 Košice, SK;
Čontofalský Matej, Mgr., Košice, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

2237-2005
5683-2011
1012-2013

238121
238122
238120

216-2014
531-2014

238020
238118

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

238020
10.9.2014
10.2.2024
216-2014
10.2.2014
6.5.2014
19
19 - Asfaltové výrobky pre stavebníctvo; bitúmenová lepenka.

(540) VELBIT
(732) PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, SK; ORLIBIT, s.r.o., Osík 50, 569 67 Osík, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)
(540)

(540) ACTONIC BOUTIQUE
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

238118
12.9.2014
25.3.2024
531-2014
25.3.2014
3.6.2014
11
11 - Lustre.

238121
30.9.2014
5.12.2015
2237-2005
5.12.2005
7.9.2006
40
40 - Dámske a pánske krajčírstvo, šitie, prešívanie oblečenia, strihanie látok ako služby, úprava
a spracovanie textílií, šitie na objednávku, vyšívanie, bielenie látok, úprava, spracovanie a farbenie látok, textilu, textílií a kožušín, ohňovzdorná
a vodovzdorná impregnácia látok, farbenie, spracovanie kože, spracovanie a opracovanie kožušín, lemovanie a obšívanie látok, nekrčivá úprava
látok a šatstva, údržba látok, tlačenie vzorov, úprava odevov, úprava textilu proti moľom, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(591) fialová, čierna
(732) LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05
Banská Bystrica, SK;

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

238120
29.9.2014
11.6.2023
1012-2013
11.6.2013
2.8.2013
18, 25
18 - Usne, koža a koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, tašky, kufre,
kufríky, vaky (plecniaky), cestovné tašky, dáždniky a slnečníky.
25 - Obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach, pančuchový
tovar, ponožky a pančuchy, vložky do topánok
nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky
pre obuv, podložky pod klenbu a pätu chodidla
nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty (časť
obuvi), odevy.

(732) Marguš Vladimír, Košecká 28/17, 019 01 Ilava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
9 (511)
(511)

238122
30.9.2014
24.10.2021
5683-2011
24.10.2011
3.2.2012
29
29 - Mlieko; mliečne výrobky.

(540) BIMBOO FRUTTA
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21
Karlovy Vary, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1679
2136
2447
3715
3883
4005
19229
31719
32361
32363
32601
32934
34889
48250
53677
53782
53798
53850
54129
2238-93
2385-93
1161-94
1162-94
1163-94
1290-94
1296-94
1525-94
1594-94
1595-94
1657-94
1706-94
1747-94
1782-94
1784-94
1788-94
1838-94
1944-94
2004-94
2005-94
2014-94
2015-94
2016-94
2101-94
2141-94
2148-94
2174-94
2244-94
2245-94
2246-94
2247-94
2248-94
2253-94
2293-94

151435
151237
117861
151751
151819
88964
99930
157126
155959
155960
156097
156552
156473
162485
167064
165954
166073
166048
166208
177685
179281
177618
177619
177620
181195
181370
179007
180132
180356
177670
181378
181562
173417
173419
179799
174455
179924
179367
189255
176558
176574
176573
180369
179248
180373
178746
185347
185348
185349
189646
185350
182343
183618

2297-94
2315-94
2364-94
2365-94
2417-94
2454-94
2455-94
2458-94
2461-94
2507-94
2587-94
2593-94
2657-94
2760-94
2781-94
2797-94
2798-94
2956-94
2957-94
537-95
726-95
727-95
3750-2003
94-2004
147-2004
369-2004
370-2004
371-2004
372-2004
373-2004
387-2004
577-2004
578-2004
770-2004
886-2004
1144-2004
1145-2004
1146-2004
1231-2004
1485-2004
1657-2004
1763-2004
1764-2004
1852-2004
1901-2004
1903-2004
1920-2004
1921-2004
1953-2004
1954-2004
1984-2004
2026-2004
2045-2004

181584
179999
181997
181998
177915
178286
178287
178290
178293
179634
176886
180100
185324
179022
176968
179379
179380
180511
180512
181683
182050
182051
209372
210095
209408
209904
209905
209906
209907
209908
209915
210969
210727
209972
209771
210025
210026
210027
209838
210806
207982
210625
210626
207705
211696
211697
221303
215860
210658
210659
210441
211022
211027

2046-2004
2081-2004
2082-2004
2089-2004
2099-2004
2122-2004
2148-2004
2214-2004
2254-2004
2274-2004
2275-2004
2303-2004
2336-2004
2337-2004
2345-2004
2377-2004
2378-2004
2392-2004
2425-2004
2428-2004
2449-2004
2491-2004
2512-2004
2543-2004
2554-2004
2576-2004
2588-2004
2599-2004
2600-2004
2612-2004
2615-2004
2617-2004
2618-2004
2622-2004
2625-2004
2626-2004
2652-2004
2653-2004
2778-2004
2779-2004
2787-2004
2814-2004
2834-2004
2835-2004
2850-2004
2908-2004
2909-2004
2910-2004
2937-2004
2942-2004
2956-2004
2964-2004
2983-2004

211028
211709
211710
211711
211715
210685
211041
211260
211274
211723
211724
211085
211096
211097
224168
211103
211104
208185
211748
211750
211762
211886
215942
211489
211347
211129
216057
211136
211137
211495
211497
211498
208188
217033
211499
211500
211505
211506
211927
211928
211933
211375
211379
211544
230082
211940
211941
213879
212062
212291
211571
208463
212300

2984-2004
2992-2004
3001-2004
3037-2004
3051-2004
3071-2004
3079-2004
3218-2004
3254-2004
3434-2004
3488-2004
3490-2004
3565-2004
3566-2004
5012-2004
5074-2004
5087-2004
5092-2004
5140-2004
5141-2004
5204-2004
5206-2004
5316-2004
5334-2004
5352-2004
1550-2005
5029-2005
5083-2005
5084-2005
5085-2005
757-2009

212301
212371
223881
213199
212069
212541
212081
212318
211989
209292
213692
213886
212757
212758
211796
212135
210926
212666
217563
212829
212162
211398
212681
212463
212951
215577
213016
213170
213236
213237
226818
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

88964
12.1.1925
12.1.2015
12.1.2025
4005
12.1.1925
6, 7, 8, 11
Rúry a rúrky, spoje na rúry a rúrky, príslušenstvo
ventilov, rúr a rúrok; nádržky na vzduch a iné
plyny; nástroje na rozpínanie rúrok, nástroje na
drážkovanie rúrok bez rezacej hrany, ventily.

(540) Victaulic
(732) VICTAULIC COMPANY, 4901 Kesslersville Road,
Easton, Pennsylvania 18042, US;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

99930
25.11.1943
25.11.2013
25.11.2023
19229
25.11.1943
5
5 - Liečivo.

(540) KAVITAN
(732) SpofaDental a.s., Markova 238, Holínské Předměstí , 506 01 Jičín, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

117861
3.9.1934
3.9.2014
3.9.2024
2447
3.9.1934
12
Vozidlá všetkých druhov na pozemnú dopravu,
motorové vozidlá všetkých druhov a ich súčasti,
šasi, karosérie, motory a ich súčasti.

(540) Tatra
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

151237
9.11.1953
21.10.2013
21.10.2023
2136
21.10.1953
1, 3, 5
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky,
chemické výrobky pre priemysel, lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky baktericídne,
dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze;
vonné a kozmetické prípravky, prípravky na
ošetrovanie zubov a ústnej dutiny; zubné výplne
a protézy; chirurgický materiál; nástroje, laboratórne potreby.

(540) DURACRYL
(732) SpofaDental a.s., Markova 238, Holínské Předměstí , 506 01 Jičín, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151435
20.5.1954
21.4.2014
21.4.2024
1679
21.4.1954
5, 32
Minerálne vody a minerálne soli z nich získané.

(540) CARLSBAD MÜHLBRUNN
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, Karlovy Vary, CZ;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151751
21.12.1954
19.11.2014
19.11.2024
3715
19.11.1954
3
Pracie, umývacie a čistiace prostriedky všetkých
druhov.

(540) Opál
(732) Procter & Gamble - Rakona, s. r. o., Ottova 402,
269 32 Rakovník, CZ;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151819
4.1.1955
6.12.2014
6.12.2024
3883
6.12.1954
3
Pracie prostriedky a čistiace prostriedky všetkých
druhov.

(540) Sapon
(732) Procter & Gamble - Rakona, s. r. o., Ottova 402,
269 32 Rakovník, CZ;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155959
28.9.1964
8.9.2014
8.9.2024
32361
8.9.1964
12
Dopravné prostriedky všetkých druhov a to ako
na dopravu pozemnú, tak aj vodnú a vzdušnú;
najmä motorové vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú, vodnú a vzdušnú, motorové vozidlá všetkých druhov a ich súčasti, šasi, karosérie, motory a ich súčasti, železničné vozy, prívesné vozy, ich diely a súčasti, motorové vozy,
autobusy, trolejbusy a ich súčasti.
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540)

(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155960
28.10.1964
8.9.2014
8.9.2024
32363
8.9.1964
12
Vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú,
vodnú a vzdušnú, motorové vozidlá všetkých
druhov a ich súčasti, šasi, karosérie, motory a ich
súčasti, železničné vozidlá, prívesné vozidlá, ich
diely a súčasti, motorové vozidlá, autobusy, trolejbusy a ich súčasti.

(540) TATRA
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

156097
16.2.1965
22.10.2014
22.10.2024
32601
22.10.1964
1, 4
Plastické hmoty vykazujúce mazľavosť, mastivá
a mastiace prísady.

(540) MOLYKOTE
(732) Dow Corning Corporation, 2200 West Salzburg
Road, Midland, Michigan 48686-0994, US;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

156473
15.1.1966
26.7.2015
26.7.2025
34889
26.7.1965
15
15 - Dychové hudobné nástroje.

(540) V.F.Červený & synové
(732) AMATI - Denak, s. r. o., Dukelská 44, 385 25
Kraslice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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156552
14.3.1966
25.11.2014
25.11.2024
32934
25.11.1964
1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 28
Chemické a metalurgické výrobky používané
v priemysle, vede, fotografii, poľnohospodárstve,
záhradníctve, lesníctve; kysličník hlinitý, hydroxid hlinitý; bauxid; tavidlá; lepidlá; pečatidlá; farby; pigmenty; pasty; cement; kovy a ich zliatiny
v tvare tyčí, odliatkov, výtlačkov, plátkov, fólií,
výrobkov, ignotov, pást, guľôčok, rúr, dosiek, práškov, prútov, listov, spájok, pásov, rúrok, drôtov;
zváracie elektródy; piesty; prenosné stavby, prefabrikované stavby, kôlne a prístrešia; stavebné
materiály vrátanie stien, rámov, trámov, nosníkov,
krytín, obkladov, výliskov, podlahových hmôt,
schodov, schodových obkladov, dverí, okien, žľabov, odpadových rúr a časti týchto výrobkov; architektonické kovové predmety počínajúc sem
mreže, ploty, dvere, zábradlia, kovania, požiarne
schodiská a plošiny; izolované a neizolované elektrické a neelektrické drôty, káble, vedenie; fólie;
lamináty; železiarsky tovar; stožiare vedenia; telefónne búdky; reťaze; spojovacie články; spony
vrátane klincov, skrutiek, matíc, svorníkov, nitov,
podložiek, špendlíkov, ihiel, svoriek; schránky vrátanie debien, sudov, barelov a tankov; uzávery
vrátane obalov a krytov; stroje a ich časti; strojné
náradie; spriahadlá; armatúry; ručné náradie a nástroje; nožiarske výrobky; kuchynské náradie; kuchárske náradie vrátane hrncov, panvíc a džbánov;
vedecké a elektrické prístroje a nástroje a ich časti; elektrické prípojnice, svorky, tlmiče kmitov pre
elektrické drôty a káble; chirurgické, lekárske,
zubnolekárske a zverolekárske nástroje a prístroje a ich časti; nástroje a prístroje pre osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, zásobovanie vodou a pre
zdravotnícke účely, ako aj ich časti; vozidlá a ich
časti a príslušenstvá; prístroje pre dopravu po zemi, vo vzduchu a po vode a ich časti a príslušenstvá; tlačivá; kancelárske stroje, ich príslušenstvá
a časti; batožina; nábytok a jeho časti; hry a hracie potreby; potreby telocvičné a športové; ozdoby a dekoračné prostriedky.

(540) ALCOA
(732) ALCOA INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Pennsylvania, Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, Pittsburgh, Pennsylvania
15212-5858, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157126
15.12.1966
24.6.2014
24.6.2024
31719
24.6.1964
25
Pánske odevy a bielizeň všetkých druhov.
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(540)

(732) Perry Ellis International, Inc., 3000 NW 107 Avenue, Miami, Florida 33172, US;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162485
1.8.1975
25.10.2014
25.10.2024
48250
25.10.1974
9
Elektrické stroje, prístroje a nástroje; telekomunikačné stroje, prístroje a nástroje; stroje, prístroje a nástroje s aplikovanou elektronikou (s výnimkou tých, ktoré patria medzi stroje, prístroje
a nástroje na liečebné účely); elektrické materiály.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) ISOVUEPOINTS
(732) BRACCO SPA, Via Folli 50, 20134 Miláno, IT;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) COMPET
(732) Sharp Kabushiki Kaisha, 22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku, Osaka, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165954
4.6.1985
20.8.2014
20.8.2024
53782
20.8.1984
1, 5
Chemické výrobky na použitie pri výrobe fungicídov a insekticídov. Fungicídy, insekticídy, prípravky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov.

(540) SUMI - 8
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166048
12.9.1985
8.10.2014
8.10.2024
53850
8.10.1984
30
Čokoláda, čokoládové a nelekárske cukrárske výrobky.

(540) WISPA
(732) Cadbury UK Limited, P. O. Box 12, Bournville
Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

166073
11.10.1985
3.9.2014
3.9.2024
53798
3.9.1984
16
Vedecké periodické publikácie.

166208
25.4.1986
2.4.2015
2.4.2025
54129
2.4.1985
9, 15
Elektronické hudobné nástroje, najmä prístroje
automaticky opakujúce naprogramované tóny,
signálne procesory, signálne oneskorovače, elektronické odrážače zvuku, mixéry, zosilňovače pre
hudobné nástroje, elektronické tunery, aplikované
elektronické stroje, prístroje a ich súčasti, elektronické syntetizátory, elektronické piana, elektronické varhany, rytmické stroje automaticky opakujúce kombinácie rôznych hudobných zmesí
v súlade s rôznymi druhmi hudobných nástrojov.

(540) KORG
(732) KORG INC., 15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, JP;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167064
17.10.1988
6.6.2014
6.6.2024
53677
6.6.1984
1, 5, 30
Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,
nespracované umelé živice, nespracované plastické hmoty, hnojivá, hasiace zmesi, prípravky na
mäkčenie a spájanie, chemické prípravky na konzervovanie potravín, prípravky na vypracovávanie koží, lepidlá pre priemyselné účely; prípravky farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke, dietetické prípravky na lekárske účely, potraviny
pre deti a dojčatá, náplasti, obväzový materiál,
materiál pre výplne zubov, zubný vosk, dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie hmyzu, prípravky fungicídne a herbicídne; káva, čaj, kakao,
cukor, ryža, tapioka, ságo, umelá káva, múka,
prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, koláče a cukrárenské výrobky, zmrzliny, med, melasa, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky
(s výnimkou šalátových zálievok), korenie, ľad.

(540) NUTRASWEET
(732) NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1762 Lovers Lane, Augusta, Georgia, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173417
20.1.1995
8.8.2014
8.8.2024
1782-94
8.8.1994
12.4.1995
4
Motorové oleje.

(540) MADIT - SUPER
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173419
20.1.1995
8.8.2014
8.8.2024
1784-94
8.8.1994
12.4.1995
4
Motorové oleje.

(540) MADIT- UNIOL
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

174455
5.5.1995
12.8.2014
12.8.2024
1838-94
12.8.1994
9.8.1995
3, 5, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31,
32, 35, 36
(510) Prípravky na čistenie, mydlá, pracie prostriedky,
výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na
vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky; dietetické výrobky, potraviny pre deti, vitamínové
prípravky; elektrické holiace strojčeky, ručné náradie a nástroje, nožiarske výrobky, britvy; rádioprijímače, nosiče magnetických záznamov (počítače, videá, magnetofóny, CD-prehrávače), televízne prijímače, satelity, videohry, videokamery,
prístroje a nástroje signalizačné, alarmy; zariadenia osvetľovacie, vykurovacie, na chladenie a vetranie; koža a výrobky z kože, kufre a cestovné
tašky, kožená galantéria, dáždniky, peňaženky;
stavebný materiál nekovový; nábytok, rámy, výrobky z dreva, korku, trstiny, tŕstia, vŕbového
prútia, kostí, slonoviny, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, buničiny a náhradky týchto
hmôt z plastických hmôt; drevené darčekové
predmety, sklený, porcelánový a kameninový tovar; tkaniny, prikrývky posteľné a stolové, poťahy; obuv, odevy; inzertná a reklamná činnosť;
sprostredkovanie nákupu a predaja vyššie uvedeného tovaru; pivo, minerálne a šumivé vody a iné
nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky;
konzervované, varené a sušené ovocie a zelenina,
rôsoly, zaváraniny, potraviny v konzervách; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky,
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múka a obilné prípravky, cukrovinky, zmrzlina,
kvasnice, korenie, ocot, chuťové omáčky; čerstvé
ovocie a zelenina, prírodné kvetiny, slad.
(540) TATRAWOOD
(732) Ledecký Roland, Slovenského odboja 182/1, 058 01
Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176558
9.2.1996
7.9.2014
7.9.2024
2014-94
7.9.1994
8.5.1996
18, 25, 28
Koža a imitácie kože, ako aj výrobky z týchto
materiálov nezaradené v iných triedach, kufre
a cestovné tašky, plecniaky, školské tašky, športové batohy, puzdrá, príručné puzdrá a obaly na doklady, peňaženky, kabelky, plecniaky, batohy a tašky na športový a kempingový výstroj, tašky a batohy; dáždniky a slnečníky. Odevy, obuv a pokrývky hlavy. Hry, hračky; gymnastické a športové potreby nezaradené v iných triedach.

(540) KANGAROOS
(732) ASCO GROUP LIMITED, 3333 New Hyde Park
Road, New Hyde Park, New York, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176573
15.2.1996
7.9.2014
7.9.2024
2016-94
7.9.1994
8.5.1996
18, 25, 28
Koža a imitácie kože, ako aj výrobky z týchto
materiálov nezaradené v iných triedach, kufre
a cestovné tašky, plecniaky, školské tašky, športové batohy, puzdrá, príručné puzdrá a obaly na doklady, peňaženky, kabelky, plecniaky, batohy a tašky na športový a kempingový výstroj, tašky a batohy; dáždniky a slnečníky. Odevy, obuv a pokrývky hlavy. Hry, hračky; gymnastické a športové potreby nezaradené v iných triedach.

(540)

(732) ASCO GROUP LIMITED, 3333 New Hyde Park
Road, New Hyde Park, New York, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176574
15.2.1996
7.9.2014
7.9.2024
2015-94
7.9.1994
8.5.1996
18, 25, 28
Koža a imitácie kože, ako aj výrobky z týchto
materiálov nezaradené v iných triedach, kufre
a cestovné tašky, plecniaky, školské tašky, športové batohy, puzdrá, príručné puzdrá a obaly na doklady, peňaženky, kabelky, plecniaky, batohy a tašky na športový a kempingový výstroj, tašky a batohy; dáždniky a slnečníky. Odevy, obuv a pokrývky hlavy. Hry, hračky; gymnastické a športové potreby nezaradené v iných triedach.

(540)

(732) ASCO GROUP LIMITED, 3333 New Hyde Park
Road, New Hyde Park, New York, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176886
30.4.1996
31.10.2014
31.10.2024
2587-94
31.10.1994
7.8.1996
32, 33
Víno, alkoholické nápoje, nízkoalkoholické nápoje, nealkoholické nápoje.

(540) KARPATSKÁ PERLA
(732) Karpatská perla, s. r. o., Nádražná 57, 900 81
Šenkvice, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

176968
27.6.1996
17.11.2014
17.11.2024
2781-94
17.11.1994
2.10.1996
30
30 - Obilné prípravky, sušienky, koláče, jemné pečivo, cukrovinky, zmrzlina, prášky do pečiva, obilniny upravené pre výživu ľudí, práškové pudingy.

(540) SOLAMYL
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177618
17.2.1997
18.5.2014
18.5.2024
1161-94
18.5.1994
86558
11.2.1994
CZ
7.5.1997
30
Zlepšujúce prípravky a zmesi pre pekárenstvo
a cukrársku výrobu.

(540) LACTOKORN
(732) Zeelandia spol. s r.o., Malšice 267, 391 75 Malšice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177619
17.2.1997
18.5.2014
18.5.2024
1162-94
18.5.1994
86559
11.2.1994
CZ
7.5.1997
30
Zlepšujúce prípravky a zmesi pre pekárenstvo
a cukrársku výrobu.

(540) MOLKEKORN
(732) Zeelandia spol. s r.o., Malšice 267, 391 75 Malšice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177620
17.2.1997
18.5.2014
18.5.2024
1163-94
18.5.1994
87204
25.2.1994
CZ
7.5.1997
30
Zlepšujúce prípravky a zmesi pre pekárenstvo
a cukrársku výrobu.

(540) KWAS
(732) Zeelandia spol. s r.o., Malšice 267, 391 75 Malšice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

177670
19.2.1997
22.7.2014
22.7.2024
1657-94
22.7.1994
7.5.1997
1, 17
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(510) Chlórové polyvinylchloridové (plastové) prísady
na potrubie a príslušenstvo na rozvod teplej a studenej vody; chlórové polyvinylchloridové (plastové) potrubie a príslušenstvo na rozvod teplej
a studenej vody.
(540)

(591) žltá
(732) Lubrizol Adcanced Materials, Inc., 9911 Brecksville Road, 44141-3247 Cleveland, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

177685
20.2.1997
3.12.2013
3.12.2023
2238-93
3.12.1993
7.5.1997
20, 31
Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty
a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačné
materiály, obilniny v prírodnom stave; živé zvieratá; krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby vrátane
sušienok a pochúťok; sépiové kosti (pre vtáctvo
chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre
domáce zvieratá; stelivo a hniezda pre zvieratá,
čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky, ako aj prípravky z týchto produktov používané ako prísady
do krmív.

(540)

(591) červená, žltá, čierna
(732) Affinity Petcare S. A., Placa Xavier Cugat, Núm. 2,
Edificio D 3a Planta, Sant Cugat Del Valles, Barcelona, ES;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
8 (511)
(510)

177915
12.2.1997
17.10.2014
17.10.2024
2417-94
17.10.1994
4.6.1997
30
Káva, káva v obaloch z filtrovacích materiálov,
instantná káva.

(540) PALOMA
(732) Douwe Egberts Czech Republic s.r.o., K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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178286
23.10.1997
18.10.2014
18.10.2024
2454-94
18.10.1994
9.7.1997
14.1.1998
1, 3
1 - Chemikálie, zmesi na zmäkčovanie vody, chelátové činidlá, zmesi na zjasňovanie a leštenie
kovov, odstraňovače šupín, zmesi na vyplachovanie, protipenové činidlá, zmesi na lúpanie zeleniny, odstraňovače farieb, odmasťovače, dezodoranty, odstraňovače pary, saponáty, organické
rozpúšťadlá, anorganické chemikálie, odstraňovače podlahových voskov, leštidlá na podlahu,
čističe motorov, rozpúšťacie emulgátory, sušiace
činidlá, leštidlá na nábytok, chladnou vodou ošetrené spomaľovače korózií a iných povlakov, horúcou vodou ošetrené kondicionéry nečistôt, kyslíkové čističe a rozptyľovače, súpravy na určovanie stavu baktérií v potravinárskom priemysle
a vo vodných systémoch.
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky, mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne zariadenia, saponáty a mydlá,
pracie prostriedky, škroby na pranie, kyslé roztoky na pranie, zmäkčovadlá na látky, saponáty,
čističe na koberce a čalúnenie, čističe umývačiek
riadu, dezodoranty, čističe kuchynského riadu
a panvíc, čističe stien a podláh, čističe dlaždíc
a mramoru, vosk na podlahu, čističe kovov, čističe umývadiel, odstraňovače olejov a tukov, žieravinové čističe, priemyselné čističe, brúsne čističe, čističe fliaš, alkalické čističe, kyslé čističe,
pracie kyslé neutralizačné činidlá, chlórové čističe, čističe na vozidlá, čističe striebra, emulzné čističe, čističe skla, biologické čističe, krémy na ruky, tekuté prelivy, prostriedky na úpravu odpadových vôd z práčky, prípravky na vyblednutie
modrej alebo denimovej džínsovej látky.

(540) BRUSPRAY
(732) DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Schiphol Boulevard 209, Tower B, 8th Floor Luchthaven Schiphol 1118 BH, NL;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178287
23.10.1997
18.10.2014
18.10.2024
2455-94
18.10.1994
9.7.1997
14.1.1998
3
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky, mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne zariadenia, saponáty a mydlá,
pracie prostriedky, škroby na pranie, kyslé roztoky na pranie, zmäkčovadlá na látky, saponáty,
čističe na koberce a čalúnenie, čističe umývačiek
riadu, dezodoranty, čističe kuchynského riadu
a panvíc, čističe stien a podláh, čističe dlaždíc
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a mramoru, vosk na podlahu, čističe kovov, čističe umývadiel, odstraňovače olejov a tukov, žieravinové čističe, priemyselné čističe, brúsne čističe, čističe fliaš, alkalické čističe, kyslé čističe,
pracie kyslé neutralizačné činidlá, chlórové čističe, čističe na vozidlá, čističe striebra, emulzné
čističe, čističe skla, biologické čističe, krémy na
ruky, tekuté prelivy, prostriedky na úpravu odpadových vôd z práčky, prípravky na vyblednutie
modrej alebo denimovej džínsovej látky.

(540) DILAC
(732) DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Schiphol Boulevard 209, Tower B, 8th Floor Luchthaven Schiphol 1118 BH, NL;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178290
23.10.1997
18.10.2024
18.10.2034
2458-94
18.10.1994
9.7.1997
14.1.1998
1
1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, živice umelé a syntetické, plasty v surovom
stave, prírodné a umelé pôdne hnojivá, prostriedky na hasenie, prostriedky na kalenie a prípravky
na zváranie kovov, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, triesloviny, priemyselné spojivá a lepidlá.

(540) DIVO
(732) DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Schiphol Boulevard 209, Tower B, 8th Floor Luchthaven Schiphol 1118 BH, NL;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178293
23.10.1997
18.10.2014
18.10.2024
2461-94
18.10.1994
9.7.1997
14.1.1998
3, 5
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky, mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne zariadenia, saponáty a mydlá,
pracie prostriedky, škroby na pranie, kyslé roztoky na pranie, zmäkčovadlá na látky, saponáty,
čističe na koberce a čalúnenie, čističe umývačiek
riadu, dezodoranty, čističe kuchynského riadu
a panvíc, čističe stien a podláh, čističe dlaždíc
a mramoru, vosk na podlahu, čističe kovov, čističe umývadiel, odstraňovače olejov a tukov, žieravinové čističe, priemyselné čističe, brúsne čističe, čističe fliaš, alkalické čističe, kyslé čističe,
pracie kyslé neutralizačné činidlá, chlórové čističe, čističe na vozidlá, čističe striebra, emulzné

čističe, čističe skla, biologické čističe, krémy na
ruky, tekuté prelivy, prostriedky na úpravu odpadových vôd z práčky, prípravky na vyblednutie
modrej alebo denimovej džínsovej látky.
5 - Farmaceutické prípravky, insekticídy, zariadenia na dezinfekciu cumlíkov, algaecídy, dezinfektanty, dezinfekčné prístroje, sterilizačné materiály, insekticídy pre dobytok, rodenticídy, prostriedky na ničenie buriny, intramammanica, prostriedky na odpudzovanie červov, všeobecné lekárske čističe, chladnou vodou ošetrené biocídy.
(540) DIVOMIL
(732) DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Schiphol Boulevard 209, Tower B, 8th Floor Luchthaven Schiphol 1118 BH, NL;
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178746
17.12.1997
20.9.2014
20.9.2024
2174-94
20.9.1994
10.9.1997
4.3.1998
4, 6, 7, 12, 19, 36, 37, 39, 42
4 - Mazacie tuky, oleje.
6 - Železiarske, zámočnícke a klampiarske výrobky určené pre stavebníctvo, napr. kovové stavebné dielce, oceľové konštrukcie, oceľové nosníky,
oceľové časti mostov, oceľové zvodidlá, kovové
armatúry do betónu, oceľové prípravky a pomôcky na betónovanie, neprenosné oceľové konštrukcie.
7 - Stroje, zariadenia a mechanizmy na stavebnú
výrobu, ako napr. miešačky betónu, malty, mobilné miešačky, dopravné pásy, rýpadlá, nakladače, baranidlá, náhradné diely uvedených prostriedkov.
12 - Dopravné prostriedky určené na stavebnú činnosť, náhradné diely týchto prostriedkov.
19 - Nekovové stavebné hmoty, materiály, polotovary a výrobky na stavebnú výrobu, ako napr.
betónové a bitúmenové zmesi, piesok, vápno, betónové tvárnice, nádrže na kvapaliny, obklady, izolácie, betónové a železobetónové dielce.
36 - Prenájom nebytových priestorov, správa budov.
37 - Dopravné, inžinierske, priemyselné, bytové
a občianske stavby, ako sú napr. diaľnice, cesty,
tunely, výrobné a montážne haly, vodovodné
a kanalizačné siete, plynovody, sklady, obytné
budovy a súbory, administratívne budovy, obchodné objekty, objekty pre kultúru, prenájom strojov, zariadení, mechanizmov, dielcov a konštrukcií na stavebnú výrobu, dopravných prostriedkov,
ako aj opravy, údržba a servis uvedených vecí.
39 - Autobusová a automobilová doprava, prevádzkovanie garáží, odstavných plôch a poskytovanie súvisiacich služieb, prenájom motorových
vozidiel a garáží.
42 - Preukazné a kontrolné skúšky stavebných materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt
a látok používaných v pozemnom, inžinierskom,
priemyselnom stavebníctve a ich vyhodnocovanie, inžinierske práce z oblasti stavebníctva.
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(540)

(540) SPEED STICK
(732) COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022-7499, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(732) Doprastav, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179007
19.12.1997
1.7.2014
1.7.2024
1525-94
1.7.1994
10.9.1997
4.3.1998
12
12 - Osobné autá, nákladné vozidlá, dodávkové
autá, športové úžitkové vozidlá, viacúčelové dopravné prostriedky, autobusy, prívesy, traktory,
vyklápacie vozidlá, vidlicové zdvižné vozíky, závodné vozidlá, kolesá na vozidlá, motocykle, požiarne vozidlá s vysúvacími rebríkmi, mraziace
vozidlá, bicykle.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) MUSSO
(732) Ssangyong Motor Company, 150-3, Chilkoi-dong,
Pyungtaek-si, Kyungki-do, KR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179022
19.12.1997
16.11.2014
16.11.2024
2760-94
16.11.1994
10.9.1997
4.3.1998
5
5 - Veterinárne prípravky, prísady do krmiva pre
ošípané.

