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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)

1022-2011
1050-2013
1773-2013
1971-2013
1975-2013
7-2014
8-2014
170-2014
303-2014
467-2014
496-2014
751-2014
810-2014
824-2014
825-2014
852-2014
887-2014
893-2014
934-2014
961-2014
981-2014
984-2014
1009-2014
1010-2014
1026-2014
1053-2014
1060-2014
1062-2014
1086-2014
1090-2014
1123-2014
1134-2014
1149-2014
1164-2014
1166-2014
1182-2014
1183-2014
1184-2014
1187-2014
1220-2014
1221-2014
1222-2014
1226-2014
1237-2014
1240-2014
1264-2014
1274-2014
1275-2014
1276-2014
1282-2014
1287-2014

1299-2014
1300-2014
1315-2014
1323-2014
1324-2014
1325-2014
1326-2014
1327-2014
1350-2014
1354-2014
1355-2014
1356-2014
1361-2014
1374-2014
1375-2014
1376-2014
1377-2014
1378-2014
1398-2014
1409-2014
1410-2014
1425-2014
1432-2014
1434-2014
1440-2014
1443-2014
1444-2014
1445-2014
1449-2014
1450-2014
1451-2014
1452-2014
1470-2014
1471-2014
1473-2014
1483-2014
1488-2014
1490-2014
1491-2014
1508-2014
1509-2014
1532-2014
1533-2014
1537-2014
1544-2014
1545-2014
1546-2014
1548-2014
1549-2014
1552-2014
1553-2014

1555-2014
1556-2014
1564-2014
1565-2014
1566-2014
1575-2014
1582-2014
1584-2014
1587-2014
1593-2014
1601-2014
1602-2014
1603-2014
1604-2014
1605-2014
1608-2014
1610-2014
1615-2014
1616-2014
1619-2014
1621-2014
1628-2014
1629-2014
1630-2014
1632-2014
1634-2014
1636-2014
1638-2014
1639-2014
1642-2014
1644-2014
1650-2014
1655-2014
1662-2014
1714-2014
1720-2014
1721-2014
1726-2014
1727-2014
1728-2014
1729-2014
1730-2014
1731-2014
1738-2014
1744-2014
1793-2014
1880-2014
5118-2014
5128-2014
5229-2014
5242-2014

5290-2014
5355-2014
5357-2014
5406-2014
5421-2014
5422-2014
5423-2014
5425-2014
5426-2014
5431-2014
5432-2014
5433-2014
5434-2014
5439-2014
5451-2014
5452-2014
5453-2014
5454-2014
5464-2014
5465-2014
5471-2014
5494-2014
5505-2014
5506-2014
5507-2014
5513-2014
5519-2014
5520-2014
5522-2014
5523-2014
5527-2014
5592-2014
5593-2014
5594-2014
5595-2014
5597-2014
5601-2014
5603-2014
5615-2014
5629-2014
5646-2014
5671-2014
5682-2014
5684-2014
5689-2014
5706-2014
5707-2014
5718-2014
5719-2014
5720-2014
5721-2014
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

1022-2011
15.6.2011
5, 30, 32
5 - Výživové doplnky v tekutej forme, zaradené
do tejto triedy.
30 - Hotové čaje, ľadové čaje a čajové nápoje;
hotové ochutené čaje, ľadové čaje a čajové nápoje, zaradené do tejto triedy.
32 - Nealkoholické nápoje patriace do tejto triedy.