(540) PULMOTIL
(732) Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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179248
9.1.1998
16.9.2014
16.9.2024
2141-94
16.9.1994
10.9.1997
4.3.1998
3
3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické
prípravky.

179281
16.1.1998
29.12.2013
29.12.2023
2385-93
29.12.1993
8.10.1997
8.4.1998
6, 11, 17
6 - Kovové potrubia, rúry, nákrutky, predĺženia
a podobné výrobky tohto druhu z kovu, najmä na
vodárenské a sanitárne zariadenia, príchytky z kovu, drobný železiarsky tovar.
11 - Vodárenské a sanitárne zariadenia, tvarovky
a rúry na vnútorné a vonkajšie rozvody studenej
a teplej vody, hadice s kovovými koncovkami,
koncovky na hadice a rúry s presuvnou maticou,
koncovky na hadice a rúry so závitovým nadstavcom, sprchové hadice, rozoberateľné spoje
na dočasné rozvody, rozdvojky na dve hadice,
obtokové súpravy, výtokové, priechodné, rohové
a spätné ventily, medziventily, rozdeľovače, radiátorové prípojky, spojky a predĺženia, konštrukcie tvaroviek so zástrekom, veľké D-G priechodky.
17 - Plastové výlisky ako polotovary, tesniace
a izolačné materiály, ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových, rozvody vody z plastov, spojovacie hadice na rozvody studenej a teplej vody,
celoplastové spojovacie hadice, tvarovky a rúry
na rozvody vzduchu, spojovacie hadice, tvarovky
a rúry na kvapkové závlahy, bezzástrekové konštrukcie tvaroviek, prípojky a spojky na polyfúzne zváranie s presuvnou maticou, prípojky a spojky na polyfúzne zváranie so závitovým nadstavcom, hadice na práčky, celoplastové priechodné
ventily, guľové, resp. valcové kohúty, príchytky
z hmôt vláknitých, elastických alebo plastických.

(540)

(732) SANITAS, spol. s r. o., Novomestská 16, 907 01
Myjava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)

179367
21.1.1998
7.9.2014
7.9.2024
2004-94
7.9.1994
9489079
29.4.1994
CZ
8.10.1997
8.4.1998
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7 (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, 37, 38, 42
(511) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké
účely, pre fotografie, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; umelé živice, plastické hmoty
v surovom stave; pôdne hnojivá prírodné a umelé; prostriedky na hasenie, kalenie a zváranie; prostriedky na konzervovanie potravín; triesloviny;
priemyselné spojivá; impregnačné látky a látky
na vytvrdzovanie cementu, protipožiarne nátery;
prostriedky na čistenie sporákov; ortuť, antimón,
alkalické kovy a kovy alkalických zemín, bauxit.
2 - Farby, laky, nátery, fermeže na priemyselné
a umelecké použitie, textilné farby; prípravky na
farbenie potravín a nápojov; farbivá, antikorózne
a impregnačné nátery; farbiarenské prípravky, moridlá, prírodné živice; kovové fólie a kovy v prášku na účely maliarske a dekoratérske.
3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlá, leštiace prípravky, prášky, odmasťovacie
prípravky, výrobky kozmetické a voňavkárske
vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky; želatína na potravinárske účely; moridlá na bielizeň; farby na vlasy; obuvnícka smola.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá; prostriedky na viazanie prachu; palivá vrátane čierneho
a hnedého uhlia, lignitu a rašeliny, palivové drevo, oleje a pohonné látky, prostriedky na svietenie, sviečky, svietniky, nočné lampičky, knôty.
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých;
medicinálne čaje; chemické výrobky na lekárske
účely; náplasti, obväzový materiál, hmoty určené
na plombovanie zubov vrátane amalgámov z drahých kovov a na odtlačky zubov; kultúry mikroorganizmov; lekárske pijavice; dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
6 - Všeobecné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny aj s nekovovými materiálmi; kotvy, nákovy a zvony; stavebný materiál
z valcovaného a liateho kovu, traverzy, koľajnice
a iný kovový materiál na železničné účely; nepohyblivé železničné zariadenia; reťaze, kovové
káble a drôty s výnimkou drôtov na elektrotechnické účely; zámočnícke výrobky, kovové rúry
a rúrky; nedobytné pokladnice, trezory a schránky; oceľové guľôčky; podkovy, klince a skrutky;
iné kovové výrobky neobsiahnuté v iných triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje s výnimkou tých, ktoré sú v triedach 9 a 12; motory; súkolesia a hnacie remene; poľnohospodárske stroje a liahne;
maznice; elektromechanické zariadenia pre domácnosť vrátane drvičov, mixérov a mlynčekov;
nástroje poháňané elektrickým motorom alebo
iným mechanickým pohonom.
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,
srsti a vlny, špachtle a iné náčinie pre umelcov.

9 - Telekomunikačné a ďalšie slaboprúdové zariadenia a systémy vrátane počítačových sietí
a satelitných systémov; prístroje a nástroje na
vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje
navigačné, t.j. na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané na riadenie
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické;
prístroje pre bezdrôtovú oznamovaciu techniku
vrátane telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov, počítačových sietí
a satelitných systémov; prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačiek obrazu a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie; prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťaliek; prístroje
a nástroje na účely záchranné a vyučovacie; automaty uvádzané do činnosti mincou, známkou
alebo inými prostriedkami; prístroje a zariadenia
na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu; zapisovacie pokladnice a výpočtová technika akéhokoľvek druhu; hasiace prístroje, špeciálne puzdrá
na prístroje a nástroje zaradené v tejto triede;
elektrotermické nástroje a prístroje vrátane ručných elektrických zváračiek, elektrických žehličiek a podobne, elektricky vyhrievané vankúše,
odevy a odevné súčasti; elektrické ohrievače nôh;
elektrické zapaľovače a podobné zariadenia nezaradené v iných triedach; elektromechanické zariadenia pre domácnosť určené na čistenie vrátane vysávačov prachu a leštičiek parkiet; bezpečnostné a záchranné odevy; dýchacie prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske vrátane špeciálneho
nábytku pre tieto odbory; zdravotnícke prístroje
a pomôcky vrátane ortopedických bandáží, zdravotníckych výrobkov z gumy, protéz; chirurgické
nástroje nožiarskeho charakteru; inkubátory.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, zariadenia na výrobu pary; zariadenia na varenie, chladenie a vetranie vrátane klimatizačných zariadení
alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na
rozvod vody a zariadenia zdravotnícke nezaradené do iných tried.
12 - Pozemné vozidlá, motory do pozemných vozidiel, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre
pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, lodnú
a pozemnú dopravu, prístroje pre pozemné vozidlá.
13 - Ohňostroje vrátane všetkých výrobkov pre
zábavnú pyrotechniku.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých kovov, ich zliatin alebo dublovaných kovov; bižutéria z plastov a plastických hmôt; hodiny, kontrolné hodiny, hodinárske výrobky a chronometrické zariadenia vrátane špeciálnych puzdier; umelecké predmety z bronzu.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických
klavírov a ich príslušenstva, struny na hudobné
nástroje, hudobné skrine.
16 - Papier a výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky; spojivá pre papierenský priemysel; tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby vrátane
písacích potrieb z drahých kovov, kancelárske
lepidlá; nožiarske výrobky na kancelárske účely;
potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; učebné
a školské potreby a pomôcky; hracie karty, tlačiarenské písmená; štočky.
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17 - Gutaperča, guma, balata a náhradky týchto
hmôt, pokiaľ nepatria do iných tried; polotovary
z plastických hmôt v tvare fólií, dosiek, tyčiniek
a podobne; penové materiály na báze gumy a plastických hmôt; tesniace hmoty a tmely; tepelné,
elektrické a zvukové upchávky a izolácie; izolačné nátery; azbest, sľuda a výrobky z azbestu
a sľudy; hadice s výnimkou kovových.
18 - Koža a náhradky kože, výrobky z kože a jej
náhradiek, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach; surové kože a kožušiny; kufre a cestovné
tašky, dáždniky, slnečníky a palice; biče, konské
prikrývky a postroje, sedlárske výrobky.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva, trámy (hrady), dosky, drevené panely,
preglejka, kompozitné stavebné materiály na báze dreva a iných materiálov, tehly, sklenené tehly,
tvárnice, dlaždice, obkladačky, preklady, dechtová krycia lepenka; podlahové krytiny stavebného
charakteru; prírodný a umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, kameninové a cementové
rúry; stavebný materiál na stavbu ciest akéhokoľvek druhu, asfalt, živica; prenosné domy, kamenné pomníky, kozuby.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku, brúsené sklá a zrkadlá; rámy; výrobky
z dreva, korku, tŕstia, trstiny, vŕbového prútia,
rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, korytnačiny,
jantáru, perlete, morskej peny, buničiny, pokiaľ
nie sú zaradené v iných triedach; výrobky z plastických hmôt, pokiaľ nie sú zaradené v iných
triedach; posteľné potreby, matrace, žinenky, podhlavníky, vankúše a ďalšie.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a kuchynské účely ako kuchynský riad, vedrá,
plechové misky a nádoby, misky a nádoby z plastických a iných hmôt, ručne poháňané strojčeky
na mletie, sekanie, lisovanie, odstraňovanie prachu a nečistôt, leštenie parkiet a podobne; hrebene a umývacie huby, toaletné potreby, kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratovanie, čistiace
látky, drôtenky vrátane drôteniek z plastických
hmôt; tovar sklenený vrátane okenného skla,
výrobky z porcelánu a kameniny nezaradené
v iných triedach.
22 - Povrazy a struny na technické účely, laná
a špagáty z prírodných, umelých alebo plastických látok; siete, stany vrátane stanov na táborenie, lodné plachty, vrecia; čalúnnický materiál
ako konské vlásie (plsť), kapok, perie, morská
tráva a podobne; surové textilné vlákna.
23 - Nite.
24 - Tkaniny s výnimkou tkanín zaradených v triedach 22 a 26; prikrývky vrátane cestovných prikrývok, posteľná bielizeň, textilný tovar nezaradený v iných triedach.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, sandále, papuče
vrátane športovej obuvi.
26 - Čipky, výšivky, stužky, šnúrky, gombíky všetkých druhov, stláčacie gombíky, háčiky, špendlíky, spony; zipsy; umelé kvetiny, sieťky na vlasy,
leonský tovar.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny; čalúny vrátane farebných papierových
tapiet, paravány, voskové plátno poťahové.
28 - Hry; hračky, telocvičné a športové náradie
vrátane sietí; športové potreby nezaradené v iných
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triedach; napríklad rybárske potreby vrátane návnad; náradie na zimné športy, náradie na športové hry, tovar plážový a kúpací; šermiarske,
sečné a bodné zbrane; ozdoby na vianočné stromčeky.
29 - Mäso, hydina, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zverina; mäsové extrakty, konzervovaná, sušená a varená zelenina a ovocie; 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, cukor, ryža, tapioka, ságo,
čokoláda, kávové náhradky; múka a obilné výrobky určené na výživu ľudí, napríklad ovsené
vločky a podobne; nápoje z kávy, kakaa alebo
čokolády; chlieb, sucháre a sušienky, oblátky, koláče a jemné pečivo a cukrovinky; vianočné cukrovinky a čokoládové výrobky; zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky; koreniny,
ľad.
31 - Výrobky poľnohospodárske a záhradnícke vrátane surových obilnín neupravených na ľudskú
výživu a podobne; produkty lesnícke vrátane nespracovaného dreva; semená nezaradené do iných
tried; živé zvieratá vrátane rýb a hydiny určených
na chov; čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, živé
rastliny a prírodné kvety; krmivá pre zvieratá
vrátane krmív obilných; 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.
33 - Vína vrátane nealkoholických vín, liehoviny,
likéry.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky;
potreby pre fajčiarov; zápalky.
35 - Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť súvisiaca s nákupom a predajom uvedených
tovarov.
37 - Komplexná montáž, výstavba, údržba a opravy telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov vrátane počítačových
sietí a satelitných systémov.
38 - Prevádzkovanie telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov vrátane počítačových sietí a satelitných systémov.
42 - Poradenská činnosť v uvedených odboroch;
projektovanie telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov vrátane počítačových sietí a satelitných systémov.
(540)

(732) SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179379
21.1.1998
21.11.2014
21.11.2024
2797-94
21.11.1994
8.10.1997
8.4.1998
2, 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 34
2 - Farby.
3 - Kozmetické prípravky.
9 - Magnetofóny, rádioprijímače, telefóny.
12 - Bicykle.
14 - Prstene, kovové šperky, bižutéria, tabatierky,
hodinárske výrobky.
16 - Kancelárske potreby, kalendáre, hracie karty, reklamné nálepky.
18 - Kufríky a puzdrá.
20 - Nábytok, kreslá, stoličky, barové pulty, komody, vankúše.
21 - Porcelánové hrnčeky, poháre, taniere, sklenené výrobky, ako džbániky, poháre, likérové súpravy.
24 - Deky, uteráky, osušky, posteľná bielizeň.
26 - Spony, pracky.
28 - Hry, hračky, biliardy, sánky.
34 - Popolníky.

(540)

(732) H-D U.S.A., LLC, 3700 West Juneau Avenue,
Milwaukee, WI 53208, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179380
21.1.1998
21.11.2014
21.11.2024
2798-94
21.11.1994
8.10.1997
8.4.1998
2, 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 34
2 - Farby.
3 - Kozmetické prípravky.
9 - Magnetofóny, rádioprijímače, telefóny.
12 - Bicykle.
14 - Prstene, kovové šperky, bižutéria, tabatierky,
hodinárske výrobky.
16 - Kancelárske potreby, kalendáre, hracie karty, reklamné nálepky.
18 - Kufríky a puzdrá.
20 - Nábytok, kreslá, stoličky, barové pulty, komody, vankúše.
21 - Porcelánové hrnčeky, poháre, taniere, sklenené výrobky, ako džbániky, poháre, likérové
súpravy.
24 - Deky, uteráky, osušky, posteľná bielizeň.
26 - Spony, pracky.

28 - Hry, hračky, biliardy, sánky.
34 - Popolníky.
(540) HARLEY - DAVIDSON
(732) H-D U.S.A., LLC, 3700 West Juneau Avenue,
Milwaukee, WI 53208, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179634
12.2.1998
21.10.2014
21.10.2024
2507-94
21.10.1994
5.11.1997
6.5.1998
30
30 - Prášky pudingové a krémové, pudingovým
a krémovým práškom podobné výrobky na prípravu pudingov, krémov, želé požívatín a iných
cukrárskych výrobkov, práškové potravinárske
zmesi na báze múky, krupice, škrobu a iných sacharidických a bielkovinových produktov na prípravu múčnikov, pečív, múčnych a iných jedál,
modifikované škroby a škrobové deriváty pre potravinársky a nepotravinársky priemysel.

(540)

(732) EKAMYL, spol. s r. o., Sladovnícka 24, 917 01
Trnava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179799
12.2.1998
8.8.2014
8.8.2024
1788-94
8.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
4
4 - Ekologický vykurovací olej.

(540) APOLLOTERM
(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)

179924
19.2.1998
25.8.2014
25.8.2024
1944-94
25.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
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, 35, 37, 38, 42
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(511) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké
účely, pre fotografie, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; umelé živice, plasty v surovom stave; pôdne hnojivá prírodné a umelé;
prostriedky na hasenie, kalenie a zváranie; prostriedky na konzervovanie potravín; triesloviny;
priemyselné spojivá; impregnačné látky a látky
na vytvrdzovanie cementu, protipožiarne nátery;
prostriedky na čistenie sporákov; ortuť, antimón,
alkalické kovy a kovy alkalických zemín, bauxit.
2 - Farby, laky, nátery, fermeže na priemyselné
a umelecké použitie, textilné farby; prípravky na
farbenie potravín a nápojov; farbivá, antikorózne a impregnačné nátery; farbiarenské prípravky, moridlá, prírodné živice; kovové fólie a kovy
v prášku na účely maliarske a dekoratérske.
3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlá, leštiace prípravky, prášky, odmasťovacie
prípravky, výrobky kozmetické a voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné
pasty a prášky; želatína na potravinárske účely;
moridlá na bielizeň; farby na vlasy; krajčírska
smola.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá; prostriedky
na viazanie prachu; palivá vrátane čierneho a hnedého uhlia, lignitu a rašeliny, palivové drevo, oleje
a pohonné látky, prostriedky na svietenie, sviečky, svietniky, nočné lampičky, knôty.
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých;
medicinálne čaje; chemické výrobky na lekárske
účely; náplasti, obväzový materiál, hmoty určené
na plombovanie zubov vrátane amalgámov z drahých kovov a na odtlačky zubov; kultúry mikroorganizmov; lekárske pijavice; dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitické látky.
6 - Všeobecné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny aj s nekovovými materiálmi; kotvy, nákovy a zvony; stavebný materiál
z valcovaného a liateho kovu, traverzy, koľajnice
a iný kovový materiál na železničné účely; nepohyblivé železničné zariadenia; reťaze, kovové
káble a drôty s výnimkou drôtov na elektrotechnické účely; zámočnícke výrobky, kovové rúry
a rúrky; nedobytné pokladnice, trezory a schránky; oceľové guľôčky; podkovy, klince a skrutky;
iné kovové výrobky neobsiahnuté v iných triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje s výnimkou tých, ktoré sú v triedach 9 a 12; motory; súkolesia a hnacie remene; poľnohospodárske stroje a liahne;
maznice; elektromechanické zariadenia pre domácnosť vrátane drvičov, mixérov a mlynčekov;
nástroje poháňané elektrickým motorom alebo
iným mechanickým pohonom.
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,
srsti a vlny, špachtle a iné náčinie pre umelcov.
9 - Telekomunikačné a ďalšie slaboprúdové zariadenia a systémy vrátane počítačových sietí
a satelitných systémov; prístroje a nástroje na
vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje
navigačné, t. j. na prenášanie rozkazov, na mera-
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nie a prístroje všeobecne používané na riadenie
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické;
prístroje pre bezdrôtovú oznamovaciu techniku
vrátane telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov, počítačových sietí
a satelitných systémov; prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačiek obrazu a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie; prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťaliek; prístroje
a nástroje na účely záchranné a vyučovacie; automaty uvádzané do činnosti mincou, známkou
alebo inými prostriedkami; prístroje a zariadenia
na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu; zapisovacie pokladnice a výpočtová technika akéhokoľvek druhu; hasiace prístroje, špeciálne puzdrá
na prístroje a nástroje zaradené v tejto triede;
elektrotermické nástroje a prístroje vrátane ručných elektrických zváračiek, elektrických žehličiek a pod., elektricky vyhrievané vankúše, odevy a odevné súčasti; elektrické ohrievače nôh;
elektrické zapaľovače a podobné zariadenia nezaradené v iných triedach; elektromechanické zariadenia pre domácnosť určené na čistenie vrátane vysávačov prachu a leštičiek parkiet; bezpečnostné a záchranné odevy; dýchacie prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubolekárske a zverolekárske vrátane špeciálneho nábytku pre tieto odbory; zdravotnícke prístroje a pomôcky vrátane ortopedických bandáží,
zdravotníckych výrobkov z gumy, protéz; chirurgické nástroje nožiarskeho charakteru; inkubátory.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, zariadenia na výrobu pary; zariadenia na varenie,
chladenie a vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke, inde nezaradené.
12 - Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu, prístroje pre pozemné vozidlá.
13 - Ohňostroje vrátane všetkých výrobkov pre
zábavnú pyrotechniku.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých kovov, ich zliatin alebo dublovaných kovov; bižutéria z plastov a plastických hmôt; hodiny, kontrolné hodiny, hodinárske výrobky a chronometrické zariadenia vrátane špeciálnych puzdier; umelecké predmety z bronzu.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických
klavírov a ich príslušenstva, struny na hudobné
nástroje, hudobné skrine.
16 - Papier a výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky; spojivá pre papierenský priemysel; tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby vrátane
písacích potrieb z drahých kovov, kancelárske
lepidlá; nožiarske výrobky na kancelárske účely;
potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; učebné
a školské potreby a pomôcky; hracie karty, tlačiarenské písmená; štočky.
17 - Gutaperča, guma, balata a náhradky týchto
hmôt, pokiaľ nepatria do iných tried; polotovary
z plastov v tvare fólií, dosiek, tyčiniek a podobne; penové materiály na báze gumy a plastov;
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tesniace hmoty a tmely; tepelné, elektrické a zvukové upchávky a izolácie; izolačné nátery; azbest, sľuda a výrobky z azbestu a sľudy; hadice
s výnimkou kovových.
18 - Koža a náhradky kože, výrobky z kože a jej
náhradiek, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach; surové kože a kožušiny; kufre a cestovné
tašky, dáždniky, slnečníky a palice; biče, konské
prikrývky a postroje, sedlárske výrobky.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva, trámy (hrady), dosky, drevené panely,
preglejka, kompozitné stavebné materiály na báze dreva a iných materiálov, tehly, sklenené tehly,
tvárnice, dlaždice, obkladačky, preklady, dechtová krycia lepenka; podlahové krytiny stavebného
charakteru; prírodný a umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, kameninové a cementové
rúry; stavebný materiál na stavbu ciest akéhokoľvek druhu, asfalt, živica; prenosné domy, kamenné pomníky, kozuby.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku, brúsené sklá a zrkadlá; rámy; výrobky
z dreva, korku, tŕstia, trstiny, vŕbového prútia,
rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, korytnačiny,
jantáru, perlete, morskej peny, buničiny, pokiaľ
nie sú zaradené v iných triedach; výrobky z plastov, pokiaľ nie sú zaradené v iných triedach; posteľné potreby, matrace, žinenky, podhlavníky,
vankúše a ďalšie.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá,
plechové misky a nádoby, misky a nádoby z plastických a iných hmôt, ručne poháňané strojčeky
na mletie, sekanie, lisovanie, odstraňovanie prachu a nečistôt, leštenie parkiet a podobne; hrebene a umývacie huby, toaletné potreby, kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratovanie, čistiace látky, drôtenky vrátane drôteniek z plastov;
tovar sklenený vrátane okenného skla, výrobky
z porcelánu a kameniny, nezaradené v iných triedach.
22 - Povrazy a struny na technické účely, laná
a špagáty z prírodných, umelých alebo plastických látok; siete, stany vrátane stanov na táborenie, lodné plachty, vrecia; čalúnnický materiál,
ako konské vlásie (plsť), kapok, perie, morská
tráva a podobne; surové textilné vlákna.
23 - Nite.
24 - Tkaniny s výnimkou tkanín zaradených
v triedach 22 a 26; prikrývky vrátane cestovných
prikrývok, posteľná bielizeň, textilný tovar, nezaradené v iných triedach.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, sandále, papuče
vrátane športovej obuvi.
26 - Čipky, výšivky, stužky, šnúrky, gombíky všetkých druhov, stláčacie gombíky, háčiky, špendlíky, spony; zipsy; umelé kvetiny, sieťky na vlasy,
leonský tovar.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny; čalúny vrátane farebných papierových tapiet, paravany, voskové plátno poťahové.
28 - Hry; hračky, telocvičné a športové náradie
vrátane sietí; športové potreby, nezaradené v iných
triedach; napr. rybárske potreby vrátane návnad;
náradie na zimné športy, náradie na športové hry,
tovar plážový a kúpací; šermiarske sečné a bodné
zbrane; ozdoby na vianočné stromčeky.
29 - Mäso, hydina, ryby vrátane mäkkýšov a kô-

rovcov, hydina, zverina; mäsové extrakty, konzervovaná, sušená a varená zelenina a ovocie; 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, cukor, ryža, tapioka, ságo,
čokoláda, kávové náhradky; múka a obilné výrobky určené na výživu ľudí, napr. ovsené vločky
a pod.; nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády; chlieb,
sucháre a sušienky, oblátky, koláče a jemné pečivo, cukrovinky; vianočné cukrovinky a čokoládové výrobky; zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica, korenie,
ocot, chuťové omáčky; koreniny, ľad.
31 - Výrobky poľnohospodárske a záhradnícke
vrátane surových obilnín neupravených na ľudskú výživu a pod.; produkty lesnícke vrátane nespracovaného dreva; semená nezaradené do iných
tried; živé zvieratá vrátane rýb a hydiny určených
na chov; čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, živé
rastliny a prírodné kvety; krmivá pre zvieratá
vrátane krmív obilných; 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.
33 - Vína vrátane nealkoholických vín, liehoviny,
likéry.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky;
potreby pre fajčiarov; zápalky.
35 - Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť súvisiaca s nákupom a predajom uvedených
tovarov.
37 - Komplexná montáž, výstavba, údržba a opravy telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov vrátane počítačových
sietí a satelitných systémov.
38 - Prevádzkovanie telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov vrátane počítačových sietí a satelitných systémov.
42 - Poradenská činnosť v uvedených odboroch;
projektovanie telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov vrátane počítačových sietí a satelitných systémov.
(540) SITEL
(732) SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179999
17.3.1998
5.10.2014
5.10.2024
2315-94
5.10.1994
10.12.1997
3.6.1998
5
5 - Lekárske a chirurgické bandáže a obväzy; prostriedky na ošetrenie a výplne rán.

(540) HYDROFIBER
(732) ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park Drive,
Skillman, New Jersey 08558, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180100
17.3.1998
31.10.2014
31.10.2024
2593-94
31.10.1994
10.12.1997
3.6.1998
29, 30
29 - Mäso; ryby, morské živočíchy, mušle, hydina a zverina (s výnimkou živých); výťažky z mäsa a rýb; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; zaváraniny; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávová náhradka, múky a hotové
obilninové výrobky, instantné rezance, chlieb, pečivo, torty, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny,
med, melasový sirup, kvasnice, sušené kvasnice,
soľ, horčica, ocot, omáčky (korenisté), korenie,
osviežujúci ľad.

(540) AMOY
(732) AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180132
17.3.1998
15.7.2014
15.7.2024
1594-94
15.7.1994
10.12.1997
3.6.1998
18, 28
18 - Vrecia, vaky, tašky, plecniaky.
28 - Gymnastické potreby a náčinie s výnimkou
oblečenia; športové potreby, hokejky na ľadový
hokej, hokejky na pozemný hokej, ringettové palice, športové náčinie a príslušenstvo na ľadový
hokej; športové rukavice, rukavice na športové
hry, rukavice na ľadový hokej, pre brankárov, na
držanie palíc a tyčí; chytacie rukavice, rukavice
na pozemný hokej; chrániče; chrániče ramien,
lakťov, kolien, bokov, rúk, hrudníka; chrániče
pre brankárov; ochranné masky, tvárové masky;
športové náčinie a príslušenstvo na pozemný hokej a ringette; korčule, puky na ľadový hokej,
loptičky na pozemný hokej; športové vaky a tašky na nosenie športového náčinia.

(540) TITAN
(732) Reebok-CCM Hockey Oy, Kaukjärventie 284,
PL - 28, FI-30101 Forssa, FI;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

180356
20.4.1998
15.7.2014
15.7.2024
1595-94
15.7.1994
14.1.1998
8.7.1998

239

7 (511) 9, 18, 25, 28
(511) 9 - Prilby.
18 - Vrecia, vaky, tašky, plecniaky.
25 - Odevy, obuv, prikrývky hlavy, rukavice; nohavice na ľadový hokej, gymnastické cvičky;
tričká, šortky, spodná bielizeň; čapice; športové
tričká, nohavice, bundy, šortky, vetrovky, športové oblečenie na tréningové účely; gymnastické
oblečenie.
28 - Gymnastické potreby a náčinie; športové rukavice, rukavice na športové hry, rukavice na ľadový hokej, pre brankárov, na držanie palíc a tyčí; chytacie rukavice, rukavice na pozemný hokej; športové potreby, hokejky na ľadový hokej,
hokejky na pozemný hokej, ringettové palice,
športové náčinie a príslušenstvo na ľadový hokej;
prilby pre hráčov a brankárov ľadového hokeja;
chrániče; chrániče pliec, lakťov, kolien, bokov,
rúk, hrudníka; chrániče pre brankárov; ochranné
masky, tvárové masky; športové náčinie a príslušenstvo na pozemný hokej a ringette; korčule,
puky na ľadový hokej, loptičky na pozemný hokej; športové vaky a tašky na nosenie športového
náčinia.
(540) KOHO
(732) Reebok-CCM Hockey Oy, Kaukjärventie 284,
PL - 28, FI-30101 Forssa, FI;
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180369
20.4.1998
14.9.2014
14.9.2024
2101-94
14.9.1994
14.1.1998
8.7.1998
3
3 - Prípravky na farbenie a odfarbovanie vlasov
obsahujúce prísady na ochranu, posilňovanie a vyživovanie vlasov.

(540) BOTANICOLOR COMPLEXES
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180373
20.4.1998
16.9.2014
16.9.2024
2148-94
16.9.1994
14.1.1998
8.7.1998
3, 25
3 - Neliečivé toaletné a kúpeľové preparáty pre mužov a ženy, parfumy, kolínske vody, kolínske vody v sprejoch a toaletné vody, mydlá, kúpeľové
prísady kryštalické, jemné prostriedky proti lupinám, šampóny a neliečivé prípravky na ošetrovanie vlasov, prostriedky proti poteniu a dezodoranty na osobné použitie, éterické oleje, pleťové
vody a krémy na telo a ruky, telové púdre, pleťové vody a balzamy po holení, holiace krémy, prípravky na opaľovanie, zmesi voňavých látok.
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25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, hlavne tričká a čiapky.

(540) OBSESSION
(732) Conopco, Inc., doing business as Calvin Klein
Cosmetics Company, Trump Tower, 725 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180511
23.4.1998
7.12.2014
7.12.2024
2956-94
7.12.1994
14.1.1998
8.7.1998
33
33 - Whisky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181195
15.7.1998
1.6.2014
1.6.2024
1290-94
1.6.1994
8.4.1998
7.10.1998
1, 29, 30, 31, 35, 42
1 - Poľnohospodárske hnojivá, kompost, rašelina,
bezzeminové rastlinné substráty.
29 - Mäso, ryby, hydina, vajcia, mlieko, mliečne výrobky, jedlé oleje.
30 - Cukor, ryža, káva, múka, chlieb, pečivo, med,
korenie, horčica, ocot, čaj, káva, vločky.
31 - Ovocie, zelenina, semená, živé rastliny a kvetiny, krmivo pre dobytok, živé zvieratá.
35 - Sprostredkovanie predaja a nákupu uvedených
tovarov.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia, spracovanie odpadov z poľnohospodárskej výroby.

(540) ROZKVET
(732) Haramia Stanislav, Ing., Ľ. Zúbka 1178/3, 901 01
Malacky, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(732) JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 4040
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180512
23.4.1998
7.12.2014
7.12.2024
2957-94
7.12.1994
14.1.1998
8.7.1998
33
33 - Likéry.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181370
20.7.1998
2.6.2014
2.6.2024
1296-94
2.6.1994
8.4.1998
7.10.1998
1, 5, 40, 42
1 - Žieravé látky na priemyselné účely.
5 - Jedy.
40 - Spracovanie nebezpečných odpadov.
42 - Poradenská činnosť v oblasti nebezpečných
odpadov, konštrukčné práce a poradenstvo v odbore strojárstvo a chémia, chemicko-fyzikálna analýza tuhých, kvapalných a plynných zmesí, ničenie odpadov.

(540)

(591) zelená, žltá
(732) DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(732) SOUTHERN COMFORT PROPERTIES, INC.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 4040 Civic Center Drive, San Rafael, California 94903, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

181378
20.7.1998
29.7.2014
29.7.2024
1706-94
29.7.1994
8.4.1998
7.10.1998
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16 - Papier, papierové pásky, karty, tlačoviny, formuláre, tlačené publikácie, knihy, noviny, periodické publikácie, brožúry, viazače voľných listov, letáky, prospekty, obchodné formuláre, dátové listy, manuály na obsluhu, programovacie počítačové manuály, počítačové výpisy, počítačové
zoznamy a počítačové operačné dokumentácie
a programové vybavenie počítačov zaradené do
triedy 16.
37 - Údržba, inštalácia a opravy počítačov a programového vybavenia počítačov.

7 (511) 41
(511) 41 - Vydávanie regionálneho týždenníka.
(540)

(591) sivá, žltá
(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181562
13.8.1998
2.8.2014
2.8.2024
1747-94
2.8.1994
6.5.1998
4.11.1998
5
5 - Analgetické farmaceutické prípravky na humánne použitie.

(540) OPIDOL
(732) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74,
CH-4020 Basel, CH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181584
13.8.1998
4.10.2014
4.10.2024
2297-94
4.10.1994
6.5.1998
4.11.1998
9, 16, 37
9 - Počítače; vedecké, elektrické a elektronické prístroje a nástroje, všetko na príjem, spracovanie,
vysielanie, ukladanie a odovzdávanie vstupov a výstupov dát; slovné procesory; vizuálne jednotky
displejov, tlačiace prístroje, pamäte, monitorovacie a editačné prístroje, všetko na použitie s uvedenými výrobkami; elektronické prístroje a nástroje, všetky používajúce počítačové programy
a na riadenie počítačov, strojov alebo obrábacích
strojov; inštruktážne a vyučovacie prístroje a nástroje; faksimilné telegrafické prístroje; prístroje
na záznam zvuku alebo videoinformácií; tlačiarne; súčasti a doplnky zaradené v triede 9 na všetky uvedené výrobky; pásky, disky, karty a drôty,
všetko magnetické a na počítačové programy
alebo s počítačovými programami; elektronické
pamäťové jednotky alebo optické disky na počítačové programy alebo s počítačovými programami; cievky a kazety, všetky prispôsobené na
použitie s uvedenými diskami, páskami, kartami
a drôtmi; vydierované (kódované) karty a vydierované (kódované) pásky; magnetické pásky nesúce zvukové záznamy alebo videozáznamy; počítačové programy.
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(540) SYBASE
(732) Sybase Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, One Sybase Drive, Dublin, California 94568, US;
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181683
14.8.1998
21.2.2015
21.2.2025
537-95
21.2.1995
6.5.1998
4.11.1998
25
25 - Košele, tielka, tričká, športové tričká, pyžamá,
dámske dlhé nohavice, dámske plavky, dámske
vesty, krátke nohavice, šaty, ponožky.

(540)

(732) CIA.HERING, Rua Hermann Hering, No.1790,
District: Bom Retiro, City of Blumenau, State of
Santa Catarina, BR;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

181997
17.9.1998
11.10.2014
11.10.2024
2364-94
11.10.1994
3.6.1998
2.12.1998
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21,
28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 1 - Chemikálie na použitie na účely priemyselné,
vedecké a fotografické, ako aj v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; nespracované umelé
živice, nespracované plastické hmoty; hnojivá; prostriedky na hasenie; prostriedky na kalenie a zváranie; chemické prostriedky na konzerváciu potravín; triesloviny; priemyselné spojivá.
2 - Farby, laky, fermeže, antikorozívne a impregnačné nátery na drevo; farbivá; moridlá; prírodné
živice; kovové fólie a kovy v prášku pre maliarov,
dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
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4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá, prostriedky na viazanie, absorpciu a zvlhčovanie prachu;
palivá (vrátane motorových) a prostriedky na svietenie; sviečky, sviece.
5 - Farmaceutické, veterinárne a sanitárne prípravky; dietetické látky na medicinálne užitie, potrava pre dojčatá a deti; hmoty určené na plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy a herbicídy.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovový stavebný
materiál, prenosné kovové stavby; kovové materiály na koľajnice; kovové káble a drôty (nie na
elektrické účely); zámočnícke výrobky, drobný kovový tovar; kovové rúry; pokladnice; iné kovové
výrobky nezahrnuté v ďalších triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (okrem motorov do pozemných vozidiel); motorové spojky
a prevodové mechanizmy (okrem motorov do pozemných vozidiel); poľnohospodárske náradie;
liahne.
8 - Ručné nástroje a náradie; nožiarske výrobky;
sečné a bodné zbrane; potreby na holenie.
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely, navigačné, dohliadacie, elektrické, kinematografické, fotografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné, na záchranu života
a výučbu; prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu; magnetické nosiče dát, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy
na mince; registračné pokladnice, kalkulačné stroje, vybavenie na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske, umelé údy, oči a zuby; ortopedické výrobky; materiály na šitie v zdravotníctve.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na
výrobu pary, na varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, na rozvod vody a sanitárne účely.
12 - Vozidlá; zariadenie na leteckú, pozemnú a vodnú dopravu.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, tlač; materiály
na viazanie kníh; fotografie; kancelárske potreby;
lepidlá pre kancelárie a domácnosť; potreby pre
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a ďalšie
kancelárske vybavenie (okrem nábytku); materiál
na výchovu a výučbu (nezahrnutý v iných triedach);
plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných
triedach); hracie karty; tlačiarenské písmená; tlačiarenské bloky.
17 - Guma, gutaperča, azbest, sľuda a výrobky
z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach;
polotovary z plastických hmôt; baliaci, tesniaci
a izolačný materiál; ohybné rúrky okrem kovových.
18 - Kože a imitácie koží, výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; usne a zvieracie kože; kufre a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; postroje a sedlárske
výrobky.
20 - Nábytok, zrkadlá, obrazové rámy; tovar z dreva, korku, tŕstia, trstiny, vŕbového prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, kostíc, kože z korytnačiek,
jantáru, perlete, morskej peny, pokiaľ nie sú zahrnuté v iných triedach a tovar z náhradiek všetkých týchto materiálov alebo plastických hmôt.

21 - Drobné náradie a nádoby pre domácnosť
(nie však z drahých kovov alebo nimi povlečené);
hrebene, špongie; kefy (okrem maliarskych); materiály na kefy; potreby na čistenie; drôtenky; nespracované sklo alebo sklenené polotovary (okrem
stavebného skla); sklenený, porcelánový, keramický tovar nezahrnutý v iných triedach.
28 - Hry a hracie potreby; gymnastické a športové výrobky nezahrnuté v iných triedach; dekorácie na vianočné stromčeky.
35 - Reklama; riadenie podnikov; správa podnikov; kancelárske služby.
36 - Poisťovníctvo; finančné záležitosti; peňažné
záležitosti; nehnuteľnosti.
37 - Stavba budov; opravovne; inštalačné služby.
38 - Telekomunikácie.
39 - Transport; balenie a skladovanie tovaru; zabezpečovanie ciest.
40 - Spracovanie materiálov.
41 - Výchova; školenie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Obstarávanie jedál a pitia; prechodné ubytovanie; lekárska, hygienická a kozmetická starostlivosť; veterinárne a poľnohospodárske služby;
právne služby; vedecký a priemyselný výskum;
programovanie pre počítače.
(540)

(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d. b. a. Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

181998
17.9.1998
11.10.2014
11.10.2024
2365-94
11.10.1994
3.6.1998
2.12.1998
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21,
28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 1 - Chemikálie na použitie na účely priemyselné,
vedecké a fotografické, ako aj v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; nespracované umelé
živice, nespracované plastické hmoty; hnojivá;
prostriedky na hasenie; prostriedky na kalenie
a zváranie; chemické prostriedky na konzerváciu
potravín; triesloviny; priemyselné spojivá.
2 - Farby, laky, fermeže, antikorozívne a impregnačné nátery na drevo; farbivá; moridlá; prírodné
živice; kovové fólie a kovy v prášku pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá, prostriedky na viazanie, absorpciu a zvlhčovanie prachu;
palivá (vrátane motorových) a prostriedky na svietenie; sviečky, sviece.
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5 - Farmaceutické, veterinárne a sanitárne prípravky; dietetické látky na medicinálne užitie, potrava pre dojčatá a deti; hmoty určené na plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy a herbicídy.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovový stavebný
materiál, prenosné kovové stavby; kovové materiály na koľajnice; kovové káble a drôty (nie na
elektrické účely); zámočnícke výrobky, drobný kovový tovar; kovové rúry; pokladnice; iné kovové
výrobky nezahrnuté v ďalších triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (okrem motorov do pozemných vozidiel); motorové spojky
a prevodové mechanizmy (okrem motorov do pozemných vozidiel); poľnohospodárske náradie;
liahne.
8 - Ručné nástroje a náradie; nožiarske výrobky;
sečné a bodné zbrane; potreby na holenie.
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely, navigačné, dohliadacie, elektrické, kinematografické, fotografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné, na záchranu života
a výučbu; prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu; magnetické nosiče dát,
záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy na mince; registračné pokladnice, kalkulačné stroje, vybavenie na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske, umelé údy, oči a zuby;
ortopedické výrobky; materiály na šitie v zdravotníctve.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na
výrobu pary, na varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, na rozvod vody a sanitárne účely.
12 - Vozidlá; zariadenie na leteckú, pozemnú a vodnú dopravu.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, tlač; materiály
na viazanie kníh; fotografie; kancelárske potreby;
lepidlá pre kancelárie a domácnosť; potreby pre
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a ďalšie
kancelárske vybavenie (okrem nábytku); materiál
na výchovu a výučbu (nezahrnutý v iných triedach); plastické materiály na balenie (nezahrnuté
v iných triedach); hracie karty; tlačiarenské písmená; tlačiarenské bloky.
17 - Guma, gutaperča, azbest, sľuda a výrobky
z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach;
polotovary z plastických hmôt; baliaci, tesniaci
a izolačný materiál; ohybné rúrky okrem kovových.
18 - Kože, imitácie koží a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; usne a zvieracie kože; kufre a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; postroje a sedlárske výrobky.
20 - Nábytok, zrkadlá, obrazové rámy; tovar z dreva, korku, tŕstia, trstiny, vŕbového prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, kostíc, kože z korytnačiek,
jantáru, perlete, morskej peny, pokiaľ nie sú zahrnuté v iných triedach a tovar z náhradiek všetkých týchto materiálov alebo plastických hmôt.
21 - Drobné náradie a nádoby pre domácnosť
(nie však z drahých kovov alebo nimi povlečené);
hrebene, špongie; kefy (okrem maliarskych); materiály na kefy; potreby na čistenie; drôtenky; ne-
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spracované sklo alebo sklenené polotovary (okrem stavebného skla); sklenený, porcelánový, keramický tovar nezahrnutý v iných triedach.
28 - Hry a hracie potreby; gymnastické a športové výrobky nezahrnuté v iných triedach; dekorácie na vianočné stromčeky.
35 - Reklama; riadenie podnikov; správa podnikov; kancelárske služby.
36 - Poisťovníctvo; finančné záležitosti; peňažné
záležitosti; nehnuteľnosti.
37 - Stavba budov; opravovne; inštalačné služby.
38 - Telekomunikácie.
39 - Transport; balenie a skladovanie tovaru; zabezpečovanie ciest.
40 - Spracovanie materiálov.
41 - Výchova; školenie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Obstarávanie jedál a pitia; prechodné ubytovanie; lekárska, hygienická a kozmetická starostlivosť; veterinárne a poľnohospodárske služby;
právne služby; vedecký a priemyselný výskum;
programovanie pre počítače.
(540)

(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d. b. a. Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182050
17.9.1998
9.3.2015
9.3.2025
726-95
9.3.1995
3.6.1998
2.12.1998
29
29 - Syry všetkých druhov, najmä kvargle, kvargľové tyčinky, ručne robené syry.

(540)

(591) zelená, biela
(732) A. W., spol. s r. o., Palackého 4, 789 83 Loštice, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

182051
17.9.1998
9.3.2015
9.3.2025
727-95
9.3.1995
3.6.1998
2.12.1998
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7 (511) 29
(511) 29 - Syry všetkých druhov, najmä kvargle, kvargľové tyčinky, ručne robené syry.
(540)

(591) zelená, biela
(732) A. W., spol. s r. o., Palackého 4, 789 83 Loštice, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182343
23.9.1998
29.9.2014
29.9.2024
2253-94
29.9.1994
6.5.1998
2.12.1998
2
2 - Konzervačné prostriedky na konzervovanie
oceľových výrobkov a výrobkov so súčiastkami
z farebných kovov.

(450) 12.7.1999
7 (511) 33
(511) 33 - Rum.
(540)

(732) HAVANA CLUB HOLDING S. A., 5, rue Eugéne Ruppert, L-2453 Luxembourg, LU;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) PEKOL
(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)

183618
21.1.1999
4.10.2014
4.10.2024
2293-94
4.10.1994
7.10.1998
13.4.1999
18, 35
18 - Koža a imitácia kože, výrobky z nich patriace do triedy 18, surové kože; kufre a cestovné
tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice;
biče, postroje na kone a sedlárske výrobky, náhubky.
35 - Predvádzanie tovaru; reklama.

(540) ARTISTRY
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

185324
28.4.1999
8.11.2014
8.11.2024
2657-94
8.11.1994
11.1.1999

185347
24.5.1999
28.9.2014
28.9.2024
2244-94
28.9.1994
11.2.1999
6.8.1999
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Nosiče audiovizuálnych záznamov, nosiče
počítačových programov, počítačový softvér, počítačový hardvér, zvukové a obrazové záznamy.
16 - Tlačoviny, hlavne noviny, časopisy, knihy, propagačné materiály, fotografie.
35 - Reklamné a inzertné služby, rozhlasová a televízna reklama, prieskumy trhu, prieskumy verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru.
38 - Informačné kancelárie.
39 - Distribučné služby, hlavne distribúcia novín,
časopisov a kníh.
41 - Tvorba rozhlasových, televíznych, filmových
a iných audiovizuálnych programov vrátane výchovných, prenájom rozhlasovej, televíznej, filmovej a inej audiovizuálnej techniky, prenájom počítačov, nakladateľské a vydavateľské služby, hlavne vydávanie novín, časopisov, kníh.
42 - Fotografovanie, fotoreportáže, tlač a polygrafické služby, počítačové programovanie, servis
počítačových programov, prenájom počítačového
softvéru, prenájom počítačového hardvéru.

(540)

(732) MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185348
24.5.1999
28.9.2014
28.9.2024
2245-94
28.9.1994
11.2.1999
6.8.1999
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Nosiče audiovizuálnych záznamov, nosiče počítačových programov, počítačový softvér, počítačový hardvér, zvukové a obrazové záznamy.
16 - Tlačoviny, hlavne noviny, časopisy, knihy, propagačné materiály, fotografie.
35 - Reklamné a inzertné služby, rozhlasová a televízna reklama, prieskumy trhu, prieskumy verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru.
38 - Informačné kancelárie.
39 - Distribučné služby, hlavne distribúcia novín,
časopisov a kníh.
41 - Tvorba rozhlasových, televíznych, filmových
a iných audiovizuálnych programov vrátane výchovných, prenájom rozhlasovej, televíznej, filmovej a inej audiovizuálnej techniky, prenájom počítačov, nakladateľské a vydavateľské služby, hlavne vydávanie novín, časopisov, kníh.
42 - Fotografovanie, fotoreportáže, tlač a polygrafické služby, počítačové programovanie, servis
počítačových programov, prenájom počítačového
softvéru, prenájom počítačového hardvéru.

(540)

41 - Tvorba rozhlasových, televíznych, filmových
a iných audiovizuálnych programov vrátane výchovných, prenájom rozhlasovej, televíznej, filmovej a inej audiovizuálnej techniky, prenájom počítačov, nakladateľské a vydavateľské služby, hlavne vydávanie novín, časopisov, kníh.
42 - Fotografovanie, fotoreportáže, tlač a polygrafické služby, počítačové programovanie, servis
počítačových programov, prenájom počítačového
softvéru, prenájom počítačového hardvéru.
(540)

(732) MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185349
24.5.1999
28.9.2014
28.9.2024
2246-94
28.9.1994
11.2.1999
6.8.1999
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Nosiče audiovizuálnych záznamov, nosiče počítačových programov, počítačový softvér, počítačový hardvér, zvukové a obrazové záznamy.
16 - Tlačoviny, hlavne noviny, časopisy, knihy, propagačné materiály, fotografie.
35 - Reklamné a inzertné služby, rozhlasová a televízna reklama, prieskumy trhu, prieskumy verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru.
38 - Informačné kancelárie.
39 - Distribučné služby, hlavne distribúcia novín,
časopisov a kníh.
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185350
24.5.1999
28.9.2014
28.9.2024
2248-94
28.9.1994
11.2.1999
6.8.1999
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Nosiče audiovizuálnych záznamov, nosiče počítačových programov, počítačový softvér, počítačový hardvér, zvukové a obrazové záznamy.
16 - Tlačoviny, hlavne noviny, časopisy, knihy, propagačné materiály, fotografie.
35 - Reklamné a inzertné služby, rozhlasová a televízna reklama, prieskumy trhu, prieskumy verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru.
38 - Informačné kancelárie.
39 - Distribučné služby, hlavne distribúcia novín,
časopisov a kníh.
41 - Tvorba rozhlasových, televíznych, filmových
a iných audiovizuálnych programov vrátane výchovných, prenájom rozhlasovej, televíznej, filmovej a inej audiovizuálnej techniky, prenájom počítačov, nakladateľské a vydavateľské služby, hlavne vydávanie novín, časopisov, kníh.
42 - Fotografovanie, fotoreportáže, tlač a polygrafické služby, počítačové programovanie, servis
počítačových programov, prenájom počítačového
softvéru, prenájom počítačového hardvéru.

(540)

(732) MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

246

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189255
15.2.2000
7.9.2014
7.9.2024
2005-94
7.9.1994
8.11.1999
16.5.2000
4, 6, 19, 32, 37, 40
4 - Priemyselné oleje a tuky patriace do triedy 4.
6 - Stavebný materiál z valcovaného a liateho kovu; kovové káble a neelektrické drôty; stavebné
kovové doplnkové konštrukcie; klampiarske konštrukcie; kovové rúry; klince a skrutky.
19 - Stavebný materiál - keramické výrobky na
zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, dlaždice, sklené výrobky, ploché sklo, izolačné dvojsklo, výplne otvorov - okná a dvere, stavebné kovanie, kameň prírodný a umelý, cement, vápno,
malta, sadra, štrk; kameninové alebo cementové
kúry; výrobky na stavbu ciest; asfalt, smola a živec; prenosné domy; kamenné pomníky; nekovové komíny; komínové časti nekovové.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky; vody minerálne
a šumivé a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov.
37 - Stavby a opravy - stavby inžinierske, priemyselné, bytové a občianske.
40 - Spracovanie a úprava stavebných povrchov
z kameňa, dreva, keramiky.

(540)

(732) Homa Ľubomír, Ing., Šemšianska 139/4, 040 15 Košice, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189646
20.3.2000
28.9.2014
28.9.2024
2247-94
28.9.1994
10.12.1999
12.6.2000
9, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Nosiče audiovizuálnych záznamov, nosiče počítačových programov, počítačový softvér, počítačový hardvér, zvukové a obrazové záznamy.
35 - Reklamné a inzertné služby, rozhlasová a televízna reklama, prieskumy trhu, prieskumy verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru.
38 - Informačné kancelárie.
39 - Distribučné služby, hlavne distribúcia novín,
časopisov a kníh.
41 - Tvorba rozhlasových, televíznych, filmových
a iných audiovizuálnych programov vrátane výchovných, prenájom rozhlasovej, televíznej, filmovej a inej audiovizuálnej techniky, prenájom počítačov, nakladateľské a vydavateľské služby, hlavne vydávanie novín, časopisov, kníh.

42 - Fotografovanie, fotoreportáže, tlač a polygrafické služby, počítačové programovanie, servis počítačových programov, prenájom počítačového
softvéru, prenájom počítačového hardvéru.
(540)

(732) MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207705
9.11.2004
3.6.2014
3.6.2024
1852-2004
3.6.2004
3.8.2004
4.2.2005
1, 5, 7, 35, 39, 40, 42, 44
1 - Celulóza, buničina, drevo na trieslovinu, drevovina, prípravky na hnojenie, hnojivá, humus, chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov, papierovina (papierová vláknina), poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na
ničenie buriny a parazitov, prípravky na reguláciu
rastu rastlín, moridlá na semená a záhradnícke
semená, záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, všetky určené na využitie v rámci
realizácie Projektu Zelená Čína.
5 - Fungicídy, pesticídy a insekticídy určené na
využitie v rámci Projektu Zelená Čína.
7 - Zariadenia na hnojenie, stroje na lisovanie odpadu, papierenské stroje, píly a sejacie stroje určené na využitie v rámci realizácie Projektu Zelená Čína.
35 - Odhady lesného dreva, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, marketing, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo a prieskum,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti a reklama
v rámci realizácie Projektu Zelená Čína.
39 - Balenie tovaru v rámci realizácie Projektu
Zelená Čína.
40 - Stínanie, spracovanie a úprava dreva, spracovanie a úprava papiera v rámci realizácie Projektu Zelená Čína.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia v rámci realizácie Projektu Zelená Čína.
44 - Ničenie škodcov v záhradníctve, lesníctve
a rastlinné škôlky v rámci realizácie Projektu Zelená Čína.

(540) Project Green China
(732) Lukáčik Miloš, Ing., Havlíčkova 4/A, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207982
10.12.2004
19.5.2014
19.5.2024
1657-2004
19.5.2004
8.9.2004
4.3.2005
35, 36, 39
35 - Informácie o udeľovaní víz.
36 - Cestovné poistenie.
39 - Služby poskytujúce pravidelnú leteckú prepravu, predaj leteniek za províziu.

(540)

(591) červená, biela, čierna
(732) LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS, s. r. o.,
Hlavná 93, 040 01 Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208185
11.1.2005
28.7.2014
28.7.2024
2392-2004
28.7.2004
5.10.2004
1.4.2005
5, 30, 44
5 - Farmaceutické prípravky, antibiotiká, probiotiká, probiotické baktérie na lekárske a zverolekárske účely, živé baktérie na lekárske a zverolekárske účely, probiotické baktérie, probiotické
baktérie majúce schopnosť stimulovať črevnú imunitu, prípravky na stimulovanie imunitného systému, doplnky výživy na lekárske účely, výživové doplnky obsahujúce živé črevné probiotické
baktérie, antipyretiká, bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely, bakteriálne jedy, bielkovinové prípravky na lekárske
účely, biologické prípravky na lekárske účely,
liečivé byliny, bylinkové čaje na lekárske účely,
liečivé čaje, liečivé nápoje, cukrovinky s liečivými prísadami, dietetické látky upravené na lekárske účely, dietetické potraviny a nápoje upravené
na lekárske účely, enzymatické prípravky na lekárske účely, fermenty na farmaceutické účely,
hojivé náplasti, prísady do krmiva na lekárske účely, kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, liečivá na ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely, výživné látky pre mikroorganizmy, potravinárske minerálne prípravky,
posilňujúce prípravky, tonikum, potrava na farmaceutické účely, tabletky na farmaceutické účely,
lieky vo forme nápojov, absorpčné tampóny, antiseptická vata, antiseptické prípravky, alkalické
jodidy na farmaceutické účely, vitamínové prípravky, zverolekárske prípravky.
30 - Cukríky, cukrovinky, čaj, nápoje na báze čaju,
extrakty nie na lekárske účely, glukóza na ľudskú
spotrebu, chuťové prísady, kávové nápoje, prísady do nápojov iné ako esencie, propolis na ľudskú spotrebu, výrobky z múky, včelia kašička na
ľudskú spotrebu nie na lekárske účely.
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44 - Farmaceutické poradenstvo, lekárske služby,
služby nemocníc, ošetrovateľské služby, súkromné kliniky alebo sanatóriá, veterinárna pomoc,
zdravotnícka starostlivosť.
(540) BACTIMMUN
(732) MEDINET, s. r. o., Košická 6, 903 01 Senec, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208188
11.1.2005
23.8.2014
23.8.2024
2618-2004
23.8.2004
5.10.2004
1.4.2005
38
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia,
posielanie správ, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača.

(540)

(732) Pekarovič Ivan, Ing., Hospodárska 81, 917 01 Trnava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208463
7.2.2005
1.10.2014
1.10.2024
2964-2004
1.10.2004
3.11.2004
5.5.2005
29, 35
29 - Syry.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom a v poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe.

(540)

(591) zelená, žltá, červená, čierna
(732) AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209292
6.5.2005
1.12.2014
1.12.2024
3434-2004
1.12.2004
4.2.2005
4.8.2005
31
31 - Drevo neočistené od kôry, kmene stromov,
stromy, šišky, rastlinné semená, triesky na výrobu
drevotriesky, sadenice, semená rastlín určené na
využitie v rámci Projektu Zelená Čína alebo získané
v rámci realizácie tohto projektu.

(540) Project Green China
(732) Lukáčik Miloš, Ing., Havlíčkova 4/A, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209372
9.5.2005
23.12.2013
23.12.2023
3750-2003
23.12.2003
4.2.2005
4.8.2005
35, 36, 38, 39, 42
35 - Poradenské služby v oblasti obchodného a podnikateľského riadenia; poradenstvo v obchodnej
činnosti; hospodárske a ekonomické predpovede;
analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské
informácie pre zákazníkov z databáz; zbieranie údajov do počítačovej databázy; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; štatistické informácie; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; riadenie elektronického obchodu prostredníctvom
komunikačných médií; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií; telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty
(e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; bankové služby; finančníctvo; služby v oblasti finančníctva; poskytovanie úverov a iné formy financovania; finančný prenájom (lízing); vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane
platobných kariet, cestovných šekov a ich overovanie, úverových (kreditných) a debetných kariet; poskytovanie záruk a kaucií; ručenie; otváranie akreditívov; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti
a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva
a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; 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; elektronické zobrazovanie;
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií,
telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).

39 - Uchovávanie informácií, skladovanie údajov
a dokumentov elektronicky uložených.
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na
počítačových stránkach (web stránkach); licencie
práv duševného vlastníctva; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
aktualizovanie počítačových programov; konzultačné služby v oblasti duševného vlastníctva; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na
elektronické média; sledovacie služby v oblasti
duševného vlastníctva; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre
zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov.
(540)

(732) Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava , SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209408
9.5.2005
20.1.2014
20.1.2024
147-2004
20.1.2004
4.2.2005
4.8.2005
29, 30, 32
29 - Mäso, ryby, šunka, hydina, zverina, krájané
(porciované) mäso a mäsové výrobky, najmä ako
predjedlo; sušené, konzervované a/alebo tepelne
upravené ovocie a zelenina, kompóty, zaváraniny,
džemy, marmelády, ovocné pretlaky, rôsoly, želé,
polievky; konzervované potraviny vyrobené prevažne z mäsa, rýb, šunky, hydiny a/alebo zveriny;
upravené, sušené, tepelne spracované, konzervované, mrazené hotové jedlá vyrobené prevažne
z mäsa, rýb, šunky, hydiny a/alebo zveriny; sladké alebo slané predjedlá vyrobené z ovocia alebo
zeleniny ako napríklad zo zemiakov, ochutené alebo neochutené zemiakové lupienky (chipsy), sušené ovocné zmesi a všetky upravené olejnaté oriešky ako napríklad arašidy a kešu orechy, všetky
olejnaté produkty, najmä spracované orechy, lieskové orechy a orechy ako napríklad arašidy, kešu
oriešky, malé porcie spracovaného mäsa ako predjedlá; mlieko, sušené mlieko v prášku, zahustené,
ochutené a šľahané mlieko; mliečne výrobky, najmä: mliečne dezerty, jogurty, jogurtové nápoje,
peny, krémy, smotana, smotanové dezerty, čerstvá
smotana, maslo, syrové nátierky, syry, vyzrievacie syry, vyzrievacie syry s plesňou, čerstvé syry
nevyzreté, syry v slanom náleve, domáci syr (cottage cheese), tvaroh, čerstvé syry predávané buď
tekuté, alebo vo forme pasty, neochutené alebo
ochutené nápoje vyrobené najmä z mlieka alebo
mliečnych výrobkov, mliečne nápoje vyrobené
najmä z mlieka alebo mliečnych výrobkov, mliečne nápoje vyrobené najmä z mlieka, mliečne nápoje obsahujúce ovocie; fermentované neochute-
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né alebo ochutené mliečne výrobky; jedlé oleje,
olivový olej, jedlé tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda; nápoje na báze
kávy, nápoje na báze kakaa, nápoje na báze čokolády, cukor, ryža, extrudovaná ryža, tapioka
a múka, torty, koláče a pečivo (sladké alebo slané), pizza; obyčajné alebo ochutené, a/alebo plnené cestoviny, obilninové prípravky, raňajkové obilniny; hotové jedlá obsahujúce prevažne cestoviny;
hotové jedlá vyrobené prevažne z cesta; chlieb,
sucháre, sušienky, keksy, biskvity (sladké alebo
slané), oblátky, vafle, zákusky, koláčiky, jemné
pečivo, všetky uvedené tovary obyčajné a/alebo natreté, poliate alebo posypané, a/alebo plnené, a/alebo ochutené; sladké alebo slané predjedlá obsahujúce chlieb, sušienky, biskvity, jemné pečivo,
jemné cesto alebo jemné šľahané cesto; cukrovinky; jedlé zmrzliny, zmrzliny vyrobené prevažne
z jogurtu, smotanové zmrzliny, mrazené krémy,
vodové zmrzliny (jedlé ľady), zmrzlinové jogurty
(jedlé ľady), mrazená ochutená voda, med, soľ,
horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, sladké omáčky, omáčky na cestoviny, koreniny.
32 - Pivo; nesýtené a sýtené vody (minerálne alebo neminerálne vody), ovocné alebo zeleninové
šťavy, ovocné alebo zeleninové nápoje, limonády, citronády, sódy, zázvorové pivo, šerbety (nápoje), prípravky na výrobu nápojov, sirupy na prípravu nápojov, ovocné alebo zeleninové extrakty
bez obsahu alkoholu, nápoje bez obsahu alkoholu
obsahujúce mliečne fermety.
(540) ČAS NA DANIO
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209771
9.6.2005
19.3.2014
19.3.2024
886-2004
19.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
25
25 - Plášte, krátke kabátiky, kostýmy, obleky, odevy, šaty, tričká, dámska konfekcia.