(540) REHAB
(731) Monster Energy Company, 1 Monster Way, Corona, California 92879, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1050-2013
18.6.2013
9, 16, 35, 38, 41
9 - Prístroje a nástroje fotografické, kinematografické, optické, vzdelávacie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu;
magnetické nosiče údajov; záznamové disky; zariadenia na spracovanie údajov a počítače; kompaktné disky; magnetické disky; optické disky;
DVD disky; optické nosiče údajov; elektronické
publikácie (sťahovateľné); elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); okuliare (optika); slnečné okuliare; okuliare na šport; pásky na
nahrávanie zvuku; počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér; premietacie plátna;
videopásky, videokazety; nosiče zvukových nahrávok; nahraté a nenahraté nosiče záznamov
zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či informácií; prehrávače zvuku a obrazu; kreslené filmy;
audiovizuálne diela na nosičoch; audiovizuálne
diela v digitálnej podobe; filmy; hudobné diela
na nosičoch alebo v elektronickej podobe; televízne zariadenia.
16 - Papier; kartón; lepenka; obalové materiály
z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; kartónové škatule a obaly; periodické
a neperiodické publikácie; tlačoviny informačného charakteru; vzdelávacie, odborné a zábavné
tlačoviny a publikácie; príručky pre používateľov; propagačné materiály v podobe brožúr, príručiek, kníh, letákov a iných tlačených materiálov zaradených do triedy 16 a používaných na
propagačné účely; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; papierové prikrývky na
stôl; stolové prestieranie z papiera; papierové
utierky; papierové podložky pod poháre; baliaci
papier; vrecia z papiera alebo plastických materiálov na balenie; papierové podbradníky; papierové vreckovky; papierové servítky; toaletný papier; vrecká, vrecia, vaky z papiera alebo plastických materiálov na balenie; kalendáre; maľovanky; písacie potreby; plagáty; reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky; ceruzky; držiaky na písacie potreby; zošity; poznámkové zošity; divadelné dekorácie (papiernický tovar); obálky; peračníky; puzdrá na perá; štítky (papierové
nálepky); vyučovacie pomôcky vo forme hier;
kancelárske potreby s výnimkou nábytku; pohľadnice; tlačoviny; publikácie; listový papier;
brožované knihy; brožúry; záložky do kníh; albumy; plniace perá; prospekty; perá (kancelárske
potreby); školské potreby (papiernický tovar); pú-
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tače; etikety s výnimkou textilných; lepiace štítky; darčekové predmety vyrobené najmä z papiera, lepenky a kartónu.
35 - Reklamné služby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových
textov; prenájom reklamných priestorov vrátane
virtuálnych; spracovanie textov; reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek
média, vrátane dátovej alebo informačnej siete; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií vrátene multimediálnych;
rozhlasová a televízna reklama; vyhľadávanie
sponzorov; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16 poskytované aj prostredníctvom internetu; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 poskytovaných aj prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií o iných
produktoch reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest;
obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný
manažment a podnikové poradenstvo; online obchodné sprostredkovateľské služby pomocou svetovej počítačovej siete; online zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre
iné podniky pomocou svetovej počítačovej siete);
vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum
trhu a verejnej mienky; zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz;
podpora predaja pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie vzoriek tovarov; komerčné informačné kancelárie; usporadúvanie predvádzacích akcií tovarov a služieb; distribúcia tovarov
na reklamné účely; maloobchodné služby s výrobkami pre novorodencov, dojčatá, deti, tehotné
ženy a matky; maloobchodné služby, poskytované aj online formou, týkajúce sa výrobkov určených pre novorodencov a dojčatá, pre tehotné ženy a pre matky a detských kníh, CD nosičov, nahratých CD nosičov, kozmetiky a drogérie, kočíkov, oblečenia, baby phone zariadení, detského
nábytku, detskej výživy.
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie užívateľského
prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenos správ a obrázkov pomocou počítača; prenos digitálnych súborov; posielanie správ
všetkých druhov na internetové adresy; poskytovanie prístupu k databázam na stiahnutie informácií pre elektronické médiá (internet); poskytovanie prístupu k vyhľadávacím zariadeniam a hyperspojeniam na dosiahnutie údajov a informácií
cez globálne počítačové siete; poskytovanie diskusných miestností na preposielanie správ medzi
užívateľmi počítača; poskytovanie prístupu k interným multimediálnym databázam pomocou internetu pre rešerše; bezplatné poskytovanie a prenájom prístupových časov k databáze na stiahnutie informácií cez elektronické médiá (internet);
prenos signálu pomocou satelitu; spravodajské

128

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
agentúry; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; tlačové kancelárie; televízne vysielanie všetkých druhov programov; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie služieb uvedených
v triede 38 prostredníctvom internetu.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; televízna zábava; organizovanie zábavných, kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí
a súťaží; organizovanie vedomostných, športových
alebo zábavných súťaží; organizovanie plesov
a karnevalov; organizovanie súťaží a súťaži krásy; rezervácia vstupeniek; služby filmových a nahrávacích štúdií; filmové štúdiá; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva;
divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba a prenájom audio
nahrávok; filmová tvorba; filmová a televízna
produkcia; požičiavanie filmov; výroba videozáznamov; prenájom videozáznamov; vydavateľská
činnosť; zverejňovanie a vydávanie textov okrem
reklamných; výchovno-zábavné klubové služby;
organizovanie a vedenie seminárov, kongresov,
školení, konferencií; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava); organizovanie lotérií;
organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie sympózií; moderovanie relácií, programov a podujatí; redigovanie scenárov;
fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; fotografická reportáž; poskytovanie elektronických
publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb; vydavateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov a textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);
poskytovanie služieb uvedených v triede 41 prostredníctvom internetu.