(540)

(591) čierna, žltá
(732) Ing. Miloš Stuchlík - MST, Gagarinova 1717/26,
911 01 Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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209838
9.6.2005
15.4.2014
15.4.2024
1231-2004
15.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
30
30 - Čaj, zelený čaj, citrónový čaj, ľadový čaj, čajové nápoje, káva, kávové bôby, vrecúška s kávou, kávový prášok, instantná káva, kávové nápoje, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, žuvačky, kávové cukríky, cukríky, pukance, zákusky,
koláče, instantné rezance, rezance.

(540)

(732) King Car Food Industrial Co., Ltd., No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, Taiwan R. O. C., TW;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209904
9.6.2005
12.2.2014
12.2.2024
369-2004
12.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
11, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
11 - Chladiace stroje, prístroje a zariadenia, chladiace komory, chladiace nádoby, ohrievače vzduchu, klimatizačné prístroje a zariadenia, vykurovacie zariadenia.
35 - Účtovníctvo, ekonomické a organizačné poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, reklamná činnosť, maloobchodné služby v oblasti chladiacej, vykurovacej
a klimatizačnej techniky, sprostredkovanie obchodnej činnosti.
36 - Prenájom nehnuteľností, colné služby, faktoring, forfajting.
37 - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy vykurovacích zariadení, čistenie
interiérov, exteriérov, okien.
39 - Prenájom chladiacich zariadení, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom a prevádzkovanie garáží, nákladná cestná doprava.
41 - Organizovanie kurzov, školení športových
a kultúrnych podujatí.
42 - Prenájom výpočtovej techniky.
43 - Prevádzkovanie penziónov, ubytovacie, reštauračné a stravovacie služby.
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35 - Účtovníctvo, ekonomické a organizačné poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, reklamná činnosť, maloobchodné služby v oblasti chladiacej, vykurovacej
a klimatizačnej techniky, sprostredkovanie obchodnej činnosti.
36 - Prenájom nehnuteľností, colné služby, faktoring, forfajting.
37 - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy vykurovacích zariadení, čistenie interiérov, exteriérov, okien.
39 - Prenájom chladiacich zariadení, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom a prevádzkovanie garáží, nákladná cestná doprava.
41 - Organizovanie kurzov, školení športových
a kultúrnych podujatí.
42 - Prenájom výpočtovej techniky.
43 - Prevádzkovanie penziónov, ubytovacie, reštauračné a stravovacie služby.

(540)

(591) biela, červená, modrá, čierna
(732) SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pazmánya 49/3,
927 00 Šaľa, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209905
9.6.2005
12.2.2014
12.2.2024
370-2004
12.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
11, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
11 - Chladiace stroje, prístroje a zariadenia, chladiace komory, chladiace nádoby, ohrievače vzduchu, klimatizačné prístroje a zariadenia, vykurovacie zariadenia.
35 - Účtovníctvo, ekonomické a organizačné poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, reklamná činnosť, maloobchodné služby v oblasti chladiacej, vykurovacej
a klimatizačnej techniky, sprostredkovanie obchodnej činnosti.
36 - Prenájom nehnuteľností, colné služby, faktoring, forfajting.
37 - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy vykurovacích zariadení, čistenie interiérov, exteriérov, okien.
39 - Prenájom chladiacich zariadení, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom a prevádzkovanie garáží, nákladná cestná doprava.
41 - Organizovanie kurzov, školení športových
a kultúrnych podujatí.
42 - Prenájom výpočtovej techniky.
43 - Prevádzkovanie penziónov, ubytovacie, reštauračné a stravovacie služby.

(540) DTN
(732) DTN, s.r.o., P. Pazmánya 49/3, 927 00 Šaľa, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) SLOVKLIMA DEIMOS
(732) SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pazmánya 49/3,
927 00 Šaľa, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209906
9.6.2005
12.2.2014
12.2.2024
371-2004
12.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
11, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
11 - Chladiace stroje, prístroje a zariadenia, chladiace komory, chladiace nádoby, ohrievače vzduchu, klimatizačné prístroje a zariadenia, vykurovacie zariadenia.

209907
9.6.2005
12.2.2014
12.2.2024
372-2004
12.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
11, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
11 - Chladiace stroje, prístroje a zariadenia, chladiace komory, chladiace nádoby, ohrievače vzduchu, klimatizačné prístroje a zariadenia, vykurovacie zariadenia.
35 - Účtovníctvo, ekonomické a organizačné poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, reklamná činnosť, maloobchodné služby v oblasti chladiacej, vykurovacej
a klimatizačnej techniky, sprostredkovanie obchodnej činnosti.
36 - Prenájom nehnuteľností, colné služby, faktoring, forfajting.
37 - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy vykurovacích zariadení, čistenie interiérov, exteriérov, okien.
39 - Prenájom chladiacich zariadení, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom a prevádzkovanie garáží, nákladná cestná doprava.
41 - Organizovanie kurzov, školení športových
a kultúrnych podujatí.
42 - Prenájom výpočtovej techniky.
43 - Prevádzkovanie penziónov, ubytovacie, reštauračné a stravovacie služby.

(540)

(591) biela, červená, modrá, čierna
(732) DTN, s.r.o., P. Pazmánya 49/3, 927 00 Šaľa, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209908
9.6.2005
12.2.2014
12.2.2024
373-2004
12.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
5
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky a substancie.

(540) MACUVERSE
(732) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209915
9.6.2005
12.2.2014
12.2.2024
387-2004
12.2.2004
4.3.2005
8.9.2005
1
1 - Lepidlá na priemyselné účely; disperzné, práškové, tavné lepidlá, určené na priemyselné lepenie dreva a drevných materiálov.

(540)

(591) žltá, červená
(732) H.B. Fuller Company, 1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209972
9.6.2005
11.3.2014
11.3.2024
770-2004
11.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
12, 16, 25, 35, 37, 39, 41, 43
12 - Lyžiarske vleky, lanovky.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, lístky, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v triede, kancelárska technika uvedená v triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede.
25 - Oblečenie, bejzbalové čapice, košele, nohavice, spodná bielizeň, opasky, klobúky, tričká, kabáty, čelenky, ponožky, topánky, čižmy, svetre, vesty, pyžamá, šaty, večerné šaty, sukne, plavky, kravaty, šatky, rukavice, nočné košele, župany.
35 - Maloobchodná činnosť v strojárskej oblasti,
stavebnej oblasti, elektrotechnickej oblasti, s motorovými vozidlami a ich príslušenstvom, so zariadeniami na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu, s priemyselnými olejmi a tukmi, s mazacími
olejmi, s pohonnými hmotami, v oblasti spotreb-
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nej elektroniky, s výpočtovou technikou, s obuvou,
s textilom a textilnými výrobkami, s odevmi, s kožou a koženými výrobkami, koženkou a koženkovými výrobkami, so športovým náradím a so
športovými potrebami, so železným materiálom
a železnými výrobkami, hutným materiálom a hutnými výrobkami, nábytkom, keramikou, sklom,
krištáľom, bižutériou, drogériovými výrobkami,
parfumériou, kozmetickými výrobkami, drevom,
drevenými výrobkami, stavebným materiálov, naftou, naftovými derivátmi, naftovými výrobkami,
chemickými výrobkami, priemyselným tovarom,
nealkoholickými nápojmi, alkoholickými nápojmi, poľnohospodárskymi produktmi a obilninami, s potravinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu, s čerstvým ovocím a zeleninou, so živými
zvieratami, so semenami, rastlinami a kvetmi, s potravou pre zvieratá, s nealkoholickými aj alkoholickými nápojmi, s tabakom, tabakovými výrobkami, drahými kameňmi, zlatom a zlatými výrobkami, striebrom a striebornými výrobkami, platinou
a platinovými výrobkami, papierom a papierovými výrobkami, so strojmi a zariadeniami, s farmaceutickými výrobkami; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov,
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov
a zariadení, aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh.
37 - Oprava, montáž, údržba a servis športového
náradia a športových potrieb, lanoviek a lyžiarskych
vlekov.
39 - Prenajímanie dopravných mechanizmov a automobilov, skladísk, garáží, prenájom nosičov na
automobily, služby parkovania automobilov, prenájom miesta na parkovanie, prepravné služby, rezervácia, sprostredkovanie prepravy, doprava na
lanovej dráhe, doručovacie služby, kuriérske služby.
41 - Organizovanie živých vystúpení, meranie času na športových podujatiach, organizovanie športových a zábavných súťaží, požičiavanie športových potrieb, požičiavanie športového náradia, požičiavanie športovej výstroje okrem dopravných
prostriedkov, prenájom športového náradia, prenájom športových potrieb, prenájom štadiónov,
prevádzkovanie športových zariadení, služby pre
oddych a rekreáciu, služby športovísk, prevádzka
lyžiarskych vlekov a zariadení, informácie o možnostiach rekreácie, elektronické publikácie on-line bez možností kopírovania.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, penzióny, hotelierske služby, služby barov, jedálne,
kaviarne, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie ako
jedálne, prevádzkovanie hotelového ubytovania,
rezervácia prechodného ubytovania, ubytovacie
kancelárie, turistické ubytovne, príprava a dodávka jedál.
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stvo v oblasti poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk.
39 - Prenájom automobilov.

(540)

(540) SALVE GROUP
(732) Salve Group, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(732) WEBIS, s.r.o., Nové Záhrady I. 13/A, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210025
9.6.2005
7.4.2014
7.4.2024
1144-2004
7.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
35, 36, 39
35 - Marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne-); obchodný
alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; podpora
predaja pre (tretie osoby); prenájom kancelárskych
strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači;
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Analýzy (finančné-); finančné poradenstvo;
informácie o poistení; investície (kapitálové-); konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; poradenstvo v oblasti poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk.
39 - Prenájom automobilov.

(540) SALVE
(732) Salve Group, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210026
9.6.2005
7.4.2014
7.4.2024
1145-2004
7.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
35, 36, 39
35 - Marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne-); obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja pre (tretie osoby); prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prieskum trhu; vedenie kartoték
v počítači; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Analýzy (finančné-); finančné poradenstvo;
informácie o poistení; investície (kapitálové-); konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; poraden-

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210027
9.6.2005
7.4.2014
7.4.2024
1146-2004
7.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
35, 36, 39
35 - Marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne-); obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; podpora predaja pre (tretie osoby); prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prieskum trhu; vedenie kartoték
v počítači; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Analýzy (finančné-); finančné poradenstvo;
informácie o poistení; investície (kapitálové-);
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; poradenstvo v oblasti poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk.
39 - Prenájom automobilov.

(540)

(591) sivá, červená
(732) Salve Group, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210095
8.7.2005
13.1.2014
13.1.2024
94-2004
13.1.2004
1.4.2005
6.10.2005
1, 3, 5, 7, 9, 16, 35, 39, 40, 41, 42
1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, číriace
prípravky, čpavok na priemyselné účely, disperzné
činidlá na olej, filtračné materiály (chemické prípravky, filtračné materiály (minerálne látky), filtračné materiály (plastické látky v surovom stave), filtračné materiály (rastlinné látky), chemické
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čistiace prostriedky na odstránenie mastnoty, chemické prípravky na čistenie oleja, chemické prípravky na čistenie vody, chemické prípravky na
laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely, chemické prípravky na odmasťovanie, chemické prípravky na odstraňovanie vosku, chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov, chemické prípravky na vedecké účely (okrem lekárskych a veterinárnych účelov), katalyzátory chemické, keramické materiály vo forme častíc, na použitie ako
prostriedky na filtrovanie, korózne prípravky, kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov,
organické bielidlá, bieliace činidlá, organické čistiace prípravky, priemyselné chemikálie, prípravky na oddeľovanie mastnoty, prípravky na odstraňovanie mastnoty pri výrobe tovarov, syntetické materiály na absorpciu oleja.
3 - Amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok,
bieliace prípravky, bieliace soli, čistiace prípravky, detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely.
5 - Bakteriálne jedy, jedy.
7 - Filtre (časti strojov alebo motorov), filtre na
čistenie a chladenie vzduchu (do motorov), filtrovacie stroje, kondenzačné zariadenia, miešacie
stroje, odlučovače oleja, odlučovače vody (separátory), odmasťovacie zariadenia, ako stroje, odprašovacie zariadenia na čistenie, odsávacie stroje na priemyselné účely, odstredivé čerpadlá, odvádzače kondenzátu, odvodňovacie stroje, olejové separátory, riadiace mechanizmy pre stroje,
motory a hnacie stroje, stroje elektromechanické
pre chemický priemysel, stroje na lisovanie odpadu, zariadenia na odmasťovanie kovových povrchov.
9 - Elektrické monitorovacie prístroje, monitorovacie počítačové programy, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, prístroje a nástroje na použitie v chémii, riadiace panely (elektrina), rozvádzače automatické ako stroje, rozvodné panely
(elektrina), skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia), skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov
na lekárske účely, sondážne zariadenia a stroje,
stroje a zariadenia na skúšanie materiálu, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, vysielače elektronických signálov.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy,
papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických
materiálov.
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35 - Analýzy nákupných cien, veľkoobchodných
cien, automatizované spracovanie dát v administratíve, barterové operácie, komerčné informačné
kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné administratívne služby, obchodné alebo
podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, podpora predaja (pre tretie
osoby), pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri
vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov,
prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, revízia účtov, sekretárske
služby, spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej
a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb
v tr. 35, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných
textov, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, zostavovanie výpisov z účtov.
39 - Distribúcia liečiv, prenájom skladísk, preprava a skladovanie odpadu, skladovanie, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb.
40 - Recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu, spracovanie odpadu, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, úprava odpadu anaeróbnou a aeróbnou biodegradáciou, poradenská a konzultačná
činnosť pri spracovaní a úprave odpadov všetkých
druhov.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, expertízy (inžinierske práce), chemické analýzy, chemický výskum, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie; poradenská a konzultačná činnosť pri vykonávaní projektovaní
a vyhodnocovaní chemických a laboratórnych prác;
poradenská, konzultačná a projektová činnosť
v oblasti strojárstva a chémie; poradenská a konzultačná činnosť v ekológii a odpadovom hospodárstve, poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia, poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, priemyselný dizajn, prieskumy
(inžinierske práce), projektová činnosť v investičnej výstavbe, rekultivácia a sanácia, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, štúdie technických
projektov, projektová činnosť, technický prieskum.
(540) DETOX
(732) DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210441
11.7.2005
15.6.2014
15.6.2024
1984-2004
15.6.2004
1.4.2005
6.10.2005
35, 41
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie reklamnej a propagačnej činnosti, reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných a náborových textov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov,
automatizované spracovanie dát, informačná činnosť v oblasti obchodu s tovarom a pomoci pri
riadení a vedení obchodnej administratívy a kancelárskych prác, poradenská činnosť v oblasti obchodu s tovarom, sprostredkovanie zamestnania,
výber a vyhľadávanie pracovníkov pre firmy, personálny lízing (poskytovanie vlastných pracovníkov na výkon určitých prác), vedenie účtovníctva.
41 - Vydavateľská činnosť, vzdelávanie, organizovanie a vedenie školení a vzdelávacích kurzov.

(540) AuJob
(732) Mgr. Gabriela Ranincová - AuJob, Veľké Bierovce 130, 913 11 Veľké Bierovce, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210625
9.8.2005
31.5.2014
31.5.2024
1763-2004
31.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 41
35 - Analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; predpovede (hospodárske alebo ekonomické); zariadenie obchodných alebo priemyselných podnikov; štatistické informácie.
36 - Analýzy (finančné); bankovníctvo; burzové
mak-lérstvo; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie; finančné poradenstvo; finančné riadenie; finančníctvo; finančný lízing; investície; investovanie kapitálu; kapitálové investície; konzultačné služby (finančné); kurzové záznamy na burze; nehnuteľnosti (správa); riadenie
(finančné); sprostredkovanie (maklérstvo); vydávanie cenných papierov; zmenárenské služby.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; semináre; školenie;
vyučovanie, vzdelávanie.

(540)

(732) Dvorčák Roman, Ing., L. Svobodu 2493/52, 058 01
Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210626
9.8.2005
31.5.2014
31.5.2024
1764-2004
31.5.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 41
35 - Analýzy nákladov, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, predpovede (hospodárske alebo ekonomické), riadenie obchodných
alebo priemyselných podnikov, štatistické informácie.
36 - Analýzy (finančné), bankovníctvo, burzové
maklérstvo, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie, finančné poradenstvo, finančné
riadenie, finančníctvo, finančný lízing, investície,
investovanie kapitálu, kapitálové investície, konzultačné služby (finančné), kurzové záznamy na
burze, nehnuteľnosti (správa), riadenie finančné,
sprostredkovanie (maklérstvo), vydávanie cenných
papierov, zmenárenské služby.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie seminárov, semináre, školenie,
vyučovanie, vzdelávanie.

(540)

(591) zelená, biela, smotanová, béžová, sivá
(732) Dvorčák Roman, Ing., L. Svobodu 2493/52, 058 01
Poprad, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210658
9.8.2005
14.6.2014
14.6.2024
1953-2004
14.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 41, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, komerčné informačné kancelárie, analýzy nákladov a nákupných cien, analýzy veľkoobchodných cien, rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov, kopírovanie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, štatistické informácie, obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, personálne
poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
poskytovanie pomoci pri riadení komerčných
a priemyselných podnikov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, reprografia
dokumentov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
prenájom reklamných materiálov, poradenské služby v obchodnej činnosti, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, reklama, rozhlasová reklama, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný
prieskum, vzťahy s verejnosťou, televízna reklama, reklamné agentúry, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia,
prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo, odborné obchodné poradenstvo, hospodárske alebo ekonomické predpovede, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, obchodné alebo podnikateľské informácie, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných plôch, podpora predaja pre tretie osoby,
sekretárske služby, spracovanie textov, účtovníctvo, počítačové databázy, prenájom reklamných
priestorov, zbieranie údajov do počítačových databáz, spracovanie textov, služby písania listov
a vybavovania korešpondencie.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, sprostredkovanie poistenia, investovanie kapitálu, konateľstvo, zastupiteľstvo, správcovstvo, služby daňových odhadov, služby v oblasti finančníctva, finančné riadenie, správa nehnuteľností, financovanie kúpy na splátky, finančné analýzy, finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia, informácie o poistení.
41 - Zverejňovanie textov okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, prekladateľské
a tlmočnícke služby.
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42 - Spravovanie autorských práv, prenájom počítačov, počítačové programovanie, tvorba softvéru, výroba softvéru, aktualizovanie, inštalácia
a spúšťanie počítačových programov, poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru, grafický
dizajn, prenájom prístupového času k počítačovým
databázam, licencie priemyselných práv, prenájom počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti
priemyselných práv.
(540) We'll run your office
(732) CompanyService, s. r. o., Palisády 33, 811 06
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210659
9.8.2005
14.6.2014
14.6.2024
1954-2004
14.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 41, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, komerčné informačné kancelárie, analýzy nákladov a nákupných cien, analýzy veľkoobchodných cien, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, kopírovanie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, štatistické informácie, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, personálne
poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, poskytovanie pomoci pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, reprografia dokumentov, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom
reklamných materiálov, poradenské služby v obchodnej činnosti, uverejňovanie reklamných textov,
vydávanie reklamných alebo náborových textov,
reklama, rozhlasová reklama, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, obchodný prieskum, vzťahy s verejnosťou, televízna reklama, reklamné
agentúry, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo, odborné obchodné poradenstvo, hospodárske alebo ekonomické predpovede, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav,
obchodné alebo podnikateľské informácie, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných plôch,
podpora predaja pre tretie osoby, sekretárske služby, spracovanie textov, účtovníctvo, počítačové
databázy, prenájom reklamných priestorov, zbieranie údajov do počítačových databáz, spracovanie textov, služby písania listov a vybavovania
korešpondencie.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, sprostredkovanie poistenia, investovanie kapitálu, konateľstvo, zastupiteľstvo, správcovstvo, služby daňových odhadov, služby v oblasti finančníctva, finančné riadenie, správa ne-
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hnuteľností, financovanie kúpy na splátky, finančné analýzy, finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia, informácie o poistení.
41 - Zverejňovanie textov okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie a vedenie seminárov,
organizovanie a vedenie sympózií, prekladateľské a tlmočnícke služby.
42 - Spravovanie autorských práv, prenájom počítačov, počítačové programovanie, tvorba softvéru, výroba softvéru, aktualizovanie, inštalácia
a spúšťanie počítačových programov, poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru, grafický
dizajn, prenájom prístupového času k počítačovým
databázam, licencie priemyselných práv, prenájom počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti
priemyselných práv.

(540)

(591) čierna, tehlovohnedá
(732) CompanyService, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210685
9.8.2005
1.7.2014
1.7.2024
2122-2004
1.7.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 41, 42
35 - Reklamné služby, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, televízna reklama, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - On-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, výroba televíznych programov.
42 - Grafický dizajn, televízna grafika.

(540)

(591) červená, čierna
(732) Hlavács Peter, Azovská 2, 040 12 Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

210727
9.8.2005
25.2.2014
25.2.2024
578-2004
25.2.2004
5.5.2005

(450) 3.11.2005
8 (511) 35, 43
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania;
administratívne spravovanie reštauračných zariadení.
43 - Pohostinská činnosť, reštauračné služby; reštaurácie, bufety, jedálne, závodné jedálne, samoobslužné reštaurácie, bary, kaviarne; rýchle občerstvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku.
(540) AL DENTE
(732) Štecková Bronislava, Červeňova 14, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210806
10.8.2005
30.4.2014
30.4.2024
1485-2004
30.4.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 39, 43
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.
39 - Služby cestovnej a turistickej kancelárie mimo rezervácie hotelového ubytovania, 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, sprostredkovanie uvedených služieb.
43 - Služby cestovnej kancelárie spojené s ubytovaním, hotelierske služby, poskytovanie prechodného ubytovania, prevádzkovanie hotelového ubytovania, rezervácia hotelov, penziónov, zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch,
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ubytovniach, na farmách, v sanatóriách a rekreačných zariadeniach, kaviarne, služby barov, reštaurácie, jedálne, závodné jedálne, kaviarne, bufety, rýchle občerstvenie, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540) PRIMATOUR
(732) Viskupič Martin, Ing., Hlboká 15, 917 01 Trnava,
SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210926
8.9.2005
27.9.2014
27.9.2024
5087-2004
27.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
3, 4, 9, 12
3 - Kozmetické a chemické prípravky pre automobily.
4 - Motorové a mazacie oleje pre automobily.
9 - Príslušenstvo a potreby pre automobily.
12 - Motorové pozemné vozidlá a ich súčiastky
(všetko zahrnuté do triedy 12).

(540)

(732) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, DE;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210969
8.9.2005
25.2.2014
25.2.2024
577-2004
25.2.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 41, 43
35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania;
administratívne spravovanie ubytovacích a reštauračných zariadení; reklamná činnosť, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a náborových textov; prenájom reklamných priestorov; prieskum trhu; obchodné a podnikateľské
poradenstvo; všetko vrátane sprostredkovania.
41 - Fotografovanie; vydavateľská činnosť okrem
vydávania a aktualizovania reklamných materiálov a náborových textov; organizovanie kultúrnych
podujatí - koncertov, zhromaždenia (stretnutia)
diskdžokejov (DJ sessions); sprostredkovanie uvedených služieb.
43 - Pohostinská činnosť, reštauračné služby; reštaurácie, bufety, jedálne, závodné jedálne, samoobslužné reštaurácie, bary, kaviarne, motely, penzióny; hotelierske služby; rýchle občerstvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku; prenájom
pohostinského a reštauračného vybavenia; poradenstvo v oblasti pohostinskej činnosti; sprostredkovanie uvedených služieb.
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(540) PRESTO
(732) Štecková Bronislava, Červeňova 14, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211022
8.9.2005
21.6.2014
21.6.2024
2026-2004
21.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
3, 25
3 - Kozmetika.
25 - Pančuchy.

(540) Pančuchy v spreji
(732) KYBEKO, v.o.s., Hrnčiarska 58, 902 01 Pezinok,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211027
8.9.2005
23.6.2014
23.6.2024
2045-2004
23.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 16, 35, 36, 39, 40, 41
9 - Nosiče údajov, dát, informácií, záznamov, programov všetkých druhov, audio, video a audiovizuálneho charakteru, elektronické publikácie a tlačoviny, počítačový program a softvér.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky akéhokoľvek druhu a formy, najmä knihárske výrobky
a pomôcky, publikácie, periodická a neperiodická tlač, noviny, časopisy, katalógy, brožúry, príručky, texty, prospekty a reklamné tabule, papiernický tovar, propagačné materiály a predmety
a obalový materiál z papiera a plastických hmôt,
ozdobné predmety z papiera alebo plastu.
35 - Reklama, reklamná, propagačná a inzertná činnosť a služby a ich sprostredkovanie, vydávanie,
aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov rôzneho druhu, reprografické služby, poradenské a sprostredkovateľské služby týkajúce sa
vydávania tlačovín na reklamné účely, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, veľtrhov a podujatí, sprostredkovanie obchodu s tovarom, manažment a marketing v obchode, vrátane správy, administratívy, poradenstva, informácií a prieskumu.
36 - Prenájom, správa, služby a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností, služby realitnej kancelárie.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a polygrafických výrobkov, sprostredkovanie v tejto oblasti služieb.
40 - Kníhviazačstvo, knihárstvo, polygrafické služby, osobitne tlačiarske, sprostredkovateľské a odborné poradenské služby v oblasti polygrafie a tlače.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä
kníh, publikácií, časopisov, tlačovín a vydávanie
a zverejňovanie textov (s výnimkou reklamných
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alebo náborových) aj v elektronickej forme a on-line, organizovanie vzdelávacích, odborných, kultúrnych a spoločenských podujatí a akcií, výchovná a zábavná činnosť, sprostredkovateľská činnosť
a služby vrátane poradenských v uvedených oblastiach.

(540)

Slovenské pedagogické
nakladateľstvo - Mladé letá

(732) Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé
letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211028
8.9.2005
23.6.2014
23.6.2024
2046-2004
23.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
9, 16, 35, 36, 39, 40, 41
9 - Nosiče údajov, dát, informácií, záznamov, programov všetkých druhov, audio, video a audiovizuálneho charakteru, elektronické publikácie a tlačoviny, počítačový program a softvér.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky akéhokoľvek druhu a formy, najmä knihárske výrobky
a pomôcky, publikácie, periodická a neperiodická tlač, noviny, časopisy, katalógy, brožúry, príručky, texty, prospekty a reklamné tabule, papiernický tovar, propagačné materiály a predmety
a obalový materiál z papiera a plastických hmôt,
ozdobné predmety z papiera alebo plastu.
35 - Reklama, reklamná, propagačná a inzertná
činnosť a služby a ich sprostredkovanie, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov rôzneho druhu, reprografické služby, poradenské a sprostredkovateľské služby týkajúce
sa vydávania tlačovín na reklamné účely, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav,
veľtrhov a podujatí, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, manažment a marketing v obchode,
vrátane správy, administratívy, poradenstva, informácií a prieskumu.
36 - Prenájom, správa, služby a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností, služby
realitnej kancelárie.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a polygrafických výrobkov, sprostredkovanie
v tejto oblasti služieb.
40 - Kníhviazačstvo, knihárstvo, polygrafické služby, osobitne tlačiarske, sprostredkovateľské a odborné poradenské služby v oblasti polygrafie
a tlače.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä kníh, publikácií, časopisov, tlačovín a vydávanie a zverejňovanie textov (s výnimkou reklamných alebo náborových) aj v elektronickej forme
a on-line, organizovanie vzdelávacích, odborných,
kultúrnych a spoločenských podujatí a akcií, výchovná a zábavná činnosť, sprostredkovateľská
činnosť a služby vrátane poradenských v uvedených oblastiach.

(540) SPN - Mladé letá
(732) Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé
letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211041
9.9.2005
2.7.2014
2.7.2024
2148-2004
2.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
5, 32, 35
5 - Liečivé minerálne vody.
32 - Prírodné minerálne vody, stolové vody, nealkoholické nápoje, prírodné minerálne a stolové
vody ochutené.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti nealkoholických nápojov a minerálnych vôd; sprostredkovanie obchodu s tovarmi, reklama.

(540)

(732) SLOVINTEGRA, a.s., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211085
9.9.2005
20.7.2014
20.7.2024
2303-2004
20.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
3, 5, 25
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 v rámci tejto triedy.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň.

(540) CELADRIN
(732) NOVA COAST INC., 255 Keele St., Toronto,
Ontario M6P2K1, CA;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211096
9.9.2005
22.7.2014
22.7.2024
2336-2004
22.7.2004
78416054
10.5.2004
US
2.6.2005
1.12.2005
5
5 - Farmaceutické prípravky a lieky vrátane prípravkov na úpravu stavov počas menopauzy a po
menopauze a na prevenciu a liečbu osteoporózy.

(540) CONBRIZA
(732) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211097
9.9.2005
22.7.2014
22.7.2024
2337-2004
22.7.2004
78416033
10.5.2004
US
2.6.2005
1.12.2005
5
5 - Farmaceutické prípravky a lieky vrátane prípravkov na úpravu stavov počas menopauzy a po
menopauze a na prevenciu a liečbu osteoporózy.

44 - Kúpele (parné), lekárske služby, fyzioterapia,
masáže, verejné kúpele.
(540)

(732) Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s., Vyšné Ružbachy 48,
065 02 Vyšné Ružbachy, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) VIVIANT
(732) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211103
9.9.2005
26.7.2014
26.7.2024
2377-2004
26.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
3, 5, 39, 41, 43, 44
3 - Esencie (éterické), éterické oleje.
5 - Chemické prípravky na lekárske účely.
39 - Organizovanie ciest, organizovanie exkurzií,
organizovanie okružných výletov, sprevádzanie
turistov, turistické prehliadky.
41 - Diskotéky (služby), informácie o možnostiach
rekreácie, informácie o možnostiach zábavy, kluby
zdravia (telesné cvičenia), organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie športových súťaží,
organizovanie živých vystúpení, zábavné parky.
43 - Hotelierske služby, kaviarne, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, prázdninové
tábory, reštaurácie (jedálne), rezervácia hotelov,
rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania.
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211104
9.9.2005
26.7.2014
26.7.2024
2378-2004
26.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36, 39, 41, 43
35 - Administratívna správa hotelov.
36 - Prenájom nehnuteľností; zmenárenské služby.
39 - Automobilová preprava; automobily (prenájom); dovoz, doprava; informácie o preprave; organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; parkovanie automobilov (služby); prenájom garáží, prenájom koní, prenájom miesta na parkovanie; sprevádzanie turistov; výlety (organizovanie).
41 - Diskotéky (služby); golfové ihriská - prevádzkovanie; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; kasína (prevádzkovanie); kluby zdravia; koncertné siene, sály; konferencie (organizovanie a vedenie); nočné kluby;
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; prázdninové tábory (služby); prenájom tenisových kurtov; prevádzkovanie športových zariadení; školenie; športoviská (služby);
zábavné parky.
43 - Bary; hotelierske služby; jedálne a závodné
jedálne; kaviarne; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál; prevádzkovanie hotelového ubytovania; reštaurácie (jedálne);
rezervovanie prechodného ubytovania.

(540)

(732) Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s., Vyšné Ružbachy 48,
065 02 Vyšné Ružbachy, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211129
9.9.2005
19.8.2014
19.8.2024
2576-2004
19.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
35
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; maloobchod s výrobkami spotrebnej elektroniky.

(540)

(732) PLAY Electronics, s.r.o., Kragujevská 19, 010 01
Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211136
9.9.2005
20.8.2014
20.8.2024
2599-2004
20.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36
35 - Účtovníctvo, príprava a vyhotovenie daňových
priznaní, sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
poradenstvo v obchodnej činnosti, revízia účtov,
vedenie účtovných kníh.
36 - Finančné poradenstvo, konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva, sprostredkovanie poistenia,
finančné odhady a oceňovanie, faktoring a forfajting.

(540) D. C Credit
(732) D. C Credit, s. r. o., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211137
9.9.2005
20.8.2014
20.8.2024
2600-2004
20.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 36
35 - Účtovníctvo, príprava a vyhotovenie daňových priznaní, sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti,
revízia účtov, vedenie účtovných kníh.
36 - Finančné poradenstvo, konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva, sprostredkovanie poistenia,
finančné odhady a oceňovanie, faktoring a forfajting.

(540)

(591) sivá, bordová, čierna
(732) D. C Credit, s. r. o., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211260
9.9.2005
12.7.2014
12.7.2024
2214-2004
12.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
35
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom, obchodné a podnikateľské poradenstvo, konzultačná činnosť pri zavádzaní manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem a sprostredkovanie týchto služieb, činnosť organizačných
a ekonomických poradcov.

(540)

(591) modrá, biela, zlatá
(732) QECON, spol. s r. o., Trieda SNP 4/1717, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211274
9.9.2005
15.7.2014
15.7.2024
2254-2004
15.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
7, 9, 11, 21
7 - Kávové mlynčeky s výnimkou ručných, mlynčeky na mäso ako stroje, krájače na chlieb elektrické, lisy na ovocie, mangle, elektrické miešače,
elektrické mlynčeky pre domácnosť, elektrické
nožnice, odstredivky, žmýkačky, elektrické otvárače konzerv, práčky odevov, kuchynské roboty,
šijacie stroje, elektrické šľahače, umývačky riadu,
vysávače prachu, mixéry ako stroje.
9 - Elektrické akumulátory, meracie prístroje, autorádiá, ďalekohľady, detektory, diaľkové ovládače; elektrické drôty, káble, spojky, svorky, vypínače, objímky, predlžovačky a ďalší elektroinštalačný materiál patriaci do tejto triedy; faxy,
hasiace prístroje, indikátory, integrované obvody,
kamery, televízory, magnetofóny, prehrávače CD
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a MC, videa, PC, tlačiarne, modemy, skenery a ďalšie elektronické, elektrické, optické, kinematografické, fotografické a meracie prístroje a zariadenia, okuliare, nahrané operačné programy, softvér, procesory - základné jednotky počítača, rádiá,
spínače, elektrické spojky, tachometre, telefonické prístroje, videokazety a nosiče dát, batérie do
svietidiel, žehličky elektrické.
11 - Sporáky, mrazničky, chladničky, bojlery okrem bojlerov ako častí strojov, klimatizačné zariadenia, čističky vzduchu, mikrovlnné rúry, svetlá
a svietidlá, lampy, žiarivky, radiátory, ohrievače
patriace do tejto triedy, grily, kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, tlakové hrnce elektrické,
elektrické fritézy a kávovary, sušiče vlasov, hriankovače, ohrievače vzduchu a ďalšie svetelné, klimatizačné, výhrevné, chladiace a čistiace spotrebiče patriace do tejto triedy.
21 - Bonboniéry, čajníky, čajové a kávové súpravy,
čaše, cukorničky, dávkovače mydla, demižóny, detské vaničky, neelektrické domáce mlynčeky, žehliace dosky, džbány, formy na pečivo, grily, hrebene, hrnce, hrnčeky, kanvice na kávu, karafy,
fľaše, ručné kávové mlynčeky, kefy, keramiky
pre domácnosť, koreničky, krčahy, výrobky z krištáľu, kuchynské náradie, kuchynské potreby a riad,
kvetináče, lieviky, lisy na ovocie, varechy, metly,
majolika, misky a misy, mopy, naberačky, šejkre,
nádoby na smeti, nočníky, kefy na obuv, panvice,
poháre, podnosy, pokrievky, porcelán, potreby pre
domácnosť, rukavice pre domácnosť, sifónové fľaše, sitá, sklené nádoby, výrobky zo skla a plastov,
špongie, strúhadlá, soľničky, taniere, termosky, tlakové hrnce, vaničky, váľky na cesto, varešky, vedrá, zubné kefy - všetko v tejto triede.
(540)

(591) biela, modrá, červená
(732) K+B Leas, k.s., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211347
9.9.2005
17.8.2014
17.8.2024
2554-2004
17.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
13, 28, 41, 42
13 - Kapsle a rozbušky s výnimkou zábavnej pyrotechniky, bengálske ohne, signálne rakety, pyrotechnické výrobky, ohňostroje, výbušniny.
28 - Zábavná pyrotechnika, petardy, kapsle a rozbušky ako zábavná pyrotechnika, nárazové zápalky ako zábavná pyrotechnika, kapsle do pištolí
na hranie.
41 - Poradenstvo, sprostredkovanie a služby v oblasti pyrotechniky, zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov.
42 - Výskum a vývoj v oblasti pyrotechniky a výbušnín.
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(540) PRIVATEX PYRO
(732) PRIVATEX PYRO, s. r. o., PŠS Lieskovec 1453,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211375
9.9.2005
10.9.2014
10.9.2024
2814-2004
10.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
30
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, oplátky,
napolitánky.

(540)

(591) červená, modrá, strieborná, hnedá, žltá, 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)

211379
9.9.2005
13.9.2014
13.9.2024
2834-2004
13.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
32
32 - Minerálne vody.

(540) OPTIMINERAL
(732) Karlovarská Korunní s.r.o., Stráž nad Ohří 77,
362 74 Stráž nad Ohří, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211398
9.9.2005
5.11.2014
5.11.2024
5206-2004
5.11.2004
2.6.2005
1.12.2005
5
5 - Farmaceutické prípravky, najmä antibiotické
prípravky, zverolekárske a zdravotnícke prípravky,
dietetické látky prispôsobené na lekárske účely,
potrava pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál,
hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu, fungicídy, herbicídy.
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(540) ZMAX COMPLETE
(732) Pfizer Products Inc. (a Connecticut corporation),
Eastern Point Road, Groton, 06340, Connecticut, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211489
10.10.2005
16.8.2014
16.8.2024
2543-2004
16.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
25, 35, 36
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; odevy hotové
(konfekcia); dámske, detské, pánske odevy spodné, vrchné, športové.
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; účtovníctvo; obchodná
administratíva; kancelárske práce.
36 - Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností; oceňovanie a odhady nehnuteľností; správa nehnuteľností; realitná kancelária.

(540) KERBO
(732) Mučica Michal, Zelené údolí 3820/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211495
10.10.2005
23.8.2014
23.8.2024
2612-2004
23.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
16, 39, 41
16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny.
39 - Distribúcia tlačovín.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.

(540)

(591) oranžová
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211497
10.10.2005
23.8.2014
23.8.2024
2615-2004
23.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
16, 39, 41
16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny.
39 - Distribúcia tlačovín.

41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov.
(540)

(591) čierna, žltá
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211498
10.10.2005
23.8.2014
23.8.2024
2617-2004
23.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
16, 39, 41
16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny.
39 - Distribúcia tlačovín.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov.

(540)

(591) oranžová
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211499
10.10.2005
30.8.2014
30.8.2024
2625-2004
30.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
16, 39, 41
16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny.
39 - Distribúcia tlačovín.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.

(540)

(591) oranžová
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211500
10.10.2005
30.8.2014
30.8.2024
2626-2004
30.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
16, 39, 41
16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny.
39 - Distribúcia tlačovín.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211505
10.10.2005
25.8.2014
25.8.2024
2652-2004
25.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 41, 42
9 - Počítačový softvér.
41 - Všetky korešpondenčné formy vzdelávania
určené žiakom základných, stredných a vysokých
škôl, skúšanie, preskúšavanie, pedagogická činnosť, vyučovanie, vzdelávanie, vydávanie a publikovanie všetkých druhov publikácií pre žiakov,
učiteľov, rodičov, metodikov, školských inšpektorov a riadiacich pracovníkov rezortu školstva,
najmä zbierok úloh, pracovných zošitov, metodických príručiek, tvorba, vydávanie, zadávanie a vyhodnocovanie školských testov a písomiek vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh na
elektronických nosičoch, odborné poradenstvo
a konzultačné služby ku všetkým tovarom a službám uvedeným v tejto triede.
42 - Tvorba softvéru na testovanie vedomostí žiakov, na tvorbu a zadávanie testov, na spracovanie
výsledkov testov, na štatistické analýzy, odborné
poradenstvo a konzultačné služby ku všetkým
tovarom a službám uvedeným v tejto triede.
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211506
10.10.2005
25.8.2014
25.8.2024
2653-2004
25.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 41, 42
9 - Počítačový softvér, osobitne softvér na testovanie vedomostí žiakov, na tvorbu a zadávanie
testov, na spracovanie výsledkov testov, na štatistické analýzy.
41 - Tvorba, vydávanie, zadávanie a vyhodnocovanie všetkých druhov školských a psychologických testov, dotazníkov a písomiek, osobitne testov na prijímacie skúšky a na talentové skúšky,
elektronických bánk úloh, zbierok úloh na elektronických nosičoch, všetky formy testovania žiakov, prieskumy úrovne vedomostí, zručností, názorov a postojov žiakov a učiteľov, odborné, obsahové a organizačné zabezpečenie prijímacích
a talentových skúšok na všetky druhy škôl, automatizované spracovanie údajov, osobitne údajov získaných z testovania žiakov, kvízy a súťaže
pre žiakov všetkých druhov škôl, pedagogická
činnosť, vyučovanie, vzdelávanie, všetky druhy
kurzov a seminárov pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl, osobitne kurzy zamerané
na doučovanie a na prípravu na prijímacie a talentové skúšky, všetky korešpondenčné formy
vzdelávania určené žiakom základných, stredných
a vysokých škôl a pracovníkom rezortu školstva,
všetky druhy a formy vzdelávacích podujatí pre
učiteľov, rodičov, metodikov, školských inšpektorov a riadiacich pracovníkov rezortu školstva,
vydávanie a publikovanie všetkých druhov publikácií pre žiakov, učiteľov, rodičov, metodikov,
školských inšpektorov a riadiacich pracovníkov
rezortu školstva vrátane elektronických bánk úloh
a zbierok úloh na elektronických nosičoch, odborné poradenstvo a konzultačné služby ku všetkým tovarom a službám uvedeným v tejto triede.
42 - Tvorba softvéru, osobitne softvéru na testovanie vedomostí žiakov, na tvorbu a zadávanie
testov, na spracovanie výsledkov testov, na štatistické analýzy, odborné poradenstvo a konzultačné služby ku všetkým tovarom a službám uvedeným v tejto triede.

(540)

(540)

(732) EXAM testing, spol. s r. o., Vranovská 6, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(732) EXAM testing, spol. s r. o., Vranovská 6, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211544
10.10.2005
13.9.2014
13.9.2024
2835-2004
13.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
25, 26, 40
25 - Bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, detská
výbavička, gymnastické (telocvičné) dresy, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy na vodné lyžovanie, korzety, kostýmy, obleky, košele, kravaty,
kúpacie plášte, lyžiarske topánky, maškarné kostýmy, motoristi (oblečenie pre -), nepremokavý odev,
nohavice, oblečenie z kože, obuv, odevy, opasky,
papuče, peleríny, plavky, pleteniny (oblečenie), pletené svetre, pletiarsky tovar, plášte, plážové oblečenie, podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky,
potníky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, pánske spodky, rukavice, rukávniky, sandále, snímateľné goliere, spodničky, sukne, svetre, tielka, vesty, topánky, tričká, turbany, vesty, vlnené šály,
vrchné ošatenie, zástery, závoje, šatky, šály, šaty,
šilty na pokrývky hlavy, župany, čelenky, čiapky.
26 - Drobnôstky (potreby na vyšívanie), elastické
pásky na pridržanie rukávov, elastické šnúrky,
filtre na odevy, galantérny tovar s výnimkou priadzí, ganiere, volány, girlandy, gombíky, háčiky na
korzety, háčiky na vyšívanie a háčkovanie, háčiky na živôtiky, čipky, lemovacie pásky na záclony,
lemovky, lemy, bordúry, obruby pre odevy, monogramy na označovanie bielizne, náramenné pásky, výložky, obruby, lemy, bordúry pre odevy, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých
kovov, opaskové pracky, ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov, ozdoby na šaty,
prižehľovacie textílie na opravu textilu, strieborné
výšivky, stužky, lemovky, uzávery na oblečenie,
volány, vypchávky, náplecníky odevov, výstuže golierov, zipsy, značky na bielizeň a šatstvo, šnúrky
na opásanie, čipky.
40 - Krajčírstvo, šitie, apretovanie textílií, bielenie látok, farbenie kožušín, farbenie látok, farbenie textilu a textílií, informácie o úprave a spracovaní materiálov, lemovanie alebo obšívanie látok, lemovanie šiat, nekrčivá úprava šatstva, satinovanie kožušín, strihanie látok (strihová služba), vyšívanie, úprava a spracovanie textilu a textílií, úprava odevov.

(540) TERMOVEL
(732) RUTEX TRADE, s. r. o., Drietoma č. p. 703, 913 03
Drietoma, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

211571
10.10.2005
30.9.2014
30.9.2024
2956-2004
30.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 11, 37

(511) 9 - Kontrolné, riadiace a regulačné zariadenia na tovary uvedené v triede 11; fotovoltaické kolektory.
11 - Zariadenia na vykurovanie, teplú vodu, poháňané elektrinou, olejom, plynom, geotermálnou energiou, slnečnou energiou, teplom okolitého
vzdu-chu, ako sú kombinované telesá na vykurovanie a teplú vodu a zariadenia na ventiláciu, slnečné kolektory a čerpadlá, ako aj diely uvedených tovarov, najmä príslušenstvo k týmto dielom a náhradné diely; ohrievače miestností a budov, prietokové ohrievače vody, zásobníkové ohrievače vody, obehové ohrievače vody, ohrievače
vzduchu, zásobníky na teplú vodu, solárne zásobníky na teplú vodu, prietokové zariadenia na prípravu teplej vody, obehové zariadenia na prípravu teplej vody, zásobníkové zariadenia na prípravu teplej vody, ohrievače vody a vzduchu, ohrievače úžitkovej a pitnej vody, závesné bojlery, bezzásobníkové vykurovacie telesá na teplú vodu,
bezzásobníkové ohrievače pitnej vody na centralizované a/alebo decentralizované kúrenie a zásobovanie teplou vodou vo vyhotovení ako závesné
zariadenia, voľne stojace zariadenia alebo zariadenia na zabudovanie, najmä na zabudovanie do
steny, ako aj osobitné montážne zostavy, najmä
výmenníky tepla, vykurovacie kotly, horáky, zásobníky tepla.
37 - Montáž, inštalácia a oprava všetkých uvedených zariadení v rozsahu servisu a služieb zákazníkom, poradenstva a plánovania, ako je najmä telefonicky prístupné centrum služieb zákazníkom,
hotline a údržbárske a núdzové služby.
(540) Celsius
(732) Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32,
D-35576 Wetzlar, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211696
10.10.2005
8.6.2014
8.6.2024
1901-2004
8.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 35
1 - Chemikálie pre priemysel, chemické prípravky
na vedecké účely, chemikálie pre priemysel a fotografiu, chemikálie pre vedu s výnimkou chemikálií na lekárske a veterinárne účely, chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov,
umelé živice v nespracovanom stave, plastické
hmoty v nespracovanom stave, pôdne hnojivá,
zmesi do hasiacich prístrojov, prípravky na kalenie a zváranie kovov, chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny, lepidlá používané
v priemysle.
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva, farbivá, moridlá, prírodné živice v surovom stave, kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov
a umelcov.
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3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov.
5 - Chemické prípravky na zverolekárske účely.
7 - Čistiace stroje vysokotlakové; zametacie autá;
samohybné zametacie stroje; kefy ako časti strojov; kondenzátory parné ako časti strojov; kondenzačné zariadenia; filtrovacie stroje; čistiace stroje; odsávacie stroje na priemyselné účely; ventilátory motorov a hnacích strojov; vysávače prachu a podobných nečistôt, elektrické leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť, hadice do vysávačov; elektrické leštičky na obuv, elektrické leštiace zariadenia na parkety, elektrické odprašovacie zariadenia, leštiace stroje na dlážku, zariadenia na odsávanie prachu a odprašovacie zariadenia na priemyselné účely.
9 - Vzduchomery; regulátory elektrické; respirátory na filtráciu vzduchu; regulátory otáčok gramofónov; dekompresné komory.
10 - Aerosólové dávkovače.
11 - Kuchynské odsávače; polievacie zariadenia
na automatické zavlažovanie; tepelné akumulátory; výhrevné akumulátory; teplovzdušné rúry; zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; ohrievače vzduchu; vzduchové sušiče; vzduchové sušiarne; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; bojlery, ohrievače vody; dýzy; ventilátory; klimatizačné zariadenia do vozidiel; elektrické vykurovacie telesá; vyhrievacie telesá; elektricky vyhrievané nánožníky; komínové dúchadlo, ventilátor; elektrické kuchynské potreby na
varenie a pečenie; zariadenia na sušenie; čistiace
zariadenia na odpadovú vodu; ohrievače; odparovače; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo
domácnosť); chladiace zariadenia a stroje; polymerizačné zariadenia; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; chladiace prístroje a zariadenia; vetracie zariadenia; parné akumulátory; vzduchové
sterilizátory; naparovacie prístroje; dezinfekčné
dávkovače na toalety.
20 - Pripevnené dávkovače papierových utierok.
21 - Dávkovače mydla.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti s potravinami.
(540) Čisté riešenie
(732) FOREX, s. r. o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211697
10.10.2005
8.6.2014
8.6.2024
1903-2004
8.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 35
1 - Chemikálie pre priemysel, chemické prípravky
na vedecké účely, chemikálie pre priemysel a fotografiu, chemikálie pre vedu s výnimkou chemikálií na lekárske a veterinárne účely, chemikálie
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pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo
s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov
a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, umelé
živice v nespracovanom stave, plastické hmoty
v nespracovanom stave, pôdne hnojivá, zmesi do
hasiacich prístrojov, prípravky na kalenie a zváranie kovov, chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny, lepidlá používané v priemysle.
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva, farbivá, moridlá, prírodné živice v surovom stave, kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov
a umelcov.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov.
5 - Chemické prípravky na zverolekárske účely.
7 - Čistiace stroje vysokotlakové; zametacie autá;
samohybné zametacie stroje; kefy ako časti strojov; kondenzátory parné ako časti strojov; kondenzačné zariadenia; filtrovacie stroje; čistiace
stroje; odsávacie stroje na priemyselné účely; ventilátory motorov a hnacích strojov; vysávače prachu a podobných nečistôt, elektrické leštiace stroje
a zariadenia pre domácnosť, hadice do vysávačov; elektrické leštičky na obuv, elektrické leštiace zariadenia na parkety, elektrické odprašovacie zariadenia, leštiace stroje na dlážku, zariadenia na odsávanie prachu a odprašovacie zariadenia na priemyselné účely.
9 - Vzduchomery; regulátory elektrické; respirátory na filtráciu vzduchu; regulátory otáčok gramofónov; dekompresné komory.
10 - Aerosólové dávkovače.
11 - Kuchynské odsávače; polievacie zariadenia
na automatické zavlažovanie; tepelné akumulátory; výhrevné akumulátory; teplovzdušné rúry; zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; ohrievače vzduchu; vzduchové
sušiče; vzduchové sušiarne; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; bojlery, ohrievače vody; dýzy; ventilátory; klimatizačné zariadenia do vozidiel; elektrické vykurovacie telesá; vyhrievacie telesá; elektricky vyhrievané nánožníky; komínové dúchadlo, ventilátor; elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; zariadenia na sušenie; čistiace
zariadenia na odpadovú vodu; ohrievače; odparovače; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo
domácnosť); chladiace zariadenia a stroje; polymerizačné zariadenia; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; chladiace prístroje a zariadenia; vetracie zariadenia; parné akumulátory; vzduchové
sterilizátory; naparovacie prístroje; dezinfekčné
dávkovače na toalety.
20 - Pripevnené dávkovače papierových utierok.
21 - Dávkovače mydla .
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti s potravinami.
(540) Voľte čisté riešenie
(732) FOREX, s. r. o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211709
10.10.2005
28.6.2014
28.6.2024
2081-2004
28.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
30
30 - Cestoviny, nízkobielkovinové cestoviny, výrobky z obilnín, potraviny škrobovité, škrobové výrobky ako potrava.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

211715
10.10.2005
29.6.2014
29.6.2024
2099-2004
29.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 16, 35, 42
9 - Počítačový softvér.
16 - Manuály k počítačovému softvéru.
35 - Preklad informácií do počítačových databáz,
systemizácia informácií do počítačových databáz.
42 - Tvorba počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, počítačové programovanie,
aktualizácia počítačových programov.

(540)
(591) modrá, žltá
(732) NOVALIM spol. s r. o., Čárskeho 3466/1, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211710
10.10.2005
28.6.2014
28.6.2024
2082-2004
28.6.2004
1.7.2005
5.1.2006
30
30 - Cestoviny, bezlepkové cestoviny, výrobky
z obilnín, potraviny škrobovité, škrobové výrobky ako potrava.

(540)

(732) KARAT Software a.s., Dvořákova 2881/77, 750 02
Přerov, CZ;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(591) červená, žltá
(732) NOVALIM spol. s r. o., Čárskeho 3466/1, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211711
10.10.2005
28.6.2014
28.6.2024
2089-2004
28.6.2004
347186
4.6.2004
CZ
1.7.2005
5.1.2006
30
30 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy
(nie na liečebné účely) obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

(540) REGRAPEX-R
(732) Interpharma Praha, a. s., Komořanská 955, 143 10
Praha - Modřany, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

211723
10.10.2005
15.7.2014
15.7.2024
2274-2004
15.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
6, 42
6 - Neušľachtilé kovy a ich zliatiny; tovary z kovu (pokiaľ sa nachádzajú v tejto triede); stavebné
materiály z kovu; kovové drôty, kovové mreže,
pozostávajúce z drôtov a/alebo pásov; výrobky,
pozostávajúce z kovových mreží, pokiaľ sa nenachádzajú v iných triedach; výstužné rohože, výstužné ocele, betonárska rebrovaná oceľ; výstužné koše, mrežové nosiče, výstužné rozpierky, výstužné prvky, výstužné spojovacie prvky, všetky
predtým uvedené tovary z kovu.
42 - Vývoj a navrhovanie oceľobetónových výstuží; priemyselný výskum; vyhotovenie programov
pre oceľobetónové výstuže; vyhotovenie programov na spracovanie oceľobetónu.

(540) AQS
(732) BSTG, Drahtwaren Produktions- und Handels-GmbH, Köglstrasse 11, A-4017 Linz, AT;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211724
10.10.2005
15.7.2014
15.7.2024
2275-2004
15.7.2004
1.7.2005
5.1.2006
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tračné materiály (minerálne látky), filtračné materiály (plastické látky v surovom stave), filtračné materiály (rastlinné látky) chemické čistiace
prostriedky na odstránenie mastnoty, chemické
prípravky na čistenie oleja, chemické prípravky na
čistenie vody, chemické prípravky na laboratórne
analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely, chemické prípravky na odmasťovanie, chemické prípravky na odstraňovanie vosku, chemické prípravky na úpravu a opracovanie
zliatin kovov, chemické prípravky na vedecké účely (okrem lekárskych a veterinárnych účelov), katalyzátory chemické, keramické materiály vo forme častíc, na použitie ako prostriedky na filtrovanie, korózne prípravky, kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov, oleje na činenie kože, oleje na spracovanie kože, organické bielidlá,
bieliace činidlá, organické čistiace prípravky, priemyselné chemikálie, prípravky na oddeľovanie
mastnoty, prípravky na odstraňovanie mastnoty
pri výrobe tovarov, syntetické materiály na absorpciu oleja.
2 - Antikorózne oleje, oleje na konzervovanie dreva.
4 - Mazacie oleje, motorové oleje, motorové palivá, pohonné látky, nafta, olej kosťový na priemyselné účely, olej na konzervovanie kože, olej
na konzervovanie muriva, olej na textil, oleje do
farieb, oleje na odstránenie debnenia (stavebníctvo), palivový olej, plynový olej, priemyselné oleje, priemyselné tuky, repkový olej na priemyselné účely, rezné chladiace kvapaliny, rezné oleje,
slnečnicový olej na priemyselné účely, zvlhčujúci olej, odformovací olej, vykurovací olej.

8 (511) 6, 37, 42
(511) 6 - Neušľachtilé kovy a ich zliatiny; tovary z kovu (pokiaľ sa nachádzajú v tejto triede); stavebné
materiály z kovu; kovové drôty, kovové mreže,
pozostávajúce z drôtov a/alebo pásov; výrobky,
pozostávajúce z kovových mreží, pokiaľ sa nenachádzajú v iných triedach; výstužné rohože, výstužné ocele, betonárska rebrovaná oceľ; výstužné koše, mrežové nosiče, výstužné rozpierky, výstužné prvky, výstužné spojovacie prvky, všetky
predtým uvedené tovary z kovu.
42 - Vývoj a navrhovanie oceľobetónových výstuží; priemyselný výskum; vyhotovenie programov pre oceľobetónové výstuže; vyhotovenie
programov na spracovanie oceľobetónu.
(540) CQS
(732) BSTG, Drahtwaren Produktions- und Handels-GmbH, Köglstrasse 11, A-4017 Linz, AT;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211748
10.10.2005
2.8.2014
2.8.2024
2425-2004
2.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
16
16 - Školské zošity; poznámkové bloky; náčrtníky;
skicáre; výkresy; náhradná náplň do karisblokov;
linkovaný papier; poznámkové kocky; farebný papier; hárky papiera; papiernický tovar; pijaky; poznámkové zošity; rysy.

(540)

(732) NOTES, a. s., Slavošovce 298, 049 36 Slavošovce, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211750
10.10.2005
2.8.2014
2.8.2024
2428-2004
2.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
1, 2, 4
1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, bakteriálne prípravky s výnimkou
prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na
lekárske a zverolekárske účely, číriace prípravky,
čpavok na priemyselné účely, disperzné činidlá na
olej, filtračné materiály (chemické prípravky), fil-

267

(540) OLEPAL
(732) DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211762
10.10.2005
5.8.2014
5.8.2024
2449-2004
5.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
12
12 - Osobné autá, nákladné autá, prívesné vozidlá a karavany, dodávkové autá; časti a príslušenstvo k nim, volanty na automobily, kolesá na automobily.

(540) GRANDEUR
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, KR;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

211796
10.10.2005
8.9.2014
8.9.2024
5012-2004
8.9.2004
344394
15.3.2004
CZ
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(442)
(450)
8 (511)
(511)

1.7.2005
5.1.2006
9, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 28
9 - Ochranné okuliare proti slnku, mrazu a vetru.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie a varenie pre
horolezectvo, turistiku a kemping.
18 - Batohy, plecniaky, torby a brašne pre horolezectvo, turistiku a kemping.
20 - Spacie vaky pre horolezectvo, turistiku a kemping.
21 - Riady na prípravu jedál pre turistiku, kemping
a horolezectvo.
22 - Laná, povrazy, stany, plachty a vaky pre horolezectvo, turistiku a kemping.
25 - Športové odevy a obuv pre horolezectvo, turistiku, kemping a ostatné športy.
28 - Športové potreby pre horolezectvo, turistiku,
kemping a ostatné športy včítane náradia a náčinia pre hry a športy, patriace do tejto triedy .

(540)

(732) HUDYsport a. s., Bynovec 138, 407 14 Bynovec,
CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211886
9.11.2005
10.8.2014
10.8.2024
2491-2004
10.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
30, 32, 33, 35
30 - Ľadový čaj, nápoje na báze čajov, čokoládové, kávové nápoje, kakao, mliečne čokoládové
a mliečne kávové nápoje, zmrzliny.
32 - Nealkoholické, izotonické šumivé nápoje, limonády, pivo, nápojové koncentráty, sirupy, emulzie a iné prípravky na výrobu nápojov, džúsy,
minerálne, stolové, sódové sýtené vody, ovocné,
zeleninové a nealkoholické šťavy.
33 - Alkoholické nápoje, koktaily, likéry, vermúty,
vína, liehoviny, destilované nápoje, alkoholové extrakty.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodovania s nápojmi a sirupmi, koncentrátmi.