(540)

(591) čierna, ružová
(731) ORBIS IN, s.r.o., Ondavská 4, 821 08 Bratislava,
SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

1773-2013
26.9.2013
16, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
16 - Baliaci papier; blahoprajné karty; brožované
knihy; brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety
s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenie, grafiky; kalendáre všetkých druhov; kartón; lepenka; papierové kávové filtre; knihy; le-

penkové 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 (papierenský tovar); obaly (papierenský
tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické
a neperiodické publikácie; plagáty; predmety
z kartónu; prospekty, pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné
materiály; umelohmotné fólie na balenie; vrecia
z papiera alebo plastických materiálov; vrecká
z papiera alebo plastických materiálov; tlačivá.
32 - Pivo; 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; ovocné a zeleninové šťavy
a džúsy; prášky na prípravu šumivých nápojov.
35 - Maloobchodné služby s nábytkom, bytovými textíliami, stavebným materiálom, keramikou,
sklom, porcelánom, svietidlami, lampami na svietenie, lustrami, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, kancelárskym nábytkom, kreslami, posteľami, taburetkami, rozkladacími ležadlami, pohovkami, kolískami, košmi s výnimkou kovových,
stolmi, stoličkami, lavicami, pultmi, stolárskymi
výrobkami, stolíkmi, zrkadlami, stolovými textíliami, čalúnnickými látkami, dverovými závesmi,
poťahmi na nábytok, obliečkami na matrace, obliečkami na vankúše, záclonkami, závesmi, utierkami, vlajkami, bavlnenými textíliami, cestovnými prikrývkami, kobercami, tapetami, linoleom,
podlahovými krytinami, dverovými rohožkami,
tapetami, kúpeľňovými rohožkami; aranžovanie
výkladov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov a dokladov; nábor zamestnancov; hospodárske alebo ekonomické predpovede; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom
reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prenájom reklamných plôch;
spracovanie textov; vylepovanie plagátov; barterové operácie; komerčné informačné kancelárie;
obchodné alebo podnikateľské informácie; pomoc pri riadení komerčných a priemyselných
podnikov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie pomoci pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni; sprostredkovanie obchodu
s tovarom; účtovníctvo; vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím); služby účtovníckych
sústav; činnosť účtovných poradcov; vedenie účtovnej evidencie; obchodné sprostredkovanie služieb balenia a doručovania tovaru; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; obchodné sprostredkovanie služieb prechodného ubytovania
a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických
a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36,
37, 40, 42 tohto zoznamu.
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36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné
kancelárie; správa nehnuteľností; vedenie nájomných domov; obstarávanie služieb spojených
so správou nehnuteľností; sprostredkovanie finančných služieb; oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; finančný
lízing spojený s financovaním motorových vozidiel; finančný lízing spojený s financovaním strojov a zariadení; finančný lízing; zabezpečenie
kúpy tovaru na splátky (finančná služba); zmenárenské služby; úverové financovanie predaja; vydávanie kreditných kariet; služby finančného manažmentu a správa hotovosti; poistenie; oceňovanie umeleckých diel; organizovanie dobročinných zbierok; poskytovanie úverov.
37 - Vykonávanie inžinierskych, priemyselných,
bytových a občianskych stavieb; prípravné a pomocné stavebné práce; čistenie; čistenie exteriérov a interiérov; čistenie komínov; prenájom čistiacich strojov; inštalácia a opravy chladiacich
a klimatizačných zariadení; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; odborné poradenstvo týkajúce sa inštalácie
plastových a drevených okien a dverí, stavebných prác a zatepľovania budov; klampiarstvo
a inštalatérstvo; inštalácia, čistenie a údržba kotlov; inštalácia kuchynských zariadení; inštalácia
a opravy vzduchotechnických zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia
a opravy vykurovacích zariadení; inštalácia a opravy okien, dverí a iných stavebných prvkov; inštalácia, kladenie, údržba, sanácie a opravy podláh a parkiet; realizácia fasád so zateplením a bez
zateplenia; exteriérové a interiérové maľovanie
a natieranie; montovanie lešení; murárstvo; údržba nábytku; inštalácia a opravy pecí; pokrývačské práce na strechách; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti
vlámaniu; stavebné informácie; dozor nad stavbami; demolácia budov; tapetovanie; inštalácia
a opravy telefónov; opravy umeleckých stolárskych
výrobkov; zámočnícke služby (opravy zámkov);
utesňovanie stavieb a budov; inštalácia a opravy
výťahov.
39 - Preprava nábytku; sťahovanie nábytku; nákladná doprava; služby v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy nábytku; balenie tovaru, najmä nábytku; skladovanie; distribúcia tovaru na
dobierku; doručovacie služby; doručovanie tovaru; sprostredkovanie prepravy; prenájom skladov;
prenájom garáží; prenájom automobilov; dočasné
uskladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu
a súvisiacich výrobkov; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej
dopravy; preprava turistov; informácie o doprave
a preprave; rezervácia dopravy; rezervácie miesteniek; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie výletov; organizovanie ciest;
turistické prehliadky; sprostredkovanie prenájmu
plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami rezervovanie a objednávanie dopravy (služby turistických a cestovných kancelárií); balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov;
distribúcia umeleckých predmetov; informácie
o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov; kuriérske služby.

129

40 - Výroba nábytku na objednávku a podľa špecifikácie tretích osôb; zostavovanie tovarov na
objednávku (pre tretie osoby); informácie o úprave a spracovaní materiálov; spracovanie a úprava kovov, dreva, plastov, textílií a kožušín; leštenie dreva; farbenie dreva; frézovanie dreva; spracovanie skla, dreva a plastových materiálov; brúsenie; frézovanie; hobľovanie; farbenie skla, dreva a plastov; morenie dreva; lakovanie skla, dreva a plastov; obrusovanie, brúsenie; presné rezanie; informácie o úprave a spracovaní materiálov;
čistenie povrchov (chemickými rozpúšťadlami);
spájanie materiálov (pre tretie osoby); obrábanie
kovov; výroba energie; galvanizácia; kalenie kovov; pokovovanie kovových materiálov; platovanie; poniklovanie; popúšťanie kovov; rytie; gravírovanie; spájkovanie; zváranie; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; lisovanie plastov; tlakové liatie plastov; lemovanie alebo obšívanie látok; impregnácia materiálov; tlač; litografická tlač; ofsetová tlač; sieťotlač; 3D tlač; tlačenie vzorov.
41 - Divadelné predstavenia; služby v oblasti estrád; filmová tvorba; informácie o možnostiach
rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia;
informácie o možnostiach zábavy; informácie
o výchove a vzdelávaní; internátne školy; služby
v kempingoch so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia (telesné
cvičenia); telesné cvičenia, výcvik; obveselenie;
organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie športových súťaží; organizovanie
živých vystúpení; zábavné parky; služby prázdninových táborov (zábava); prenájom potápačského výstroja; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; služby na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie; filmové
štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava; tvorba
videofilmov; modelingové služby pre umelcov;
organizovanie a plánovanie večierkov; vydávanie
kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier a videorekordérov; výroba
divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; vyučovanie;
vzdelávanie; zábava; pobavenie; živé predstavenia; praktický výcvik (ukážky); prevádzkovanie
kasín; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prekladateľské služby; meranie časov na
športových podujatiach; prevádzkovanie kúpalísk; prenájom štadiónov; prenájom tenisových
kurtov; služby poskytované na štadiónoch a športových ihriskách patriace do tejto triedy.
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa navrhovania exteriérov a interiérov; architektonické poradenstvo; interiérová výzdoba; dizajn
nábytku a bytového zariadenia; grafický dizajn;
počítačové grafické služby s trojrozmernými objektmi; navrhovanie obalov, obalový dizajn; prie-
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myselný dizajn; poradenstvo v oblasti výskumu
ochrany životného prostredia; poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu architektúry, urbanistického plánovania, inžinierskych činností, kontroly
kvality, dizajnu, počítačových databáz, softvéru
a hardvéru; priemyselné dizajnérstvo; umelecké
dizajnérstvo; prevod (konverzia) dokumentov,
dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá; grafické dizajnérstvo; odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva
k nim; poradenské a konzultačné služby v oblasti
hardvéru a softvéru; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie
voľného priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie;
prevod (konverzia) počítačových programov, dát
či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych
formátov do iných formátov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; služby internetových
kaviarní (prenájom počítačov).
43 - Služby barov; kaviarne; rýchle občerstvenie
(bufety); hotelierske služby; prenájom prednáškových sál; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov;
rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie
kancelárie (prechodné ubytovanie, hotely, penzióny).

(540) STEIN
(731) STEIN FV a.s., Polianky 11, 841 01 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1971-2013
22.10.2013
4, 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41
4 - Elektrická energia.
9 - Magnetické identifikačné karty; magnety.
16 - Brožúry; katalógy; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; perá; ceruzky; písacie potreby;
etikety s výnimkou textilných; formuláre (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); kalendáre; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; listový papier;
mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť; násadky na perá; násady na ceruzky;
obaly na doklady; papier do záznamových zariadení; papiernický tovar; papierové alebo plastové
vrecká alebo tašky na balenie; pečiatky; podložky na písanie; pohľadnice; prospekty; puzdrá na
písacie potreby; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; spisové obaly; stojany na perá a ceruzky; tlačené publikácie; útržkové bloky;
papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky.
35 - Fakturácia; analýza nákladov; hospodárske,
ekonomické predpovede; marketing; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné poradenstvo; obchodný manažment pre športovcov.
36 - Finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný ma-

nažment; finančné informácie; kapitálové investície; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností.
37 - Stavebné informácie; informácie o opravách.
39 - Distribúcia energie.
40 - Výroba energie.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; prevádzkovanie športových zariadení; organizovanie športových podujatí; organizovanie športových súťaží.
(540)

VODOHOSPODÁRSKA
VÝSTAVBA

(731) VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava,
SK;
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK;