(540) PIEŠŤANKA
(732) Simea Piešťany, s. r. o., Mlynská 5026/26, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211927
9.11.2005
7.9.2014
7.9.2024
2778-2004
7.9.2004
4.8.2005
2.2.2006

8 (511) 35, 41, 42, 45
(511) 35 - Reklama, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie
reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných
textov, vzťahy s verejnosťou (public relations), public relations agentúry, podpora predaja (pre tretie
osoby), sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarom, obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, hospodárske alebo ekonomické predpovede, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, obchodný prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií pre
zákazníkov v počítačových súboroch, komerčné
informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa
dovozom a vývozom, marketingové štúdie, analýzy nákupných, veľkoobchodných cien, maloobchodné služby obchodných domov a supermarketov, poradenstvo v uvedených činnostiach, poradenstvo v obchodnej činnosti, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, marketingové poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, personálne poradenstvo, pomoc v obchodnej činnosti, lobing na obchodné účely, automatizované spracovanie dát, spracovanie
textov (wordprocessing), vedenie kartoték v počítači (computerized file management), on-line rekla-ma na počítačovej komunikačnej sieti, reklama
prostredníctvom telefónov a mobilných telefónov.
41 - Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie
a vedenie kongresov, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie hier, súťaží, ankiet, vydávanie kníh, vydávanie časopisov, vydávanie textov (okrem reklamných a náborových), vydávanie
nahraných nosičov záznamu zvuku, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie e-časopisov, elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby), tvorba videofilmov, tvorba audionahrávok, informácie o možnostiach zábavy, informácie o možnostiach zábavy poskytované prostredníctvom počítačových sietí a mobilných telefónov, zábavné klubové služby, poradenstvo v uvedených činnostiach.
42 - Návrhy počítačových systémov, tvorba softvéru, počítačové programovanie, servis počítačových programov, prenájom počítačového softvéru, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, navrhovanie, vytváranie a aktualizovanie internetových stránok pre zákazníkov, služby web
hostingu, prevod a konverzia údajov z fyzických
médií na elektronické médiá, zhotovovanie kópií
počítačových programov, tvorba (programovanie)
počítačových hier, súťaží a ankiet, poradenstvo
v uvedených činnostiach.
45 - Lobing na iné ako obchodné účely.
(540)

(732) OMNIPUBLIC CONSULTING a.s., Krátka 1,
811 06 Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211928
9.11.2005
7.9.2014
7.9.2024
2779-2004
7.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
35, 41, 42, 45
35 - Reklama, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie
reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných
textov, vzťahy s verejnosťou (public relations), public relations agentúry, podpora predaja (pre tretie
osoby), sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarom, obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, hospodárske alebo ekonomické predpovede, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, obchodný prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií pre
zákazníkov v počítačových súboroch, komerčné
informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa
dovozom a vývozom, marketingové štúdie, analýzy nákupných, veľkoobchodných cien, maloobchodné služby obchodných domov a supermarketov, poradenstvo v uvedených činnostiach, poradenstvo v obchodnej činnosti, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, marketingové poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, personálne poradenstvo, pomoc v obchodnej činnosti, lobing na obchodné
účely, automatizované spracovanie dát, spracovanie
textov (wordprocessing), vedenie kartoték v počítači (computerized file management), on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama
prostredníctvom telefónov a mobilných telefónov.
41 - Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie
a vedenie kongresov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie zábavných
súťaží, organizovanie hier, súťaží, ankiet, vydávanie kníh, vydávanie časopisov, vydávanie textov
(okrem reklamných a náborových), vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie e-časopisov, elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby), tvorba videofilmov, tvorba audionahrávok, informácie o možnostiach zábavy, informácie o možnostiach zábavy poskytované prostredníctvom počítačových sietí a mobilných telefónov, zábavné klubové služby, poradenstvo v uvedených činnostiach.
42 - Návrhy počítačových systémov, tvorba softvéru, počítačové programovanie, servis počítačových programov, prenájom počítačového softvéru, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, navrhovanie, vytváranie a aktualizovanie
internetových stránok pre zákazníkov, služby web
hostingu, prevod a konverzia údajov z fyzických
médií na elektronické médiá, zhotovovanie kópií
počítačových programov, tvorba (programovanie) počítačových hier, súťaží a ankiet, poradenstvo v uvedených činnostiach.
45 - Lobing na iné ako obchodné účely.
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(540)

(732) OMNIPUBLIC CONSULTING a.s., Krátka 1,
811 06 Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211933
9.11.2005
8.9.2014
8.9.2024
2787-2004
8.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
29, 35
29 - Šaláty (zeleninové); zelenina (konzervovaná,
sušená, mrazená, čerstvá); zeleninové šaláty.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom.

(540)

(732) PARTNERS, s. r. o., Častkovce 418, 916 27 Častkovce, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211940
9.11.2005
24.9.2014
24.9.2024
2908-2004
24.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
32, 33, 34, 35, 43
32 - Pivo, minerálne, sýtené a iné nealkoholické
nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.
43 - Reštauračné služby (strava), prenájom prechodného ubytovania.

(540)

(732) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211941
9.11.2005
24.9.2014
24.9.2024
2909-2004
24.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540)

TATRANSKÝ ČAJ 52%
KONCENTRÁT, Liehovina

(732) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211989
9.11.2005
15.11.2014
15.11.2024
3254-2004
15.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
30
30 - Kakao, čokoláda, kakaové nápoje, čokoládové
nápoje a kávové nápoje a prípravky na takéto nápoje, pekárske výrobky, cukrárske výrobky a cukrovinky, najmä cukrové a čokoládové cukrovinky, výrobky z cesta, prípravky vyrobené z cereálií, zmrzlina.

(540) Sladká Vášeň
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212062
10.11.2005
27.9.2014
27.9.2024
2937-2004
27.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
7, 9, 12
7 - Generátory elektriny, generátory prúdu, zdroje
prúdu.
9 - Akumulátory elektrické, elektrické akumulátory
do vozidiel, nabíjačky akumulátorov.
12 - Elektromobily.

(540)

(591) tyrkysová
(732) Šebeň Ján, Cerovo 193, 962 52 Cerovo, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212069
10.11.2005
20.10.2014
20.10.2024
3051-2004
20.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky a lieky vrátane prípravkov na úpravu stavov počas menopauzy a po
menopauze a na prevenciu a liečbu osteoporózy.

(540) BIENSA
(732) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

212081
10.11.2005
22.10.2014
22.10.2024
3079-2004
22.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
5, 29, 30, 31, 32, 35, 39
5 - Potrava pre dojčatá, dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých, vitamínové a multivitamínové prípravky, bylinkové čaje.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina a výrobky z nich
obsiahnuté v triede 29, mäsové výťažky, konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny,
konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, konzervované potraviny, rôsoly,
džemy, marmelády, ovocné a zeleninové zaváraniny, ovocné a zeleninové pretlaky, ovocné a zeleninové pyré, nálevy na šaláty, vajcia, mlieko
a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, všetko s výnimkou zemiakov, výrobkov zo zemiakov a (hlboko) mrazených tovarov.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky
z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo,
cukrovinky, cukríky, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do
potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové
prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30,
koreniny, koreninová paprika, koreninové zmesi,
čokoládové, kakaové a kávové nápoje, všetko
s výnimkou (hlboko) mrazených tovarov.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny obsiahnuté v triede 31, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny
a kvety (okrem umelých), potrava pre zvieratá
a slad.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov,
voda pre dojčatá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
39 - Balenie a skladovanie tovaru, prekládka nákladov.
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(540)

(591) zelená, oranžová
(732) NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212135
10.11.2005
23.9.2014
23.9.2024
5074-2004
23.9.2004
2004-047047
21.5.2004
JP
4.8.2005
2.2.2006
5
5 - Farmaceutické výrobky, zverolekárske a hygienické prípravky, papier napustený olejom na liečebné účely, lekárske rúška, farmaceutické membrány, gáza na obväzovanie, prázdne kapsuly na
liečivá, pásky na oko, bandáže na uši, menštruačné vložky, menštruačné tampóny, hygienické vložky, menštruačné nohavičky, absorpčná vata, náplasti, obväzy na obväzovanie, kolódium na farmaceutické účely, absorpčné vložky do podprseniek pre dojčiace ženy, dentálne materiály, náramky na lekárske účely, inkontinentné plienky,
mucholapky, papier proti moliam, laktóza (mliečny cukor), sušené mlieko pre dojčatá, spermie na
umelé oplodnenie.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)
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212291
13.12.2005
29.9.2014
29.9.2024
2942-2004
29.9.2004
8.9.2005
2.3.2006
29
29 - Mliečne výrobky.

(732) BALTAXIA s.r.o., Strážovská 1, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212300
13.12.2005
5.10.2014
5.10.2024
2983-2004
5.10.2004
8.9.2005
2.3.2006
24, 25
24 - Bavlnené textílie.
25 - Bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca
poteniu, bielizeň (osobná), konfekcia, pánske spodky, športové tričká, dresy, tielka, tričká, vesty, vrchné ošatenie.

(540)

(540)

(732) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho
2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212162
10.11.2005
4.11.2014
4.11.2024
5204-2004
4.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
5
5 - Chirurgické, zdravotnícke a tlakové obväzy; obväzový materiál.

(540) GRANUFLEX SIGNAL
(732) ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New Jersey 08558, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(591) sivá
(732) SLOVENKA-Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14,
974 05 Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212301
13.12.2005
5.10.2014
5.10.2024
2984-2004
5.10.2004
8.9.2005
2.3.2006
25
25 - Pletené odevy - dojčenské ošatenie, vesty
a pulóvre pre deti a dospelých, polokošele pre deti a dospelých, športové ošatenie pre deti a dospelých, teplákové a gymnastické úbory pre deti
a dospelých, oddychové súpravy pre deti a dospelých, pletená bielizeň - nohavičky pre deti a ženy,
košieľky pre deti a ženy, spodky pre deti a dospelých, nočné košele pre deti a dospelých, pyžamá pre deti a dospelých, tielka pre deti a dospelých.
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(732) Slobodníková Mária, Ružová 1, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

(540)

(591) červená
(732) SLOVENKA-Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14,
974 05 Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212318
13.12.2005
11.11.2014
11.11.2024
3218-2004
11.11.2004
8.9.2005
2.3.2006
32
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy,
prášky a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) KOOL-AID
(732) Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, US;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212371
13.12.2005
6.10.2014
6.10.2024
2992-2004
6.10.2004
8.9.2005
2.3.2006
12, 18, 25
12 - Čalúnenie automobilov, autopoťahy, opierky
na sedadlá automobilov, poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov, poťahy na sedadlá vozidiel,
vzduchové pumpy - výbava automobilov, riadenie
pre vozidlá (volanty), riadenie pre bicykle a motocykle, sedadlá automobilov, sedadlové poťahy
pre automobily, sedadlá na bicykle a motocykle,
stierače, viazanie (bezpečnostné) pre sedadlá automobilov, zariadenia do vozidiel zabraňujúce oslneniu.
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky (kožené), diplomatické kufríky, chlebníky, chlopne (kožené), jelenica s výnimkou jelenice na čistenie, kabelky, kľúčenky (kožená galantéria), kožené alebo kožou potiahnuté škatule,
kožené nite, šnúrky, kožené náramenné pásy, nákupné tašky, obaly na hudobné nástroje, obaly na
odevy, pásy (kožené náramenné), peňaženky,
plážové tašky, puzdrá na navštívenky, plecniaky.
25 - Bundy, kabáty, klobúky, kombinézy, kožušiny (oblečenie), kravaty, oblečenie pre motoristov, nohavice, oblečenie z kože, obuv, opasky na
doklady a peniaze, opasky, pleteniny ako oblečenie, pokrývky hlavy, pracovné plášte, saká, bundy, sandále, vesty, uniformy, topánky.

(540)

(591) čierna, bordová, svetlohnedá

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212463
13.12.2005
15.12.2014
15.12.2024
5334-2004
15.12.2004
8.9.2005
2.3.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) ASPECTHYMOL
(732) Krewel Meuselbach GmbH, Postfach 1263, D-53775
Eitorf, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, inventa, patentová a známková kancelária, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212541
13.1.2006
22.10.2014
22.10.2024
3071-2004
22.10.2004
6.10.2005
6.4.2006
32, 35, 38, 41, 42
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje, ovocné a zeleninové šťavy, ovocné a zeleninové džúsy, prípravky na výrobu nápojov, sirupy, prášky, kryštály a iné prípravky na prípravu
nápojov, ovocné šťavy, obohatené nápoje, nápoje
pre športovcov.
35 - On-line maloobchodné služby, poštové objednávkové služby pomocou katalógov a maloobchodné služby týkajúce sa širokého sortimentu
spotrebiteľských tovarov.
38 - Komunikačné služby, televízia, káblová televízia, digitálna televízia, satelitná televízia, rádiové vysielanie (služby), uskutočňovanie telekomunikačného prístupu k integrovanému digitálnemu
programu, myslené ako zabezpečenie vysielania
počítačovou sieťou na produkciu, distribúciu, prenos a obsluhu filmov, televízie a iných masmédií.
41 - Vzdelávacie a zábavné služby vrátane výroby a/alebo distribúcie, a/alebo prezentácie programov pre televíziu, káblovú televíziu, digitálnu televíziu, satelitnú televíziu a rádiové vysielanie, služby v podstate ako sú pokračujúce komédie, drámy, hry, dobrodružné programy a/alebo kreslené
programové série a filmová produkcia filmov, uskutočňované prostredníctvom káblovej televízie, televízneho vysielania, rádiového vysielania a globálnej informačnej počítačovej siete, poskytovanie on-line časopisov, zábava a služby zábavných
parkov.
42 - Počítačové služby, najmä poskytovanie online počítačových databáz a interakčných databáz, poskytovanie webových stránok týkajúcich
sa informácií o kreslených filmoch a zábavy a poskytovanie on-line spojenia na iné webové stránky, poskytovanie dočasného použitia on-line softvéru.
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vrátane menovaných služieb, ktoré sú ponúkané
a/alebo poskytované on-line z počítačových databáz prostredníctvom káblových médií alebo internetu; poskytovanie obchodných informácií
v súvislosti s výberom výrobkov zdravotníckych,
lekárskych, terapeutických podľa osobných potrieb prostredníctvom globálnej počítačovej informačnej siete; všetky uvedené služby patriace do
tejto triedy.

(540)

(732) The Cartoon Netvork, Inc., 1050 Techwood Drive, N. W., Atlanta, Georgia 30318, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212666
13.1.2006
28.9.2014
28.9.2024
5092-2004
28.9.2004
6.10.2005
6.4.2006
10, 35
10 - Lekárske prístroje a nástroje; lekárske diagnostické prístroje; fyzioterapeutické prístroje; nábytok na lekárske a terapeutické účely; ortopedický tovar; prístroje na reflexnú masáž; monitory tlaku krvi; masážne prístroje a zariadenia; masážne kefy na vlasy; stimulátory svalových nervov; ručné masážne prístroje; očné masážne prístroje; masážne stoličky; miesiace a masážne prístroje; masážne prístroje na nohy; hlbokovýhrevné masážne prístroje; elektrické masážne prístroje; masážne prístroje na estetické účely; masážne
rukavice; prístroje používané pri cvičení a/alebo
napätí svalov; monitory moču; hmlové rozprašovače; vložky do ortopedických topánok; ortopedická obuv; abdominálne (brušné) pásy a podložky; ortopedické pásy; vzduchové vankúše, matrace
a vankúše na lekárske účely; ortopedické vankúše; vyhrievané vankúše (podložky), elektrické, na
lekárske účely; teplovzdušné terapeutické prístroje; obväzy (elastické); elektronické lekárske a/alebo elektroliečebné prístroje a nástroje a nástroje
na liečbu obezity; termometre na lekárske účely;
slúchadlá pre nepočujúcich; časti a súčasti uvedeného tovaru, všetko v tejto triede.
35 - Reklama, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, marketing, propagačné služby; zhromažďovanie rôznorodých výrobkov s cieľom poskytnúť prehliadku a pohodlný nákup v maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti, prostredníctvom
objednávkových katalógov rozosielaných poštou,
obecných obchodných katalógov, telekomunikáciami a/alebo globálnymi počítačovými sieťami;
zaisťovanie a usporadúvanie výstav na reklamné,
komerčné alebo obchodné účely; zaisťovanie a usporadúvanie obchodných prehliadok; poskytovanie informácií o predaji tovaru; poskytovanie obchodných alebo komerčných informácií, marketingových štúdií a výskumu, cenových analýz, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodné oceňovanie, poskytovanie konzultácií pri riadení a organizácií obchodu, obchodných rešerší, výskumu
a obchodu; obchodné konzultácie týkajúce sa frančízingu a licencií; poradenské služby týkajúce sa
predaja prístrojov a vybavenia pre zdravotníctvo
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(540) OSIM
(732) OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue 1 OSIM
Headquarters, 408939 Singapore, SG;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212681
13.1.2006
8.12.2014
8.12.2024
5316-2004
8.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
35, 44
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.
44 - Lekárske služby, farmaceutické poradenstvo.

(540)

(591) zelená, červená, biela
(732) UAB „EUROFARMACIJOS VAISTINES“, Žalgirio g. 122, LT-09300 Vilnius, LT;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212757
18.1.2006
15.12.2014
15.12.2024
3565-2004
15.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
29, 31, 35
29 - Šaláty (zeleninové), zelenina (konzervovaná,
sušená, mrazená), zeleninové šaláty; potraviny z rýb,
rybie plátky, konzervované ryby, morské ryby a výrobky z nich.
31 - Čerstvá zelenina.
35 - Obchodné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 29 a v triede 31.

(540)

(732) PARTNERS, s. r. o., Častkovce 418, 916 27 Častkovce, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212758
18.1.2006
15.12.2014
15.12.2024
3566-2004
15.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
29, 31, 35
29 - Šaláty (zeleninové), zelenina (konzervovaná,
sušená, mrazená), zeleninové šaláty; potraviny z rýb,
rybie plátky, konzervované ryby, morské ryby a výrobky z nich.
31 - Čerstvá zelenina.
35 - Obchodné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 29 a v triede 31.

(540)

(732) PARTNERS, s. r. o., Častkovce 418, 916 27 Častkovce, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212829
9.2.2006
14.10.2014
14.10.2024
5141-2004
14.10.2004
3.11.2005
4.5.2006
16, 41, 42
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, prospekty, brožúry, písacie potreby.
41 - Školenie, vzdelávanie, organizovanie seminárov a konferencií, preverovanie odbornej spôsobilosti osôb.
42 - Podávanie odborných a záväzných stanovísk
pri splnení požiadaviek bezpečnosti technických
zariadení, osvedčovanie splnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pre technické zariadenia, materiál, dokumentáciu stavieb, technológie a prototypy strojov, vykonávanie prehliadok, skúšok a revízií technických zariadení ako
súčasť skúšok kvality, činnosť akreditovaného inšpekčného orgánu, činnosť akreditovaného certifikačného orgánu na výrobky, systémy manažérstva
a osoby, činnosť autorizovanej a notifikovanej
osoby pri posudzovaní zhody metódou certifikácie,
posudzovania zhody, posudzovania činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku, vykonávania inšpekcie a skúšania určených výrobkov,
inžinierska a expertná činnosť v oblasti technických
zariadení, inžinierska a expertná činnosť v oblasti
stavebníctva.

(540)

(732) Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56,
821 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212951
9.2.2006
20.12.2014
20.12.2024
5352-2004
20.12.2004
3.11.2005
4.5.2006
5, 30
5 - Liečivé bonbóny.
30 - Cukrovinky a cukrárske výrobky vrátane žuvačiek.

(540) HALLS CREAMY LYPTUS
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover, NJ 07936, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213016
9.2.2006
14.1.2015
14.1.2025
5029-2005
14.1.2005
3.11.2005
4.5.2006
37, 42
37 - Vykonávanie priemyselných a komerčných stavieb vrátane opráv.
42 - Projektová a poradenská činnosť v oblasti petrochemického a chemického priemyslu, strojárstva,
zlievarenstva, sklárskeho, textilného a potravinárskeho priemyslu, projektová a poradenská činnosť
v oblasti ekológie; projektová a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, projektovanie elektrických zariadení, inžinierska činnosť.

(540) Kovoprojekta
(732) KOVOPROJEKTA BRNO a. s., Šumavská 416/15,
602 00 Brno, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

213170
6.3.2006
28.1.2015
28.1.2025
5083-2005
28.1.2005
1.12.2005
1.6.2006
3, 5, 10, 35
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(511) 3 - Kozmetické prípravky všetkých druhov, voňavkárske výrobky, éterické oleje, mydlá, šampóny a vodičky na vlasy, zubné pasty a iné prípravky na šetrenie ústnej dutiny, dermatologické
výrobky na kozmetické účely, kozmetické prípravky pre zvieratá.
5 - Liečivá na ľudskú potrebu a zverolekárske účely, farmaceutické prípravky a substancie na humánne a veterinárne použitie, tabletky na farmaceutické účely, chemické prípravky a substancie na
lekárske, farmaceutické a zverolekárske účely, krv
na lekárske účely, vitamínové, multivitamínové,
multiminerálové prípravky, minerály, stopové prvky vo forme toboliek, tabliet, dražé a piluliek, vitamínové doplnky, hygienické výrobky na osobnú hygienu okrem toaletných potrieb, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, liečebná kozmetika, bylinkové čaje na lekárske použitie, liečivé byliny, dietetické prípravky na liečebné účely, doplnky výživy na lekárske účely, potrava na
farmaceutické účely, potrava pre dojčatá, dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely,
liečivé cukríky, pastilky, žuvacie gumy, žuvačky
na liečebné účely, liečivé čaje a nápoje, medicinálny alkohol, minerálne vody na liečenie, gáza
na obväzovanie, hojivé náplasti, chirurgické obväzy, plachty a tkaniny, náplasti na lekárske účely, obväzový materiál, zdravotnícke obväzy, prísady do krmív na lekárske účely, pesticídy, insekticídy a herbicídy, drogy, omamné a psychotropné látky a prekurzory na liečebné účely.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske, diagnostické prístroje na
lekárske účely, skúšobné prístroje na lekárske účely, zubné prístroje a nástroje, fyzioterapeutické
zariadenia, ortopedické pomôcky, antikoncepčné
prípravky s výnimkou chemických, obväzy, ortopedická a zdravotná obuv, ortopedické výrobky.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými
v triedach 3, 5 a 10, sprostredkovanie obchodu
s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10.
(540) 1. slovenská lekárnická
(732) JIDE Ltd, Stasikratous 20, Krambis Building, 1st
floor, Flat/Office 101, P.C. 1065 Nikózia, CY;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213199
6.3.2006
15.10.2014
15.10.2024
3037-2004
15.10.2004
1.12.2005
1.6.2006
6, 7, 11, 21, 35, 37, 42
6 - Oceľové konštrukcie, kovové priehradové konštrukcie, kovové silá, kovové kontajnery, nádoby
kovové, kovové komíny a dymovody, nádrže kovové, kovové rebríky, kovové objímky, oceľové
rúrky, kovové stojky a podpery, kovové nádoby
na skladovanie a prepravu, kovové kolená ako
ohyby potrubia, kovové rúry, kovové dýzy, kovové potrubia na vetranie a klimatizáciu, kovové
násypky, kovové nádrže na tekuté palivá, kovové
tlakové potrubie, kovové rošty, železiarsky tovar
drobný, zámočnícke kovové potreby, kovové výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach.
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7 - Kotlové rúrky ako časti strojov, klapky ako časti strojov, prevody strojov, hriadele na stroje, zariadenia na obrábanie, závesy a filtre ako časti
strojov, kryty ako časti strojov, kondenzačné zariadenia, výmenníky tepla ako časti strojov, stroje a ich časti, ktoré nie sú uvedené v iných triedach.
11 - Výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako
časti strojov, kotly, kotlové rúrky do vykurovacích zariadení.
21 - Nádoby tlakové, neelektrické.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, a to so
strojmi a zariadeniami pre potravinársky, chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel, jadrovú energetiku komunálnu a priemyselnú energetiku, riadenie priemyselných alebo obchodných
podnikov.
37 - Pieskovanie, inštalovanie, údržba a opravy strojov, murovanie.
42 - Projektová činnosť, štúdie technických projektov, výskum a vývoj nových výrobkov.
(540)

(591) modro-čierna
(732) TECHNOS, a. s., Švermova 464, 976 45 Hronec,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213236
6.3.2006
28.1.2015
28.1.2025
5084-2005
28.1.2005
1.12.2005
1.6.2006
3, 5, 10, 35
3 - Kozmetické prípravky všetkých druhov, voňavkárske výrobky, éterické oleje, mydlá, šampóny a vodičky na vlasy, zubné pasty a iné prípravky na šetrenie ústnej dutiny, dermatologické výrobky na kozmetické účely, kozmetické prípravky pre zvieratá.
5 - Liečivá na ľudskú potrebu a zverolekárske
účely, farmaceutické prípravky a substancie na humánne a veterinárne použitie, tabletky na farmaceutické účely, chemické prípravky a substancie
na lekárske, farmaceutické a zverolekárske účely,
krv na lekárske účely, vitamínové, multivitamínové, multiminerálové prípravky, minerály, stopové
prvky vo forme toboliek, tabliet, dražé a piluliek,
vitamínové doplnky, hygienické výrobky na osobnú hygienu okrem toaletných potrieb, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, liečebná kozmetika, bylinkové čaje na lekárske použitie, liečivé byliny, dietetické prípravky na liečebné účely, doplnky výživy na lekárske účely, potrava na
farmaceutické účely, potrava pre dojčatá, dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely,
liečivé cukríky, pastilky, žuvacie gumy, žuvačky
na liečebné účely, liečivé čaje a nápoje, medicinálny alkohol, minerálne vody na liečenie, gáza
na obväzovanie, hojivé náplasti, chirurgické ob-
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väzy, plachty a tkaniny, náplasti na lekárske účely, obväzový materiál, zdravotnícke obväzy, prísady do krmív na lekárske účely, pesticídy, insekticídy a herbicídy, drogy, omamné a psychotropné látky a prekurzory na liečebné účely.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske, diagnostické prístroje na
lekárske účely, skúšobné prístroje na lekárske účely, zubné prístroje a nástroje, fyzioterapeutické
zariadenia, ortopedické pomôcky, antikoncepčné
prípravky s výnimkou chemických, obväzy, ortopedická a zdravotná obuv, ortopedické výrobky.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými
v triedach 3, 5 a 10, sprostredkovanie obchodu
s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10.

(540) UNIPHARMA
(732) JIDE Ltd, Stasikratous 20, Krambis Building, 1st
floor, Flat/Office 101, P.C. 1065 Nikózia, CY;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213237
6.3.2006
28.1.2015
28.1.2025
5085-2005
28.1.2005
1.12.2005
1.6.2006
3, 5, 10, 35
3 - Kozmetické prípravky všetkých druhov, voňavkárske výrobky, éterické oleje, mydlá, šampóny a vodičky na vlasy, zubné pasty a iné prípravky na šetrenie ústnej dutiny, dermatologické výrobky na kozmetické účely, kozmetické prípravky pre zvieratá.
5 - Liečivá na ľudskú potrebu a zverolekárske
účely, farmaceutické prípravky a substancie na humánne a veterinárne použitie, tabletky na farmaceutické účely, chemické prípravky a substancie na
lekárske, farmaceutické a zverolekárske účely, krv
na lekárske účely, vitamínové, multivitamínové,
multiminerálové prípravky, minerály, stopové prvky vo forme toboliek, tabliet, dražé a piluliek, vitamínové doplnky, hygienické výrobky na osobnú hygienu okrem toaletných potrieb, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, liečebná kozmetika, bylinkové čaje na lekárske použitie, liečivé byliny, dietetické prípravky na liečebné účely, doplnky výživy na lekárske účely, potrava na
farmaceutické účely, potrava pre dojčatá, dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely,
liečivé cukríky, pastilky, žuvacie gumy, žuvačky
na liečebné účely, liečivé čaje a nápoje, medicinálny alkohol, minerálne vody na liečenie, gáza
na obväzovanie, hojivé náplasti, chirurgické obväzy, plachty a tkaniny, náplasti na lekárske účely, obväzový materiál, zdravotnícke obväzy, prísady do krmív na lekárske účely, pesticídy, insekticídy a herbicídy, drogy, omamné a psychotropné látky a prekurzory na liečebné účely.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske, diagnostické prístroje na
lekárske účely, skúšobné prístroje na lekárske účely, zubné prístroje a nástroje, fyzioterapeutické
zariadenia, ortopedické pomôcky, antikoncepčné
prípravky s výnimkou chemických, obväzy, ortopedická a zdravotná obuv, ortopedické výrobky.

35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými
v triedach 3,5 a 10, sprostredkovanie obchodu
s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10.
(540)

(591) modrá
(732) JIDE Ltd, Stasikratous 20, Krambis Building, 1st
floor, Flat/Office 101, P.C. 1065 Nikózia, CY;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213692
10.4.2006
8.12.2014
8.12.2024
3488-2004
8.12.2004
5.1.2006
7.7.2006
29, 30
29 - Zemiakové lupienky, extrudované zemiakové
lupienky.
30 - Korenené lupienky, extrudované a granulované lupienky, cereálne a ostatné lupienky z obilnín patriace do tejto triedy.

(540)

(591) červená, modrá, biela
(732) Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

213879
9.5.2006
24.9.2014
24.9.2024
2910-2004
24.9.2004
2.2.2006
3.8.2006
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

TATRANSKÁ SLIVKA 52%
Liehovina

(732) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

213886
9.5.2006
8.12.2014
8.12.2024
3490-2004
8.12.2004
2.2.2006
3.8.2006
31
31 - Arašidy.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(591) červená, modrá, biela, hnedá
(732) Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215577
9.11.2006
24.8.2015
24.8.2025
1550-2005
24.8.2005
3.8.2006
4.1.2007
41
41 - Organizovanie a zabezpečovanie športových,
spoločenských, zábavných, súťažných a kultúrnych
podujatí; organizovanie a zabezpečovanie Majstrovstiev Slovenska vo vábení jelenej zveri (seniori, juniori); organizovanie a zabezpečovanie Majstrovstiev Slovenska vo vábení srnčej, diviačej
a dravej zveri (seniori, juniori); organizovanie a zabezpečovanie celoslovenskej súťažnej prehliadky
"Poľovníctvo vo fotografii".

(540)
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215860
21.11.2006
9.6.2014
9.6.2024
1921-2004
9.6.2004
5.5.2005
4.1.2007
16, 17, 22, 35, 40, 42
16 - Výrobky z plastov, polyetylénu, polypropylénu a mikroténu ako strojové a ručné strečové
fólie z uvedených materiálov patriace do tejto
triedy, fólie, fólie na obaľovanie, priľnavé fólie
na paletizáciu, lepiace a viazacie pásky na používanie v domácnosti a ako kancelárske potreby,
bublinové fólie a obaly, vrecia a vrecká z papiera
a plastov, vrecká na odpadky z papiera alebo
plastických materiálov, nekovový antikorózny obalový materiál, blahoprajné pohľadnice, brožované
knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, prospekty, pútače z papiera alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály.
17 - Výrobky z plastov, polyetylénu, polypropylénu a mikroténu ako tesniace a izolačné fólie, fólie
nie ako obalový materiál, adhézne a lepiace pásky
s výnimkou na kancelárske a lekárske použitie
a použitie v domácnosti, viazacie pásky, hadice
a polohadice s výnimkou kovových, plastové výlisky ako polotovary, jazierkové fólie.
22 - Autoplachty, stany, party stany a prístrešky
patriace do tejto triedy.
35 - Analýzy nákupných cien, veľkoobchodných
cien automatizované spracovanie dát, distribúcia
vzoriek, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb.
40 - Lisovanie plastov, tlakové liatie plastov, recyklácia odpadu z plastov, spracovanie odpadu
najmä polyetylénových odpadových fólií, úprava
odpadu, lemovanie alebo obšívanie látok, impregnácia materiálov, úprava a spracovanie textílií, antikorozívna a vodovzdorná úprava látok.
42 - Odborné poradenstvo týkajúce sa obalových,
tesniacich a ochranných výrobkov a ich spracovania a recyklovania, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), navrhovanie (priemyselný
dizajn).