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

1975-2013
22.10.2013
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta,
databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tlačoviny, papiernický tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty,
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre,
príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, papierové obrusy, záložky do
kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie, školské potreby s výnimkou prístrojov, papierové podložky na stôl, nálepky na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar),
papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papierové obrúsky, puzdrá
na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, darčekové a reklamné predmety z papiera.
25 - Oblečenie, obuv.
28 - Športové a gymnastické predmety (okrem
predmetov patriacich do iných tried).
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, ako aj
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch;
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný
manažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov
a služieb v komunikačných médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vy-
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hľadávanie sponzorov; poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených služieb v triede 35;
komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu umelcov, účinkujúcich do zábavných relácií, spevákov, tanečníkov a nových tvárí (modeliek, modelov, hostesiek).
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie,
počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných
kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na
diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 38.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných
a športových súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové
služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie živých
seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých
vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov
s výnimkou reklamných; divadelná a hudobná
tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia;
výroba divadelných alebo iných predstavení;
služby agentúr sprostredkúvajúcich divadelných,
koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; vydávanie kníh, časopisov a iných
tlačovín s výnimkou reklamných textov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných;
poskytovanie elektronických publikácií online;
vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP služby);
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; modelingové služby pre umelcov; kempingové služby spojené so športovým programom;
služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné
služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu;
prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, fil-
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mov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov; reportérske služby; organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské
a informačné služby v oblasti uvedených služieb
v triede 41; všetky uvedené služby vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom internetu,
online a interaktívnych počítačových služieb.
(540) Tvrďák
(731) Voda Richard, Grosslingova 54, 811 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

7-2014
7.1.2014
31, 32, 33, 43
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke
a lesné produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá;
slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Liehoviny; vína s chráneným označením pôvodu Vinohradnícka oblasť Tokaj.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)

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

8-2014
7.1.2014
43
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(591) zlatá
(731) Čizmadia Erik, Agátová 17, 076 31 Streda nad
Bodrogom, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

170-2014
3.2.2014
9
9 - Diaprojektory, DVD prehrávače, strihacie zariadenia na filmy, prístroje na strihanie kinofilmov, magnetofóny, premietacie prístroje, vysielače elektronických signálov, videokamery, vysielače (telekomunikácie), zvukové nahrávacie zariadenia.
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(540) Dobré ráno
(731) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o.,
Bratislava, SK;

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

303-2014
21.6.2013
9, 38, 41
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie 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; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych nahrávok; mechanizmy prístrojov uvádzaných do
činnosti vhodením mince; registračné pokladnice,
počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov
a počítače; počítačové programy; hasiace prístroje; guľôčkové počítadlo; elektrické akumulátory;
acidometre; acidometre na batérie; akustické vedenie; akustické spriahadlá; aktinometre; sčítacie
stroje; antény; vzduchomery; prístroje na rozbor
vzduchu; elektrické signalizačné zvončeky; poplašné zariadenia; liehomery; alidády (zememeračstvo); výškomery; ampérmetre; zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; anemometre, vetromery; kreslené filmy; anódové batérie; anódy; telefónny záznamník; okuliare proti oslneniu; clony proti oslepeniu; odrušovače (elektrotechnika); zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; antikatódy;
apertometre; röntgenové prístroje a zriadenia (nie
na lekárske a zverolekárske účely); prístroje a zariadenia pre astronómiu; zariadenia a prístroje
pre fyziku; zariadenia na výmenu gramofónovej
ihly; strihacie zariadenia na strihanie filmov; prístroje na kvasenie (laboratórne prístroje); prístroje na meranie hrúbky kože; zariadenia na kontrolu frankovania; indukty (elektrina); azbestové
odevy na ochranu proti ohňu; ochranné azbestové
rukavice; azbestové zásteny pre požiarnikov; audio- a videoprijímače; audiovizuálna technika na
výučbu; automaty na vydávanie lístkov; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; nástroje na určovanie azimutu; tašky
na notebooky; minciere; vážiace prístroje; čítače
čiarového kódu; barometre; elektrické články; elektrické akumulátory do vozidiel; batérie do svietidiel; akumulátorové nádoby; nabíjačky batérií;
akumulátorové banky; bóje, svetelné majáky; zvončeky (ako poplašné zariadenia); betatróny (urýchľovače elektrónov); ďalekohľady; blikavé svetlá;
planografické prístroje; nástroje na kontrolu kotlov a teplárenských pecí; prípojky (elektrotechnika); dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na
umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie
pod vodou; nepriestrelné vesty; bzučiaky; skrinky, škatule na reproduktory; elektrické káble; počítacie dosky; počítacie stroje; kalibračné krúžky;
posuvné meradlá, kalibre; videokamery; fotoaparáty; kondenzátory; kapilárne rúrky; tesárske pravítka; nosiče tmavých platní (fotografia); špe-

ciálne puzdrá na fotografické aparáty; skrinky
s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); registračné
pokladnice; kazetové prehrávače; katódy; katódové protikorózne prístroje; šnúrky na mobilné
telefóny; adjustačné prístroje na diapozitívy; procesory (centrálne procesorové jednotky); nabíjacie agregáty elektrických batérií; chemické prístroje a nástroje; čipy (mikroprocesorové doštičky); indukčné cievky; chromatografické prístroje
na použitie v laboratóriu; chronografy (prístroje
na zaznamenávanie časových údajov); chronometre ako prístroje; kamery; exponované kinofilmy; vypínače; spínače; prístroje na čistenie zvukových diskov; svahomer; laboratórne oblečenie;
ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej
kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy;
koaxiálne káble; cievky elektrické; mincové mechanizmy na televízne prijímače; kolektory elektrické; komutátory; prehrávač kompaktných diskov; kompaktné disky; optické kompaktné disky;
komparátory; kompasy (meracie prístroje); počítačové hry (softvér); počítačové klávesnice; počítačové pamäte; nahrané operačné programy; periférne zariadenia počítačov; nahrané počítačové
programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; počítače; elektrické vodiče; spojky elektrického vedenia; konektory (elektrotechnický materiál); kontaktné šošovky; elektrické kontakty; puzdrá na
kontaktné šošovky; kazety na mikroskopové sklíčka; riadiace panely (elektrina); elektrické meniče;
izolovaný medený drôt; korekčné šošovky; kozmografické nástroje; spojovacie prvky (k zariadeniam na spracovanie údajov); elektrické spojky; kryty na elektrické zásuvky; figuríny na testovanie nárazov; laboratórne tégliky; prúdové usmerňovače; cyklotróny; lampy do fotokomôr; fotokomory; zariadenia na spracovanie údajov; dekompresné komory; magnety ako dekorácia; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky;
hustomery; denzitometre; detektory; diagnostické
prístroje s výnimkou lekárskych; akustické membrány; membrány do vedeckých prístrojov; fotografické clony; diktovacie prístroje; difrakčné zariadenia; digitálne fotorámiky; buzoly; disková
jednotka (do počítačov); magnetické disky; diaľkomery; zariadenia na meranie vzdialeností; destilačné prístroje na vedecké účely; rozvodné panely (elektrina); skriňové rozvádzače (elektrina);
rozvodné pulty (elektrina); potápačské masky; potápačské kombinézy; čipy DNA; píšťalky na psov;
dozimetre; sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; stiahnuteľné zvonenia pre mobilné telefóny; krajčírske metre; sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); sušičky na fotografie; tvárnicové vedenie (elektrina); DVD prehrávač; dynamometer; tampóny do
uší pre potápačov; ovoskopy; elektrické prístroje
na komutáciu; elektrické zariadenia na zapaľovanie; výbojky elektrické s výnimkou výbojok na
osvetlenie; elektrické dverové zvončeky; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; merače elektrických strát;
elektroinštalačné rúry; elektrifikované ohrady;
elektricky ovládané koľajnice na prichytenie projektorov a reflektorov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov;
elektrodynamické zariadenia na diaľkové riade-
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nie signalizácie; elektrolyzéry; elektromagnetické cievky; elektronické diáre; elektronické informačné tabule; elektronické perá (na vizuálne
zobrazovacie zariadenia); elektronický vreckové
elektronické slovníky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); identifikačné magnetické náramky; kódované magnetické karty; zväčšovacie prístroje (fotografia); epidiaskopy; ergometre; expozimetre; puzdrá na cvikre; okuliarové rámy; šnúrky na cvikre; okuláre;
faxy; detektory na zisťovanie falošných mincí;
káble s optickými vláknami; rezacie prístroje na
filmy; exponované filmy; filtre na dýchacie masky; filtre UV lúčov na účely fotografické; fotografické filtre; požiarne hlásiče; požiarnické palice; ohňovzdorné obaly; požiarnické člny a lode;
požiarne autá; záchranné a požiarne rebríky; hasiace prístroje; požiarnické hadice; dýzy požiarnych hadíc; požiarne čerpadlá; fotografické blesky; žiarovky do zábleskových prístrojov; pružné
disky; fluorescenčné štíty; hmlové signály s výnimkou výbušných; zariadenia na rozbor potravy; rámčeky na diapozitívy; merače kmitočtu;
špeciálny laboratórny nábytok; poistkový drôt;
poistky; kryštálové detektory; galvanické články;
galvanometre; ochranné obleky proti ohňu; prístroje na rozbor plynu; plynomery; meradlá; sklo
pokryté elektrickými vodičmi; leštiace zariadenia
na leštenie fotografií; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); potápačské rukavice;
ochranné rukavice; ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely; okuliare
na šport; odmerky zo skla; mriežky pre elektrické
akumulátory; mikrofón a slúchadlá k mobilným
telefónom; pásky na čistenie nahrávacích hláv;
prilby na počúvanie; prístroje na kontrolu tepla;
heliografické prístroje; značkovače (pomôcka na
šitie); vysokofrekvenčné prístroje; elektrické objímky; hologramy; ozvučnice ampliónov; presýpacie hodiny; hydrometre, vodomery; vlhkomery;
identifikačné puzdrá na elektrické drôty; značkovacie vlákna na elektrické drôty; magnetické
identifikačné karty; inkubátory pre kultúry baktérií; induktory (elektrina); nástroje s okuliarmi;
pamäťové a mikroprocesorové karty (v počítačoch); integrované obvody; zariadenia na vnútorné spojenie; rozhrania (pre počítače); invertory
(elektrotechnika); fakturovacie stroje; ionizačné
prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu alebo vody; nástroje na meranie obrysov;
meniče diskov (do počítačov); hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; spojovacie skrinky (elektrotechnika); spojky na elektrické káble; nákolenníky pre robotníkov; laboratórne odstredivky; laboratórne podnosy; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; prenosné počítače; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; slnečné clony (optika); astrofotografické objektívy; listové váhy; nivelačné nástroje; vodováhy, libely; záchranné pásy; záchranné bóje; záchranné vesty; záchranné siete; záchranné zariadenia; záchranné člny; optické vlákna; elektrické
reostaty (regulátory na tlmenie svetla); elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); elektronické
svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní
a prednáškach); balasty na osvetľovacie prístroje;
bleskozvody; obmedzovače (elektrotechnika); elek-