(540)

(591) hnedá, žltá, zelená, sivá
(732) Šomek Peter, Mierová 99, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(591) fialová, biela
(732) PREMARK PACKAGING LLC, 3650 West Lake Ave, Glenview, Illinois 60026, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

215942
13.12.2006
12.8.2014
12.8.2024
2512-2004
12.8.2004
2.6.2005
1.2.2007
1, 17, 20
1 - Plastické hmoty ako suroviny, polyuretánové
hmoty ako suroviny, mäkké polyuretánové peny,
chemikálie pre priemysel, lepidlá a spojivá pre
priemyselné použitie.
17 - Plastické hmoty ako polotovary, ľahčené plastické materiály ako polotovary na výrobu matracov a čalúneného nábytku, plastové výlisky ako
polotovary, podkladové materiály z gumy a plastov, tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov, polyuretánové vypchávkové materiály, plastové alebo gumové výplne, polospracované peny alebo plastické blany ako filtračný
materiál, guma surová alebo ako polotovar, izolačná plsť, izolačné tkaniny, zvukovo-izolačné materiály, všetko s výnimkou elektrolytických membrán ako polotovarov na použitie v palivových
článkoch a iných prístrojoch a zariadeniach.
20 - Posteľné matrace, lôžkoviny okrem posteľnej bielizne, predovšetkým lôžkoviny ako matrace a podušky, čalúnený sedací nábytok, divány,
pohovky, stoličky, kreslá, nekovové obloženie na
nábytok, nekovové príslušenstvo alebo ozdoby
na nábytok.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) Zlaté vajce
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) BPP spol. s r. o., Hájecká 11, 618 00 Brno, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

216057
13.12.2006
19.8.2014
19.8.2024
2588-2004
19.8.2004
7.9.2006
1.2.2007
32
32 - Pivá, nealkoholické nápoje, minerálne a sýtené vody, ovocné nápoje a ovocné šťavy, energetické nápoje, mrazené koncentrované ovocné
nápoje, sýtené (oxidom uhličitým) nápoje; koncentráty a prípravky na výrobu všetkých uvedených
nápojov.

(540) RED DEVIL
(732) Valta Limited, Fuerst-Franz-Josef-Strasse 362,
Postfach 66, Mauren, LI;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

217033
26.2.2007
23.8.2014
23.8.2024
2622-2004
23.8.2004
2.6.2005
5.4.2007
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier.

217563
12.4.2007
14.10.2014
14.10.2024
5140-2004
14.10.2004
4.1.2007
7.6.2007
16, 41, 42
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, prospekty, brožúry, písacie potreby.
41 - Školenie, vzdelávanie, organizovanie seminárov a konferencií, preverovanie odbornej spôsobilosti osôb.
42 - Podávanie odborných a záväzných stanovísk
pri splnení požiadaviek bezpečnosti technických
zariadení, osvedčovanie splnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pre technické zariadenia, materiál, dokumentáciu stavieb, technológie a prototypy strojov, vykonávanie prehliadok, skúšok a revízií technických zariadení ako
súčasť skúšok kvality, činnosť akreditovaného inšpekčného orgánu, činnosť akreditovaného certifikačného orgánu na výrobky, systémy manažérstva
a osoby, činnosť autorizovanej a notifikovanej osoby pri posudzovaní zhody metódou certifikácie,
posudzovania zhody, posudzovania činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku, vykonávania inšpekcie a skúšania určených výrobkov, inžinierska a expertná činnosť v oblasti technických
zariadení, inžinierska a expertná činnosť v oblasti
stavebníctva.

(540) TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
(732) Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56,
821 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

221303
15.4.2008
9.6.2014
9.6.2024
1920-2004
9.6.2004
5.5.2005
6.6.2008
16, 17, 22, 35, 40, 42
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(511) 16 - Výrobky z plastov, polyetylénu, polypropylénu a mikroténu ako strojové a ručné strečové
fólie z uvedených materiálov patriace do tejto triedy, fólie, fólie na obaľovanie, priľnavé fólie na
paletizáciu, lepiace a viazacie pásky na používanie v domácnosti a ako kancelárske potreby, bublinové fólie a obaly, vrecia a vrecká z papiera
a plastov, vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov, nekovový antikorózny obalový materiál, blahoprajné pohľadnice, brožované
knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, prospekty, pútače z papiera alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály.
17 - Výrobky z plastov, polyetylénu, polypropylénu a mikroténu ako tesniace a izolačné fólie,
fólie nie ako obalový materiál, adhézne a lepiace
pásky s výnimkou na kancelárske a lekárske použitie a použitie v domácnosti, viazacie pásky,
hadice a polohadice s výnimkou kovových, plastové výlisky ako polotovary, jazierkové fólie.
22 - Autoplachty, stany, party stany a prístrešky patriace do tejto triedy.
35 - Analýzy nákupných cien, veľkoobchodných
cien, automatizované spracovanie dát, distribúcia
vzoriek, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb.
40 - Lisovanie plastov, tlakové liatie plastov, recyklácia odpadu z plastov, spracovanie odpadu
najmä polyetylénových odpadových fólií, úprava
odpadu, lemovanie alebo obšívanie látok, impregnácia materiálov, úprava a spracovanie textílií, antikorozívna a vodovzdorná úprava látok.
42 - Odborné poradenstvo týkajúce sa obalových,
tesniacich a ochranných výrobkov a ich spracovania a recyklovania, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), navrhovanie (priemyselný
dizajn).
(540) PLASTEX
(732) PREMARK PACKAGING LLC, 3650 West Lake Ave, Glenview, Illinois 60026, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)

223881
27.1.2009
8.10.2014
8.10.2024
3001-2004
8.10.2004
1.12.2005
5.3.2009
5, 30, 32, 35, 39
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(511) 5 - Potrava pre dojčatá, dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých, vitamínové a multivitamínové prípravky, bylinkové čaje.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky
z obilia, sója a výrobky z obila, sója a výrobky zo
sóje obsiahnuté v tejto triede, chlieb, pekárske
a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre,
koláče, jemné pečivo, cukrovinky, cukríky, med,
melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do potravín, soľ, horčica, ocot,
omáčky ako chuťové prísady, chuťové prísady,
kečup, korenie, kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v tejto triede, koreniny, koreninová paprika, koreninové zmesi, čokoládové, kakaové a kávové nápoje.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov,
voda pre dojčatá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
39 - Balenie a skladovanie tovaru, prekládka nákladov.
(540)

(591) červená
(732) NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

224168
16.2.2009
23.7.2014
23.7.2024
2345-2004
23.7.2004
3.11.2005
6.4.2009
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
35 - Reklamné agentúry, spravovanie hotelov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné
účely, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách,
prenájom reklamných materiálov, prieskum verejnej mienky, reklama, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných
plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie
reklamných textov, rozhlasová reklama, televízna
reklama, vydávanie reklamných alebo náborových
textov.
36 - Finančný lízing, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, správa nehnuteľností,
organizovanie zbierok, pôžičky, realitné kancelárie, zmenárenské služby.
38 - Televízne vysielanie.
39 - Doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie novín a časopisov, parkovanie automobilov, prenajímanie automobilov, prenájom garáží,
prenájom miesta na parkovanie, organizovanie výletov.
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40 - Služby fotoateliérov, fototlač.
41 - Hudobné skladateľské služby, organizovanie
a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie
kongresov, organizovanie a vedenie seminárov,
umelecké módne agentúry.
42 - Módny dizajn.
43 - Bary, bufety, hotelierske služby, jedálne, kaviarne, penzióny, prevádzkovanie hotelového ubytovania.
44 - Kadernícke salóny, manikúra, plastická chirurgia, salóny krásy, tetovanie.
45 - Manželské agentúry, požičiavanie oblekov
a večerných šiat, požičovňa šiat, sprevádzanie do
spoločnosti, zoznamovacie služby.

(540) ROXY
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

226818
14.1.2010
23.9.2014
23.9.2024
757-2009
23.9.2004
7.10.2009
8.3.2010
25, 35
25 - Časti odevov, spodná ženská bielizeň, športové oblečenie, časti odevov z kože, opasky na
oblečenie, obuvnícky tovar, športová obuv, pokrývky hlavy.
35 - Predaj, najmä oblečenia, topánok a tašiek, maloobchodný, cez katalógy a elektronické médiá;
administratívne služby v maloobchode, zásielkový obchod a online obchod; pripravovanie informácií a poradenská činnosť v súvislosti s maloobchodným predajom; reklama, vedenie podniku,
kancelárske práce, import a export, podpora predaja, udeľovanie franchisingu v spojení s podporou prevádzky alebo pri vedení obchodného podniku.

(540) MUSTANG STORE
(732) MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH.+ Co. KG,
Austr. 10, 74653 Künzelsau, DE;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

230082
14.7.2011
16.9.2014
16.9.2024
2850-2004
16.9.2004
5.4.2011
5.9.2011
30
30 - Čaj; čaj a čajové zmesi lisované, sypké a porciované; čajové náplne; čajové zmesi; konzervované záhradné byliny vrátane ich zmesí ako chuťové prísady.

(540) VITALITEA
(732) OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(111) 152946
(210) 7358
(732) Del Monte Foods, Inc., One Maritime Plaza, San
Francisco, California 94111, US;
(770) Del Monte Corporation, One Market Plaza, San
Francisco, California 94105, US;
(580) 29.9.2014

(111) 177620
(210) 1163-94
(732) Zeelandia spol. s r.o., Malšice 267, 391 75 Malšice, CZ;
(770) KWAS, spol. s r. o., Masarykova 975, 373 41 Hluboká nad Vltavou, CZ;
(580) 10.9.2014

(111) 157126
(210) 31719
(732) Supreme International Corporation, 3000 NW 107
Avenue, Miami, Florida 33172, US;
(770) SALANT CORPORATION, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 1114 Avenue of
the Americas, New York 10036, US;
(580) 25.9.2014

(111) 179250
(210) 1560-94
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(770) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
(580) 11.9.2014

(111) 158153
(210) 36836
(732) Del Monte Foods, Inc., One Maritime Plaza, San
Francisco, California 94111, US;
(770) Del Monte Corporation, One Market Plaza, San
Francisco, California 94105, US;
(580) 29.9.2014
(111) 159801
(210) 41746
(732) CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, Suite 502,
01701 Framingham, MA, US;
(770) Avery Dennison Corporation, 150 North Orange
Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, US;
(580) 18.9.2014

(111) 163958
(210) 50558
(732) PREMARK PACKAGING LLC, 3650 West Lake Ave, Glenview, Illinois 60026, US;
(770) Illinois Tool Works, Inc., 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60025, US;
(580) 13.10.2014
(111) 177618
(210) 1161-94
(732) Zeelandia spol. s r.o., Malšice 267, 391 75 Malšice, CZ;
(770) KWAS, spol. s r. o., Masarykova 975, 373 41 Hluboká nad Vltavou, CZ;
(580) 10.9.2014

(111) 177619
(210) 1162-94
(732) Zeelandia spol. s r.o., Malšice 267, 391 75 Malšice, CZ;
(770) KWAS, spol. s r. o., Masarykova 975, 373 41 Hluboká nad Vltavou, CZ;
(580) 10.9.2014

(111) 179351
(210) 1559-94
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(770) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
(580) 11.9.2014

(111) 182283
(210) 2768-95
(732) Primex Pharmaceuticals Finland Oy, Mariankatu 21 C, 00170 Helsinki, FI;
(770) Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, FI;
(580) 12.9.2014

(111) 184188
(210) 2222-95
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(770) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
(580) 11.9.2014
(111) 188420
(210) 2286-97
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce
2049, 193 00 Praha, CZ;
(770) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
(580) 11.9.2014

(111) 188421
(210) 2287-97
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(770) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
(580) 11.9.2014
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(111) 188422
(210) 2288-97
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(770) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
(580) 11.9.2014

(111) 188424
(210) 2290-97
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(770) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
(580) 11.9.2014
(111) 188425
(210) 2291-97
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(770) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
(580) 11.9.2014

(111) 188426
(210) 2292-97
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(770) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, Horní Počernice, CZ;
(580) 11.9.2014

(111) 188722
(210) 2684-96
(732) Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, TX 78682,
US;
(770) Wyse Technology L.L.C., 3471 N. First Street,
San Jose, CA 95134, US;
(580) 29.9.2014
(111) 192089
(210) 2353-97
(732) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED, Embassy House, Ballsbridge, Dublin 4, IE;
(770) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS,
INC., 4560 Horton Street, Emeryville, California
94608, US;
(580) 9.10.2014

(111) 200089
(210) 318-2002
(732) Vargová Silvia, Devätinová 19, 821 06 Bratislava, SK;
(770) LACARDI ESTATE s.r.o., Vlčie hrdlo 1037, 821 07
Bratislava, SK;
(580) 12.9.2014

(111) 200321
(210) 1531-2001
(732) KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG, Heinrich-Kübler-Platz 1, D-69439 Zwingenberg am
Neckar, DE;
(770) KSR Kuebler CS, s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,
CZ;
(580) 16.9.2014

(111) 200322
(210) 1532-2001
(732) KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG, Heinrich-Kübler-Platz 1, D-69439 Zwingenberg am
Neckar, DE;
(770) KSR Kuebler CS, s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,
CZ;
(580) 16.9.2014
(111) 200325
(210) 1536-2001
(732) KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG, Heinrich-Kübler-Platz 1, D-69439 Zwingenberg am
Neckar, DE;
(770) KSR Kuebler CS, s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno, CZ;
(580) 16.9.2014
(111) 200353
(210) 1638-2001
(732) ENERGOSERVIS, s.r.o., Pod Zečákom 53, 841 03
Bratislava, SK;
(770) ELKA, a.s., Kremnické Bane č. 37, 967 01 Kremnica, SK;
(580) 29.9.2014
(111) 200982
(210) 1533-2001
(732) KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG, Heinrich-Kübler-Platz 1, D-69439 Zwingenberg am
Neckar, DE;
(770) KSR Kuebler CS, s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,
CZ;
(580) 16.9.2014
(111) 204346
(210) 2019-2002
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 204347
(210) 2020-2002
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
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(111) 204348
(210) 2021-2002
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 207705
(210) 1852-2004
(732) Lukáčik Miloš, Ing., Havlíčkova 4/A, 811 04 Bratislava, SK;
(770) DELTA - LINE, s. r. o., Trnavská cesta 108, 821 04
Bratislava, SK;
(580) 8.10.2014
(111) 207723
(210) 1300-2003
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 207888
(210) 1301-2003
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 207889
(210) 1302-2003
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 207890
(210) 1303-2003
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 209157
(210) 3282-2003
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 209292
(210) 3434-2004
(732) Lukáčik Miloš, Ing., Havlíčkova 4/A, 811 04 Bratislava, SK;
(770) DELTA - LINE, s. r. o., Trnavská cesta 108, 821 04
Bratislava, SK;
(580) 8.10.2014
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(111) 209915
(210) 387-2004
(732) H.B. Fuller Company, 1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, US;
(770) H.B. Fuller Licensing & Financing, Inc., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 29.9.2014

(111) 209972
(210) 770-2004
(732) WEBIS, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(770) SCR - VEĽKÁ RAČA, a. s., Nám. sv. Anny 15/355,
911 01 Trenčín, SK;
(580) 10.10.2014
(111) 211088
(210) 2310-2004
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 211089
(210) 2311-2004
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 211090
(210) 2312-2004
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 212023
(210) 5111-2004
(732) BRATISLAVA RIVER CENTER SERVICES Ltd.,
44A Brookfield Gardens R/O, CH484EL West Kirby, WIRRAL, GB;
(770) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5,
967 01 Kremnica, SK;
(580) 3.10.2014
(111) 212287
(210) 2938-2004
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
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(111) 212288
(210) 2939-2004
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 216459
(210) 2461-2005
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 214093
(210) 3102-2004
(732) Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha Karlín, CZ;
(770) ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha, CZ;
(580) 12.9.2014

(111) 217060
(210) 1435-2006
(732) PHARMAX HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building,
3082 Limassol, CY;
(770) SALSTRONA HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I CENTER, 2nd
floor, 3082 Limassol, CY;
(580) 22.9.2014

(111) 214093
(210) 3102-2004
(732) Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00
Praha - Smíchov, CZ;
(770) Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha Karlín, CZ;
(580) 12.9.2014
(111) 214094
(210) 3103-2004
(732) Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha Karlín, CZ;
(770) ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha, CZ;
(580) 12.9.2014
(111) 214094
(210) 3103-2004
(732) Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 762/32, 150
00 Praha 5 - Smíchov, CZ;
(770) Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha Karlín, CZ;
(580) 12.9.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

214670
5852-2005
AQUATIP, s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina, SK;
AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina, SK;
(580) 10.9.2014
(111) 214670
(210) 5852-2005
(732) Papík Peter, Okrová 1156/10, 010 03 Žilina-Budatín, SK;
(770) AQUATIP, s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina, SK;
(580) 10.9.2014
(111) 215860
(210) 1921-2004
(732) PREMARK PACKAGING LLC, 3650 West Lake Ave, Glenview, Illinois 60026, US;
(770) Illinois Tool Works, Inc., 3600 West Lake Avenue,
Glenview, IL 60026, US;
(580) 10.10.2014

(111) 217061
(210) 1436-2006
(732) PHARMAX HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building,
3082 Limassol, CY;
(770) SALSTRONA HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I CENTER, 2nd
floor, 3082 Limassol, CY;
(580) 22.9.2014

(111) 217488
(210) 1109-2006
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) CHEMES, a. s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33
Humenné, SK;
(580) 29.9.2014

(111) 217541
(210) 1417-2006
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 218509
(210) 2176-2006
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 221303
(210) 1920-2004
(732) PREMARK PACKAGING LLC, 3650 West Lake Ave, Glenview, Illinois 60026, US;
(770) Illinois Tool Works, Inc., 3600 West Lake Avenue, Glenview, IL 60026, US;
(580) 13.10.2014
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(111) 221889
(210) 2101-2007
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf, AT;
(770) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(580) 17.9.2014

(111) 222351
(210) 2100-2007
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf, AT;
(770) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(580) 17.9.2014
(111) 222825
(210) 2099-2007
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf, AT;
(770) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(580) 17.9.2014

(111) 223964
(210) 1124-2008
(732) Madajová Eva, JUDr., Veternicová 8, 841 05 Bratislava, SK;
(770) Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Prešovská 39, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 25.9.2014

(111) 224942
(210) 5963-2008
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., Černá Hora 3/5, 679 21
Černá Hora, CZ;
(770) Hotel Černá Hora, a.s., Černá Hora 3/5, 679 21
Černá Hora, CZ;
(580) 18.9.2014
(111) 225187
(210) 5324-2008
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., Černá Hora 3/5, 679 21
Černá Hora, CZ;
(770) Hotel Černá Hora, a.s., Černá Hora 3/5, 679 21
Černá Hora, CZ;
(580) 18.9.2014

(111) 225343
(210) 2331-2008
(732) Uhrík Vladimír, Ing., SNP 36, 935 32 Kalná nad
Hronom, SK; Uhrík Zoltán, Liptovská 21/16, 034 01
Ružomberok, SK;
(770) ELI SYSTEMS, s.r.o., Malé Tatry 6048/8, 034 05
Ružomberok, SK;
(580) 3.10.2014
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(111) 225344
(210) 2332-2008
(732) Uhrík Vladimír, Ing., SNP 36, 935 32 Kalná nad
Hronom, SK; Uhrík Zoltán, Liptovská 21/16, 034 01
Ružomberok, SK;
(770) ELI SYSTEMS, s.r.o., Malé Tatry 6048/8, 034 05
Ružomberok, SK;
(580) 3.10.2014

(111) 225345
(210) 2333-2008
(732) Uhrík Vladimír, Ing., SNP 36, 935 32 Kalná nad
Hronom, SK; Uhrík Zoltán, Liptovská 21/16, 034 01
Ružomberok, SK;
(770) ELI SYSTEMS, s.r.o., Malé Tatry 6048/8, 034 05
Ružomberok, SK;
(580) 3.10.2014
(111) 225346
(210) 2334-2008
(732) Uhrík Vladimír, Ing., SNP 36, 935 32 Kalná nad
Hronom, SK; Uhrík Zoltán, Liptovská 21/16, 034 01
Ružomberok, SK;
(770) ELI SYSTEMS, s.r.o., Malé Tatry 6048/8, 034 05
Ružomberok, SK;
(580) 3.10.2014
(111)
(210)
(732)
(770)

225558
2285-2008
Pallér Juraj, Staničná 93, 076 35 Somotor, SK;
Muráň Štefan, Mgr., Hontianske Tesáre 60, 962 68
Hontianske Tesáre, SK;
(580) 26.9.2014

(111) 226034
(210) 471-2009
(732) BRATISLAVA RIVER CENTER SERVICES Ltd.,
44A Brookfield Gardens R/O, CH484EL West Kirby, WIRRAL, GB;
(770) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01
Kremnica, SK;
(580) 3.10.2014
(111) 226035
(210) 472-2009
(732) BRATISLAVA RIVER CENTER SERVICES
Ltd., 44A Brookfield Gardens R/O, CH484EL
West Kirby, WIRRAL, GB;
(770) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01
Kremnica, SK;
(580) 3.10.2014
(111) 226036
(210) 473-2009
(732) BRATISLAVA RIVER CENTER SERVICES Ltd.,
44A Brookfield Gardens R/O, CH484EL West
Kirby, WIRRAL, GB;
(770) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01
Kremnica, SK;
(580) 3.10.2014
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(111) 226290
(210) 464-2009
(732) BRATISLAVA RIVER CENTER SERVICES Ltd.,
44A Brookfield Gardens R/O, CH484EL West
Kirby, WIRRAL, GB;
(770) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01
Kremnica, SK;
(580) 3.10.2014

(111) 226291
(210) 468-2009
(732) BRATISLAVA RIVER CENTER SERVICES Ltd.,
44A Brookfield Gardens R/O, CH484EL West
Kirby, WIRRAL, GB;
(770) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01
Kremnica, SK;
(580) 3.10.2014
(111) 226292
(210) 469-2009
(732) BRATISLAVA RIVER CENTER SERVICES Ltd.,
44A Brookfield Gardens R/O, CH484EL West
Kirby, WIRRAL, GB;
(770) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01
Kremnica, SK;
(580) 3.10.2014
(111) 226293
(210) 470-2009
(732) BRATISLAVA RIVER CENTER SERVICES Ltd.,
44A Brookfield Gardens R/O, CH484EL West
Kirby, WIRRAL, GB;
(770) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01
Kremnica, SK;
(580) 3.10.2014

(111) 226294
(210) 474-2009
(732) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01
Kremnica, SK;
(770) BRC Property, a. s., Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 24.5.2013
(111) 226294
(210) 474-2009
(732) BRATISLAVA RIVER CENTER SERVICES Ltd.,
44A Brookfield Gardens R/O, CH484EL West
Kirby, WIRRAL, GB;
(770) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01
Kremnica, SK;
(580) 3.10.2014

(111) 226468
(210) 5336-2009
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., Černá Hora 3/5, 679 21
Černá Hora, CZ;
(770) Hotel Černá Hora, a.s., Černá Hora 3/5, 679 21
Černá Hora, CZ;
(580) 18.9.2014

(111) 226519
(210) 422-2009
(732) Cestovní agentura TRAVELA, s.r.o., Údolní 11,
602 00 Brno, CZ;
(770) ADRIALAND s.r.o., Údolní 11, 602 00 Brno, CZ;
(580) 22.9.2014

(111) 226523
(210) 463-2009
(732) BRATISLAVA RIVER CENTER SERVICES Ltd.,
44A Brookfield Gardens R/O, CH484EL West
Kirby, WIRRAL, GB;
(770) SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01
Kremnica, SK;
(580) 3.10.2014
(111) 226786
(210) 1034-2009
(732) PHARMAX HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building,
3082 Limassol, CY;
(770) SALSTRONA HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I CENTER, 2nd
floor, 3082 Limassol, CY;
(580) 22.9.2014

(111) 226787
(210) 1035-2009
(732) PHARMAX HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building,
3082 Limassol, CY;
(770) SALSTRONA HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I CENTER, 2nd
floor, 3082 Limassol, CY;
(580) 22.9.2014

(111) 226842
(210) 1036-2009
(732) PHARMAX HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building,
3082 Limassol, CY;
(770) SALSTRONA HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I CENTER, 2nd
floor, 3082 Limassol, CY;
(580) 22.9.2014
(111) 226843
(210) 1037-2009
(732) PHARMAX HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building,
3082 Limassol, CY;
(770) SALSTRONA HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I CENTER, 2nd
floor, 3082 Limassol, CY;
(580) 22.9.2014
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(111) 226844
(210) 1038-2009
(732) PHARMAX HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building,
3082 Limassol, CY;
(770) SALSTRONA HOLDINGS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I CENTER, 2nd
floor, 3082 Limassol, CY;
(580) 22.9.2014

(111) 227422
(210) 5335-2009
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., Černá Hora 3/5, 679 21
Černá Hora, CZ;
(770) Hotel Černá Hora, a.s., Černá Hora 3/5, 679 21
Černá Hora, CZ;
(580) 18.9.2014
(111) 227922
(210) 115-2010
(732) BLUE Investment s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava, SK;
(770) SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o., Malookočská 356/11, 930 28 Okoč, SK;
(580) 17.9.2014

(111) 228551
(210) 714-2010
(732) K2 Business s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, SK;
(770) Frimmco, s.r.o., Malinovského 1223/2, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;
(580) 23.9.2014

(111) 228551
(210) 714-2010
(732) Písečný Patrik, Kuzmányho 445/2, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, SK;
(770) K2 Business s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, SK;
(580) 23.9.2014
(111) 228632
(210) 637-2010
(732) VALEANT Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spólka jawna, ul. Przemysłowa 2, 35-959
Rzeszów, PL;
(770) VULM SK s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, SK;
(580) 17.9.2014

(111) 229129
(210) 1182-2010
(732) ELK Marken GmbH, Industriestrasse 1, 3943
Schrems, AT;
(770) ELK a.s., Strkovská 297, 391 11 Planá nad Lužnicí, CZ;
(580) 24.9.2014
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(111) 229130
(210) 1183-2010
(732) ELK Marken GmbH, Industriestrasse 1, 3943
Schrems, AT;
(770) ELK a.s., Strkovská 297, 391 11 Planá nad Lužnicí, CZ;
(580) 24.9.2014
(111) 229217
(210) 938-2010
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf,
AT;
(770) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(580) 17.9.2014
(111) 229218
(210) 939-2010
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf,
AT;
(770) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(580) 17.9.2014

(111) 229219
(210) 940-2010
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf, AT;
(770) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(580) 17.9.2014

(111) 229584
(210) 5331-2008
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., Černá Hora 3/5, 679 21
Černá Hora, CZ;
(770) Hotel Černá Hora, a.s., Černá Hora 3/5, 679 21
Černá Hora, CZ;
(580) 18.9.2014
(111) 230163
(210) 1724-2010
(732) VALEANT Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spólka jawna, ul. Przemysłowa 2, 35-959
Rzeszów, PL;
(770) VULM SK s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, SK;
(580) 17.9.2014

(111) 230714
(210) 82-2011
(732) Veszprémi Peter, Barianska 296/6A, 076 32 Borša, SK;
(770) VENAS, a.s., Moldavská cesta 21, 040 11 Košice, SK;
(580) 23.9.2014
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(111) 230715
(210) 83-2011
(732) Veszprémi Peter, Barianska 296/6A, 076 32 Borša, SK;
(770) VENAS, a.s., Moldavská cesta 21, 040 11 Košice, SK;
(580) 23.9.2014

(111) 232998
(210) 1-2012
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 231651
(210) 5420-2011
(732) WOK PLUS s.r.o., Mlynarovičova 12, 851 04 Bratislava, SK;
(770) SUSHI MUSHI s.r.o., Holíčska 11, 851 05 Bratislava, SK;
(580) 24.9.2014

(111) 232999
(210) 2-2012
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 232200
(210) 1495-2011
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 233645
(210) 638-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 232201
(210) 1496-2011
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 233646
(210) 639-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 232294
(210) 2070-2011
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 233742
(210) 783-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 232569
(210) 2071-2011
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 233743
(210) 784-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 232570
(210) 2072-2011
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 234350
(210) 1309-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014
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(111) 234351
(210) 1310-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235265
(210) 1978-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 234524
(210) 1596-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235266
(210) 1979-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235201
(210) 28-2013
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235267
(210) 1980-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235202
(210) 29-2013
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235314
(210) 332-2013
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) MPC CESSI a. s., Mlynská 22, 052 01 Spišská
Nová Ves, SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235247
(210) 288-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235315
(210) 333-2013
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) MPC CESSI a. s., Mlynská 22, 052 01 Spišská
Nová Ves, SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235263
(210) 1976-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235468
(210) 1981-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235264
(210) 1977-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235509
(210) 320-2013
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014
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(111) 235827
(210) 318-2013
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235974
(210) 706-2013
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235828
(210) 319-2013
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 236530
(210) 908-2013
(732) Polešenský Štefan, Čerešňová 25, 917 08 Trnava,
SK;
(770) DOTIQ s.r.o., Čerešňová 25, 917 08 Trnava, SK;
(580) 9.10.2014

(111) 235937
(210) 1973-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111) 235938
(210) 1974-2012
(732) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(770) ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné,
SK;
(580) 29.9.2014

(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

237369
5561-2013
Medirex, a. s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK;
LABMED, a.s., Srbská 4, 040 01 Košice, SK;
16.9.2014

(111) 237828
(210) 1534-2013
(732) VSE Development, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(770) Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 3.10.2014
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 99930
(210) 19229
(732) SpofaDental a.s., Markova 238, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, CZ;
(580) 9.10.2014

(111) 175039
(210) 67079
(732) ONDRÁŠOVKA a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha, CZ;
(580) 30.9.2014

(111) 151237
(210) 2136
(732) SpofaDental a.s., Markova 238, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, CZ;
(580) 9.10.2014

(111) 175989
(210) 168-93
(732) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(580) 11.9.2014

(111) 156111
(210) 33016
(732) AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., U nádraží 1967,
393 12 Pelhřimov, CZ;
(580) 26.9.2014

(111) 177618
(210) 1161-94
(732) KWAS, spol. s r. o., Masarykova 975, 373 41
Hluboká nad Vltavou, CZ;
(580) 10.9.2014

(111) 157126
(210) 31719
(732) Perry Ellis International, Inc., 3000 NW 107 Avenue, Miami, Florida 33172, US;
(580) 25.9.2014

(111) 177619
(210) 1162-94
(732) KWAS, spol. s r. o., Masarykova 975, 373 41
Hluboká nad Vltavou, CZ;
(580) 10.9.2014

(111) 163006
(210) 48933
(732) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(580) 11.9.2014

(111) 177620
(210) 1163-94
(732) KWAS, spol. s r. o., Masarykova 975, 373 41
Hluboká nad Vltavou, CZ;
(580) 10.9.2014

(111) 165954
(210) 53782
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP;
(580) 18.9.2014
(111) 166689
(210) 54754
(732) NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1762 Lovers Lane, Augusta, Georgia, US;
(580) 26.9.2014
(111) 167064
(210) 53677
(732) NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1762 Lovers Lane, Augusta, Georgia, US;
(580) 26.9.2014
(111) 174214
(210) 66248
(732) Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US;
(580) 12.9.2014

(111) 177670
(210) 1657-94
(732) Lubrizol Adcanced Materials, Inc., 9911 Brecksville Road, 44141-3247 Cleveland, Ohio, US;
(580) 18.9.2014
(111) 177685
(210) 2238-93
(732) Affinity Petcare S. A., Placa Xavier Cugat, Núm.
2, Edificio D 3a Planta, Sant Cugat Del Valles,
Barcelona, ES;
(580) 2.10.2014
(111) 180132
(210) 1594-94
(732) Reebok-CCM Hockey Oy, Kaukjärventie 284,
PL - 28, FI-30101 Forssa, FI;
(580) 10.9.2014
(111) 180356
(210) 1595-94
(732) Reebok-CCM Hockey Oy, Kaukjärventie 284,
PL - 28, FI-30101 Forssa, FI;
(580) 10.9.2014
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(111) 181370
(210) 1296-94
(732) DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(580) 30.9.2014

(111) 185348
(210) 2245-94
(732) MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, CZ;
(580) 10.9.2014

(111) 181562
(210) 1747-94
(732) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74,
CH-4020 Basel, CH;
(580) 29.9.2014

(111) 185349
(210) 2246-94
(732) MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, CZ;
(580) 10.9.2014

(111) 181996
(210) 2251-94
(732) Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Dr. Hans-Liebherr-Str. 1, 89584 Ehingen/Donau, DE;
(580) 11.9.2014

(111) 181997
(210) 2364-94
(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d. b. a. Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(580) 29.9.2014
(111) 181998
(210) 2365-94
(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d. b. a. Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(580) 29.9.2014
(111) 182283
(210) 2768-95
(732) Primex Pharmaceuticals Oy, Mariankatu 21 C,
00170 Helsinki, FI;
(580) 12.9.2014
(111) 182924
(210) 2394-95
(732) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(580) 11.9.2014

(111) 184255
(210) 3286-95
(732) ONDRÁŠOVKA a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha, CZ;
(580) 30.9.2014

(111) 185347
(210) 2244-94
(732) MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, CZ;
(580) 10.9.2014

(111) 185350
(210) 2248-94
(732) MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, CZ;
(580) 10.9.2014
(111) 188722
(210) 2684-96
(732) Wyse Technology L.L.C., 3471 N. First Street,
San Jose, CA 95134, US;
(580) 29.9.2014
(111) 189646
(210) 2247-94
(732) MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, CZ;
(580) 10.9.2014
(111) 200321
(210) 1531-2001
(732) KSR Kuebler CS, s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,
CZ;
(580) 16.9.2014
(111) 200322
(210) 1532-2001
(732) KSR Kuebler CS, s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,
CZ;
(580) 16.9.2014
(111) 200325
(210) 1536-2001
(732) KSR Kuebler CS, s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,
CZ;
(580) 16.9.2014
(111) 200982
(210) 1533-2001
(732) KSR Kuebler CS, s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,
CZ;
(580) 16.9.2014
(111) 204346
(210) 2019-2002
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
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(111) 204347
(210) 2020-2002
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 209904
(210) 369-2004
(732) SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pazmánya 49/3,
927 00 Šaľa, SK;
(580) 9.10.2014

(111) 204348
(210) 2021-2002
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 209905
(210) 370-2004
(732) SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pazmánya 49/3,
927 00 Šaľa, SK;
(580) 9.10.2014

(111) 207705
(210) 1852-2004
(732) DELTA - LINE, s. r. o., Trnavská cesta 108, 821 04
Bratislava, SK;
(580) 8.10.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

209906
371-2004
DTN, s.r.o., P. Pazmánya 49/3, 927 00 Šaľa, SK;
9.10.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

209907
372-2004
DTN, s.r.o., P. Pazmánya 49/3, 927 00 Šaľa, SK;
9.10.2014

(111) 207723
(210) 1300-2003
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 207888
(210) 1301-2003
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 207889
(210) 1302-2003
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 207890
(210) 1303-2003
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 209157
(210) 3282-2003
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 209972
(210) 770-2004
(732) WEBIS, s.r.o., Nové Záhrady I. 13/A, 821 05 Bratislava, SK;
(580) 10.10.2014

(111) 210025
(210) 1144-2004
(732) Salve Group, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 26.9.2014
(111) 210026
(210) 1145-2004
(732) Salve Group, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 26.9.2014

(111) 210027
(210) 1146-2004
(732) Salve Group, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 26.9.2014

(111) 209292
(210) 3434-2004
(732) DELTA - LINE, s. r. o., Trnavská cesta 108, 821 04
Bratislava, SK;
(580) 8.10.2014

(111) 210095
(210) 94-2004
(732) DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(580) 30.9.2014

(111) 209372
(210) 3750-2003
(732) Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava, SK;
(580) 9.10.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

210685
2122-2004
Hlavács Peter, Azovská 2, 040 12 Košice, SK;
26.9.2014
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(111) 210727
(210) 578-2004
(732) Štecková Bronislava, Červeňova 14, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 19.9.2014

(111) 211709
(210) 2081-2004
(732) NOVALIM spol. s r. o., Čárskeho 3466/1, 841 04
Bratislava, SK;
(580) 25.9.2014

(111) 210969
(210) 577-2004
(732) Štecková Bronislava, Červeňova 14, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 19.9.2014

(111) 211710
(210) 2082-2004
(732) NOVALIM spol. s r. o., Čárskeho 3466/1, 841 04
Bratislava, SK;
(580) 25.9.2014

(111) 211022
(210) 2026-2004
(732) KYBEKO, v.o.s., Hrnčiarska 58, 902 01 Pezinok,
SK;
(580) 23.9.2014

(111) 211715
(210) 2099-2004
(732) KARAT Software a.s., Dvořákova 2881/77, 750 02
Přerov, CZ;
(580) 26.9.2014

(111) 211027
(210) 2045-2004
(732) Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé
letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, SK;
(580) 11.9.2014

(111) 211750
(210) 2428-2004
(732) DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(580) 30.9.2014

(111) 211028
(210) 2046-2004
(732) Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé
letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, SK;
(580) 11.9.2014

(111) 212069
(210) 3051-2004
(732) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US;
(580) 3.10.2014

(111) 211088
(210) 2310-2004
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 212287
(210) 2938-2004
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 211089
(210) 2311-2004
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 212288
(210) 2939-2004
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 211090
(210) 2312-2004
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 212306
(210) 3062-2004
(732) Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(580) 3.10.2014

(111) 211096
(210) 2336-2004
(732) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US;
(580) 25.9.2014

(111) 212307
(210) 3063-2004
(732) Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(580) 3.10.2014

(111) 211097
(210) 2337-2004
(732) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US;
(580) 25.9.2014

(111) 212374
(210) 3125-2004
(732) Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(580) 3.10.2014
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(111) 215165
(210) 1526-2005
(732) ONDRÁŠOVKA a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha, CZ;
(580) 30.9.2014

(111) 226468
(210) 5336-2009
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21
Černá Hora, CZ;
(580) 18.9.2014

(111) 215860
(210) 1921-2004
(732) Illinois Tool Works, Inc., 3600 West Lake Avenue, Glenview, IL 60026, US;
(580) 10.10.2014

(111) 227422
(210) 5335-2009
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21
Černá Hora, CZ;
(580) 18.9.2014

(111) 216228
(210) 1525-2005
(732) ONDRÁŠOVKA a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha, CZ;
(580) 30.9.2014
(111) 216459
(210) 2461-2005
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 217541
(210) 1417-2006
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 218509
(210) 2176-2006
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 221303
(210) 1920-2004
(732) Illinois Tool Works, Inc., 3600 West Lake Avenue, Glenview, IL 60026, US;
(580) 13.10.2014
(111) 224284
(210) 1450-2008
(732) Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(580) 7.10.2014
(111) 224942
(210) 5963-2008
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21
Černá Hora, CZ;
(580) 18.9.2014
(111) 225187
(210) 5324-2008
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21
Černá Hora, CZ;
(580) 18.9.2014

(111) 229584
(210) 5331-2008
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21
Černá Hora, CZ;
(580) 18.9.2014

(111) 230243
(210) 5900-2010
(732) Csölleová Ildikó, Krásnohorská 10, 851 07 Bratislava, SK;
(580) 10.9.2014
(111) 230714
(210) 82-2011
(732) VENAS, a.s., Moldavská cesta 21, 040 11 Košice,
SK;
(580) 23.9.2014

(111) 230715
(210) 83-2011
(732) VENAS, a.s., Moldavská cesta 21, 040 11 Košice,
SK;
(580) 23.9.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

230828
5198-2011
JeeM s.r.o., Budatínska 73, 851 06 Bratislava, SK;
26.9.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

230829
5199-2011
JeeM s.r.o., Budatínska 73, 851 06 Bratislava, SK;
26.9.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

230830
5200-2011
JeeM s.r.o., Budatínska 73, 851 06 Bratislava, SK;
26.9.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

231162
5276-2011
JeeM s.r.o., Budatínska 73, 851 06 Bratislava, SK;
26.9.2014
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231309
5201-2011
JeeM s.r.o., Budatínska 73, 851 06 Bratislava, SK;
26.9.2014

(111) 232309
(210) 5621-2011
(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE;
(580) 10.10.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

232937
5031-2012
JeeM s.r.o., Budatínska 73, 851 06 Bratislava, SK;
26.9.2014

(111) 232998
(210) 1-2012
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014
(111) 232999
(210) 2-2012
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 6.10.2014

(111) 233289
(210) 51-2012
(732) dolphin, s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín,
SK;
(580) 23.9.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

234325
1185-2012
JeeM s.r.o., Budatínska 73, 851 06 Bratislava, SK;
26.9.2014

(111) 234805
(210) 5784-2012
(732) ONDRÁŠOVKA a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha, CZ;
(580) 30.9.2014

(111) 235149
(210) 5620-2011
(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE;
(580) 10.10.2014
(111) 236609
(210) 5446-2013
(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE;
(580) 10.9.2014
(111) 236610
(210) 5447-2013
(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE;
(580) 10.9.2014

(111) 236743
(210) 1600-2013
(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE;
(580) 10.9.2014
(111) 236837
(210) 1692-2013
(732) Legal Partner Wengová, s. r. o., Dostojevského
rad 20, 811 09 Bratislava, SK;
(580) 23.9.2014

(111) 236989
(210) 1601-2013
(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE;
(580) 10.9.2014
(111) 236990
(210) 1602-2013
(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE;
(580) 10.9.2014

(111) 237828
(210) 1534-2013
(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, SK;
(580) 3.10.2014

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 11 - 2014 - SK (licenčné zmluvy)

297

Licenčné zmluvy registrované
(111) 200089
(210) 318-2002
(732) Vargová Silvia, Devätinová 19, 821 06 Bratislava, SK;
(791) Moravčík Jozef, Ing., Janka Kráľa 5290/36, 901 01
Malacky, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.3.2014
(580) 12.9.2014

(111) 222825
(210) 2099-2007
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf,
AT;
(791) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.5.2014
(580) 17.9.2014

(111) 207705
(210) 1852-2004
(732) Lukáčik Miloš, Ing., Havlíčkova 4/A, 811 04 Bratislava, SK;
(791) PYROKONTROL Slovakia, s. r. o., Trnavská cesta 108, 821 04 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.6.2014
(580) 8.10.2014

(111) 229217
(210) 938-2010
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf,
AT;
(791) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.5.2014
(580) 17.9.2014

(111) 209292
(210) 3434-2004
(732) Lukáčik Miloš, Ing., Havlíčkova 4/A, 811 04 Bratislava, SK;
(791) PYROKONTROL Slovakia, s. r. o., Trnavská cesta 108, 821 04 Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.6.2014
(580) 8.10.2014

(111) 229218
(210) 939-2010
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf,
AT;
(791) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.5.2014
(580) 17.9.2014

(111) 221889
(210) 2101-2007
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf,
AT;
(791) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.5.2014
(580) 17.9.2014

(111) 229219
(210) 940-2010
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf,
AT;
(791) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.5.2014
(580) 17.9.2014

(111) 222351
(210) 2100-2007
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf,
AT;
(791) Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok,
SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.5.2014
(580) 17.9.2014
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Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
(111) 163118
(210) 49223
(732) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(791) Mitutoyo Corporation, 20-1, Sakado 1-chome, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, JP;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
21.1.2012
(580) 8.10.2014

(111) 188422
(210) 2288-97
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(791) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
1.8.2008
(580) 11.9.2014

(111) 166437
(210) 54516
(732) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(791) Mitutoyo Corporation, 20-1, Sakado 1-chome, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, JP;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
21.1.2012
(580) 8.10.2014

(111) 188425
(210) 2291-97
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(791) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
1.8.2008
(580) 11.9.2014

(111) 179250
(210) 1560-94
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(791) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
1.8.2008
(580) 11.9.2014

(111) 190636
(210) 3637-95
(732) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(791) Mitutoyo Corporation, 20-1, Sakado 1-chome, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, JP;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
21.1.2012
(580) 8.10.2014

(111) 179351
(210) 1559-94
(732) Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Na Chvalce 2049,
193 00 Praha, CZ;
(791) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
1.8.2008
(580) 11.9.2014
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy)
(111) 179174
(210) 2499-94
(732) BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.8.2014
(580) 23.9.2014

(111) 184525
(210) 1910-96
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014

(111) 179174
(210) 2499-94
(732) BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.8.2014
(580) 23.9.2014

(111) 184526
(210) 1911-96
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014

(111) 179175
(210) 2500-94
(732) BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.8.2014
(580) 23.9.2014
(111) 179175
(210) 2500-94
(732) BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.8.2014
(580) 23.9.2014
(111) 182975
(210) 2893-95
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014
(111) 184524
(210) 1909-96
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014

(111) 184527
(210) 1912-96
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014
(111) 187265
(210) 1226-99
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014
(111) 189217
(210) 3212-96
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014
(111) 190223
(210) 308-98
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71
Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00
Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014
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(111) 234354
(210) 1333-2012
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014

(111) 235870
(210) 537-2013
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014

(111) 235867
(210) 534-2013
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014

(111) 235927
(210) 538-2013
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014

(111) 235868
(210) 535-2013
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014

(111) 235929
(210) 533-2013
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014

(111) 235869
(210) 536-2013
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
Záložný veriteľ:
J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014
(580) 9.9.2014

Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111)
(210)
(220)
(800)

214291
820-2005
29.4.2005
1 195 968, 28.11.2013

(111)
(210)
(220)
(800)

234291
1445-2012
24.9.2012
1 182 795, 20.3.2013

(111)
(210)
(220)
(800)

223707
5516-2008
28.4.2008
1 207 612, 30.1.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

236193
1896-2012
11.12.2012
1 193 926, 28.8.2013

(111)
(210)
(220)
(800)

231416
5093-2011
18.2.2011
1 128 754, 27.2.2012

(111)
(210)
(220)
(800)

236753
1676-2013
5.9.2013
1 211 412, 12.2.2014
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(111)
(210)
(220)
(800)

237739
2207-2013
26.11.2013
1 218 086, 22.5.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

238369
5124-2014
20.2.2014
1 209 649, 28.5.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

237968
5013-2014
13.1.2014
1 218 427, 9.6.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

238401
5332-2012
22.5.2012
1 146 716, 22.11.2012
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
1252-2013
1032-2014

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
1916-2012
315-2013

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

91352
151353
155652
155831
156012
156765
162057
165683
165762
165901
172343
172344
172547
172689
177322
177337
177411
177555
177556

11.02.2014
12.02.2014
01.08.2013
25.02.2014
15.02.2014
10.02.2014
28.02.2014
06.07.2013
16.02.2014
16.02.2014
27.05.2013
27.05.2013
16.04.2011
16.04.2011
21.02.2014
21.02.2014
25.02.2014
28.02.2014
21.02.2014

177695
177840
177919
178092
178150
178162
178212
178213
178220
178238
178240
178241
178302
178416
178417
178418
178904
178905
179547

24.02.2014
28.02.2014
10.09.2013
13.08.2013
11.02.2014
10.02.2014
14.02.2014
15.02.2014
14.02.2014
01.02.2014
01.02.2014
01.02.2014
10.02.2014
08.02.2014
15.02.2014
15.02.2014
09.02.2014
09.02.2014
25.02.2014

179548
179638
179672
179928
179973
180050
180191
180299
180300
180304
180321
180323
180576
180577
180578
180579
180984
181147
182760

28.02.2014
01.02.2014
02.02.2014
14.02.2014
08.02.2014
01.02.2014
08.02.2014
12.07.2013
12.07.2013
04.10.2013
21.02.2014
28.02.2014
08.02.2014
08.02.2014
08.02.2014
08.02.2014
13.07.2013
23.02.2014
01.02.2014

184094
184095
184550
190630
192508
201387
205192
205696
205961
206459
206460
206461
206462
206726
206729
206730
206731
206732
206739

18.02.2014
18.02.2014
08.10.2013
09.02.2014
03.02.2014
17.05.2013
18.08.2013
01.10.2013
10.11.2013
17.02.2014
18.02.2014
19.02.2014
19.02.2014
02.02.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
20.02.2014
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(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

206740
207000
207001
207279
207821
208017
208167
208283
208285
208449
208672
208835
208983
208986
209073
209194
209241
209242
209243
209244
209245
209246
209247
209399
209426
209429
209430
209434
209435
209436
209439
209451
209466
209534
209535
209583
209585
209586
209587
209588
209589
209590
209592
209593
209595
209596
209597
209601
209602

24.02.2014
06.02.2014
09.02.2014
28.07.2013
16.09.2013
11.07.2013
21.08.2011
03.10.2013
06.10.2013
26.09.2013
02.10.2013
10.10.2013
18.12.2013
06.02.2014
01.12.2013
10.12.2013
13.01.2014
11.02.2014
19.02.2014
19.02.2014
19.02.2014
19.02.2014
23.02.2014
15.01.2004
06.02.2014
09.02.2014
09.02.2014
23.02.2014
23.02.2014
23.02.2014
27.02.2014
01.03.2014
09.03.2014
08.12.2013
11.12.2013
02.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
06.02.2014
06.02.2014
06.02.2014
17.02.2014
18.02.2014

209603
209606
209608
209609
209610
209615
209616
209618
209619
209620
209621
209650
209706
209723
209725
209730
209731
209733
209736
209741
209742
209743
209744
209745
209746
209747
209748
209749
209903
209910
209911
209916
209918
209919
209920
209921
209922
209924
209925
209927
209928
209930
209932
209933
209934
209935
209939
209941
209942

18.02.2014
19.02.2014
23.02.2014
23.02.2014
23.02.2014
23.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
06.02.2014
15.01.2014
10.02.2014
10.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
16.02.2014
16.02.2014
16.02.2014
16.02.2014
16.02.2014
16.02.2014
19.02.2014
19.02.2014
23.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
16.02.2014
16.02.2014
19.02.2014
19.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
25.02.2014
25.02.2014
25.02.2014

209943
209944
209946
209947
209948
210100
210102
210103
210104
210106
210107
210108
210109
210110
210111
210114
210115
210116
210118
210123
210124
210125
210127
210131
210132
210133
210135
210136
210137
210140
210288
210292
210293
210298
210299
210305
210306
210309
210490
210510
210512
210514
210515
210714
210715
210716
210717
210718
210719

25.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
02.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
04.02.2014
04.02.2014
04.02.2014
05.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
25.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
23.01.2014
05.02.2014
05.02.2014
06.02.2014
06.02.2014
23.02.2014
24.02.2014
26.02.2014
16.09.2013
06.02.2014
12.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
12.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014

210720
210721
210722
210723
210725
210726
210728
210730
210731
210968
210974
211173
211177
211454
211455
211629
211630
211631
211632
211634
211635
211637
211638
211639
211825
212242
212243
212244
212245
212246
212247
212785
213074
213075
213933
214065
214709
215417
215531
215536
220778
224179
224282
224283
224285
224286
225776

17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
23.02.2014
23.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
19.02.2014
26.02.2014
10.02.2014
17.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
02.02.2014
02.02.2014
02.02.2014
09.02.2014
10.02.2014
12.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
18.02.2014
20.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
17.02.2014
07.07.2013
19.02.2014
19.02.2014
18.11.2013
03.02.2014
27.02.2014
13.02.2014
22.12.2013
17.02.2014
06.02.2014
27.02.2014
09.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
03.02.2014
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Ochranné známky vyhlásené za neplatné
(111)
(210)
(220)
(580)

222357
2164-2007
28.11.2007
13.10.2014

(111)
(210)
(220)
(580)

235514
335-2013
5.3.2013
13.10.2014

Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
7 (511)
(511)

189255
2005-94
4, 6, 19, 32, 37, 40
4 - Priemyselné oleje a tuky patriace do triedy 4.
6 - Stavebný materiál z valcovaného a liateho
kovu; kovové káble a neelektrické drôty; stavebné kovové doplnkové konštrukcie; klampiarske
konštrukcie; kovové rúry; klince a skrutky.
19 - Stavebný materiál - keramické výrobky na
zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, dlaždice, sklené výrobky, ploché sklo, izolačné dvojsklo, výplne otvorov - okná a dvere, stavebné
kovanie, kameň prírodný a umelý, cement, vápno, malta, sadra, štrk; kameninové alebo cementové kúry; výrobky na stavbu ciest; asfalt, smola
a živec; prenosné domy; kamenné pomníky; nekovové komíny; komínové časti nekovové.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky; vody minerálne
a šumivé a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov.
37 - Stavby a opravy - stavby inžinierske, priemyselné, bytové a občianske.
40 - Spracovanie a úprava stavebných povrchov
z kameňa, dreva, keramiky.
(580) 26.9.2014

(111)
(210)
8 (511)
(511)

212062
2937-2004
7, 9, 12
7 - Generátory elektriny, generátory prúdu, zdroje prúdu.
9 - Akumulátory elektrické, elektrické akumulátory do vozidiel, nabíjačky akumulátorov.
12 - Elektromobily.
(580) 1.10.2014

(111)
(210)
9 (511)
(511)

231416
5093-2011
7, 9, 11, 17, 19, 40
7 - Čerpadlá do vykurovacích zariadení; membrány čerpadiel; čerpadlá (časti strojov, motorov
a hnacích strojov); kompresory; kondenzačné zariadenia; regulátory (časti strojov); výmenníky
tepla (časti strojov); vzduchové chladiče.

9 - Elektrické akumulátory; automatické časové
spínače; elektrické články; fotovoltické články;
galvanické články; indikátory; elektrické kolektory; komutátory; kondenzátory; elektrické konektory; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; elektrické meniče; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; snímače; solárne články;
snímače teploty; prístroje na kontrolu tepla; zariadenia na spracovanie údajov.
11 - Chladiace zariadenia; klimatizačné zariadenia; solárne kolektory; solárne absorbéry; tepelné
čerpadlá; tepelné generátory; teplovodné vykurovacie zariadenia; teplovzdušné zariadenia; termostatické ventily; ventilátory (klimatizácia); vetracie zariadenia; ohrievače vody; vyhrievacie telesá; vykurovacie články (radiátory); výmenníky
tepla (nie časti strojov); zásobníky tepla; rekuperačné jednotky.
17 - Tepelnoizolačné stenové panely; dosky a stropy patriace do tejto triedy; tepelnoizolačné strešné panely; hmoty, vláknité látky a rozťažné plasty (izolačný materiál); dosky z tvrdej peny (izolačný materiál); polystyrénové peny (izolačný materiál); polypropylénové rúrky; polypropylénové
hadice; nekovové rúrkové vedenia (nie stavebný
materiál); tepelné izolanty (nevodivé materiály).
19 - Panelové jednotky na zhotovenie nosných
a nenosných stien a podporných múrov; jednotky
(prvky) na obloženie pre priemyselné stavby (budovy) z prírodných alebo syntetických materiálov, najmä vláknité látky, ktoré sú z rozťažných
a tuhých hmôt; betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; cementové potery; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového; odbočky,
prípojky potrubia s výnimkou kovových; nekovové stavebné panely; nekovové prívodné potrubie; rámové konštrukcie s výnimkou kovových;
izolačné stavebné sklo; stavebné materiály s výnimkou kovového; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; vodovodné potrubia s výnimkou kovových; vodovodné ventily s výnimkou
kovových a plastových; vonkajšie plášte budov
s výnimkou kovových; nekovové zásobníky (stavebný materiál).
40 - Výroba energie.
(580) 6.10.2014
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(111)
(210)
10 (511)
(511)

236193
1896-2012
29, 30, 35, 43
29 - Vajcia; mlieko; mliečne výrobky; spracovaná zelenina a ovocie; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy;
potravinárske oleje; pokrmové tuky; marmelády;
mäsové, syrové, zeleninové, džemové, jogurtové, maslové, karamelové, smotanové, šľahačkové
a kokosové náplne.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; kávové náhradky; múka a obilninové výrobky; chlieb; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; med; melasový sirup; kvasnice; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); korenie;
zálievky (dresingy) na šaláty; konzumný ľad (do
nápojov); prípravky z obilnín; aromatické prípravky do potravín; príchute do potravín (okrem
éterických olejov); cestá na koláče; cestá; cukrovinky; čokoláda; čokoládová pena; prírodné sladidlá; oblátky (gofry, wafle); palacinky; lievance,
gofry; jemné pečivo; pralinky; sušienky; kakaové,
čokoládové a nečokoládové, orieškovo-nugátové,
kávové a ovocné náplne a krémy na oblátky a do
koláčov; kakaové, čokoládové a nečokoládové
polevy; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; prášky na výrobu zmrzlín; zákusky,
koláče.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná administratíva; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; poradenstvo
pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný
alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama;
on line reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek tovarov; vydávanie
reklamných textov; vzťahy s verejnosťou (public
relations); prenájom reklamných plôch; pomoc
pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; marketing; maloobchodné služby s potravinovými výrobkami; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; dodávanie
hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); prenájom prístrojov na varenie a pečenie;
prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového
skla.
(580) 3.10.2014
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OZNAM
Cena Jána Bahýľa 2014
Slávnostné udeľovanie Ceny Jána Bahýľa 2014 sa uskutočnilo 2. októbra 2014. 6-členná hodnotiaca komisia zložená
zo zástupcov príslušných rezortov, Slovenskej technickej univerzity a Úradu priemyselného vlastníctva SR hodnotila
28 technických a dizajnérskych riešení, návrhov na Cenu Jána Bahýľa. Predseda ÚPV SR Mgr. Ľuboš Knoth udelil cenu
v nasledujúcich kategóriách:
Stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami
Cena nebola udelená.
 Čestné uznanie predsedu ÚPV SR
Majiteľ: EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Pôvodca: Ing. Ondrej Marček, Omšenie
Dizajn SK 27492 – Manipulátor MSO 02
Individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov
 Cena Jána Bahýľa
Majiteľ: Ing. arch. Štefan Tkáč, Košice
Pôvodca: Ing. arch. Štefan Tkáč, Košice
Úžitkový vzor SK 6418 – Viacúčelová turbína na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádom
Majiteľ: Bc. Stanislav Sabo, Martin
Pôvodca: Bc. Stanislav Sabo, Martin
Dizajn SK 27869 – Skladacia ohrievacia kanvica
Úžitkový vzor SK 6657 – Nádoba na ohrev tekutín
 Čestné uznanie predsedu ÚPV SR
Majitelia: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Bratislava; Ing. Martin Grman, Jacovce
Pôvodcovia: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.; Bratislava; Ing. Martin Grman, Jacovce
Patent SK 286877 – Spôsob lisovania peliet zo sypkej organickej a/alebo anorganickej suroviny alebo surovinovej zmesi
a lis na pelety
Majitelia: doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc., PhD., Zvolenská Slatina; Ing. Peter Šmál, Mošovce; Ing. Štefan Ilčík, Banská Bystrica; doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc., Zvolen
Pôvodcovia: doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc., PhD., Zvolenská Slatina; Ing. Peter Šmál, Mošovce; Ing. Štefan Ilčík,
Banská Bystrica; doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc., Zvolen
Patent SK 288179 – Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými článkami
Vysoké školy a výskumné centrá
 Cena Jána Bahýľa
Majiteľ: Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Pôvodcovia: Ing. Pavol Baláž, CSc., Bratislava; doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc., Bratislava; Ing. Luděk Kraus, CSc., Praha;
Dr. Massimo Pasquale, Turíno; Ing. Peter Švec, DrSc., Bratislava
Patent SK 286132 – Snímač pomerných pretvorení
 Čestné uznanie predsedu ÚPV SR
Majiteľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky
Pôvodcovia: Ing. Stanislav Gavlas, PhD., Kysucké Nové Mesto; prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Kotešová; prof. RNDr.
Milan Malcho, PhD., Rosina
Úžitkový vzor SK 6514 – Zariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou
vody
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OZNAM
Informácia k vydaniu Vestníka ÚPV SR č. 10/2014
Počas prípravy Vestníka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 s dátumom vydania
3. 10. 2014 došlo ku chybe pri jeho produkcii a v jej dôsledku k distribúcii chybných výtlačkov vestníka na CD ROM.
Chybné výtlačky CD ROM s označením č. 10/2014 obsahujú údaje uverejnené v predchádzajúcom vestníku č. 9/2014
vydanom 4. 9. 2014 s označením 9-2014 v hlavičke každej z jednotlivých strán vestníka.
Chybné výtlačky boli distribuované predplatiteľom a ďalším adresátom vrátane povinných výtlačkov v zmysle zákona
č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych
diel v znení neskorších predpisov.
Všetky ostatné výtlačky vestníka č. 10/2014 na CD ROM boli 3. 10. 2014 vydané so správnymi údajmi vrátane kópií
sprístupnených na webovom sídle úradu a distribuovaných mimo úradu v inej forme ako na CD ROM.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že platným vydaním vestníka č. 10/2014 sú výtlačky na
CD ROM obsahujúce údaje s označením 10-2014 v hlavičke každej z jednotlivých strán a s dátumom 3. 10. 2014 uvedeným
na úvodnej strane vestníka.
Výtlačky vestníka na CD ROM s označením 10/2014 a dátumom 3. 10. 2014, ktoré obsahujú údaje z vestníka 9/2014
s označením 9-2014 v hlavičke každej z jednotlivých strán, sú neplatné.
Všetky údaje uvedené vo vestníku č. 9/2014, vydaného na CD ROM s označením 9/2014 s dátumom 4. 9. 2014, platia
s náležitosťami vyplývajúcimi z dátumu jeho vydania dňa 4. 9. 2014.
Úrad sa týmto ospravedlňuje za chybne vydané výtlačky a za prípadné komplikácie spojené s používaním vestníka úradu
vydávaného na CD ROM. Predplatiteľom a ostatným adresátom vestníka bolo 10. 10. 2014 odoslané jeho platné vydanie na
náklady úradu.