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trické zámky; logy (meracie nástroje); reproduktory, amplióny; laterna magika (prístroje); magnetické médiá; magnetické dekodéry; magnetické
páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetické cylindrické vrstvy; magnety; zväčšovacie sklá; manometre; námorné kompasy; prístroje na výskum morského dna; značkovacie bóje; stojančeky na orysovanie; stožiare bezdrôtových telegrafov; stroje a zariadenia na skúšanie
materiálu; materiály na elektrické vedenie (drôty,
káble); matematické prístroje; mierky; meracie
prístroje; elektrické meracie zariadenia; meracie
pomôcky; dávkovacie lyžice; mechanické značky; mechanizmy turniketov; megafóny; ortuťové
libely; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; meteorologické balóny; meteorologické prístroje; metre; metronómy; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikrometre;
mikrofóny; mikroprocesory; mikroskopy; mikrotómy; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť;
zrkadlá na kontrolovanie práce; zrkadlá (optika);
modemy; stroje na počítanie a triedenie peňazí;
elektrické monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (informatika); podložky pod myš;
plavebné prístroje a nástroje; námorné signalizačné zariadenia; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné nástroje; neónové reklamy; ochranné siete proti nehodám; sponky na
nos pre plavcov a potápačov; počítač-zápisník
(notebook); objektívy (optika); pozorovacie prístroje; oktanty; ohmmetre; optické prístroje a nástroje; optické čítače; optické kondenzátory; optické nosiče údajov; optické disky; optické sklo;
optické výrobky; diaprojektory; optické šošovky;
oscilografy; rúry na laboratórne experimenty; zariadenia na prenos kyslíka; ozonizátory; parkovacie hodiny; urýchľovače častíc; krokomery;
dverové priezory; periskopy; prenosný prehrávač;
petriho misky; merače hladiny benzínu; gramofónové platne; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); odkvapkávače na fotografické účely; fotometre; telefotografické zariadenia; fotoelektrické bunky; cvikre;
pipety; pitotove trubice; meračský stôl; planimetre; platne do akumulátorov; číslicové súradnicové zapisovače; zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); olovnice; vreckové kalkulačky; polarimetre; prenosné multimediálne prehrávače; prenosné
telefóny; presné váhy; presné meracie prístroje;
tlakomery na ventily; ukazovatele tlaku (tlakomery); zariadenia na meranie tlaku; dosky plošných spojov; polygrafické obvody; tlačiarne k počítačom; prizmy (optika); sondy na vedecké účely; premietacie prístroje; premietacie plátna; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ochranné helmy; ochranné prilby na šport; ochranné masky;
ochranné kombinézy pre letcov; uhlomery; kancelárske dierovacie stroje; tlačidlá zvončekov;
pyrometre; kvantomery; radary; prístroje na rádiové výzvy; rádiologické zariadenia na priemyselné účely; clony proti radiácii na priemyselné
účely; rádiá; rádiotelegrafické zariadenia; rádiotelefónne zariadenia; bezpečnostné zariadenia pre
železničnú dopravu; čítacie zariadenia (informatika); gramofóny; radič článkov (elektrotechnika);
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odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; refraktometre; refraktory; kontrolné a regulačné elektrické prístroje; elektrické
relé; diaľkové ovládače; elektrické odpory; respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; manekín - figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); krivule, retorty; stojany s kruhovým upínaním; otáčkomery; reostaty; jazdecké prilby; svetelné alebo
mechanické dopravné značky; prúty pre prútikárov; výtyčky, nivelačné laty; pravítka, lineáre;
pravítka, metre; cukromery; bezpečnostné pásy
s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; záchranné plachty; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); navigačné satelitné prístroje; satelity na vedecké
účely; váhy; snímače (zariadenia na spracovanie
údajov), skenery; rastre na výrobu štočkov; premietacie plátna; závitníkové kalibre; polovodiče;
sextanty; plášte elektrických káblov; ochranná
obuv proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarna ochranná obuv; uzávierky
(fotografia); teleskopy na strelné zbrane; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; signálne návestné lampáše; návestné bóje; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; signalizačné píšťalky; návestidlá, svetelné alebo mechanické; reklamné svetelné tabule; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; obaly na
notebooky; posuvné meradlá; premietačky na
diapozitívy; počítacie (logaritmické) pravítko; diapozitívy; detektory dymu; elektricky vyhrievané
ponožky; solárne články; zváračské prilby; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); sonáre, ultrazvukové lokátory; zvukové poplašné
zariadenia; sonometre; zvukové nahrávacie zariadenia; nosiče zvukových nahrávok; pásky na
zvukové nahrávanie; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zariadenia na prenášanie zvuku; sondážne zariadenia a stroje; sondážne plomby; sondážne laná; zachytávače iskier, lapače iskier; akustické rúry; puzdrá na okuliare; okuliarové šošovky; okuliare; spektrografy; spektroskopy; tachometre dopravných prostriedkov; rýchlomery; rýchlomery (fotografia); regulátory otáčok gramofónov; sférometre; vodováhy; cievky
(fotografia); sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; regulátory osvetlenia divadelnej scény; statívy na fotoaparáty; štartovacie (zapaľovacie)
káble v motoroch; automatické riadenie pre dopravné prostriedky; transformátory na zvýšenie
napätia; stereoskopy; stereoskopické zariadenia;
laboratórne destilačné prístroje); stroboskopy; zafír pre gramofóny; sulfitometre; slnečné okuliare;
zememeračské prístroje a nástroje; zememeračské reťaze; geodetické nástroje; výtyčky, geodetické laty; zapojovacie tabule; rozvodné skrine,
spínacie skrine (elektrina); vypínače; tachometre;
magnetofóny; taxametre; vyučovacie prístroje;
chrániče zubov; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje); telemetre, optické diaľkomery; telefónne
prístroje; telefónne slúchadlá; telefónne mikrofóny; telefónne drôty; ďalekopisy; čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); prerušovače; teleskopy; televízne prijímače; nalepovacie
teplomery (nie na lekárske použitie); snímače
teploty; koncovky (elektrotechnika); skúmavky;
skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na le-

kárske účely; elektrické zariadenia proti krádeži;
teodolity; thermionické elektrónky; teplomery
s výnimkou lekárskych; termostaty; termostaty
do dopravných prostriedkov; automaty na lístky;
dochádzkové hodiny; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; gramofónové prenosky; totalizátory; dopravné kužele;
dopravné signalizačné semafory; transformátory
(elektrotechnika); tranzistory; vysielače elektronických signálov; vysielače (telekomunikácie);
vysielacie zariadenia (telekomunikácie); transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); triódy; trojnožky alebo statívy
na fotoaparáty; urinometre; USB kľúče; vákuové
manometre; elektrónky (rádio); variometre; automobilové výstražné trojuholníky; autorádiá;
verniére; videokazety; náplne (kartridže) na videohry; videorekordéry; video displeje; videotelefóny; videopásky; fotografické hľadáčiky; viskozimetre; regulátory napätia do vozidiel; ochranné zariadenie proti prepätiu; voltmetre; hlasovacie zariadenia; doštičky na integrované obvody; tkáčske lupy; ručná krátkovlnná vysielačka;
fotografické misky; ukazovatele hladiny vody;
vlnomery; mostové váhy; prístroje a nástroje na
váženie; stroje na váženie; závažia; výstražné píšťalky; indikátory vetra (na určenie smeru vetra);
svorky (elektrotechnika); elektrické drôty; chrániče tváre so štítom (ochranné pracovné prostriedky); opierky zápästia na prácu s počítačom;
röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; exponované röntgenové filmy; röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske
účely; röntgenové žiariče s výnimkou žiaričov na
lekárske účely; mobilné softvérové aplikácie sťahovateľné z telekomunikačnej siete (pre mobilné
komunikačné prístroje, určené na distribúciu digitálneho videa, videosúborov, videohier a multimediálneho obsahu); zvukové a videonahrávky
so športovým obsahom sťahovateľné z telekomunikačnej siete; televízne programy a video nahrávky so športovým obsahom sťahovateľné z telekomunikačnej siete.
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie káblovej
televízie; komunikácia prostredníctvom mobilných
telefónov; počítačová komunikácia; komunikácia
prostredníctvom optických sietí; telegrafická komunikácia; telefonická komunikácia; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom
počítača; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); elektronická pošta; prenos faxom; telekomunikačné informácie;
posielanie správ; výzvy (rádiom, telefónom alebo
inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; rozhlasové vysielanie; prenájom prístupového času do
svetových počítačových sietí; prenájom faxových
prístrojov; prenájom prístrojov na prenos správ;
prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom telefónov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telekon-
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ferenčné služby; telegrafné služby; telefonické služby; televízne vysielanie; telexové služby; prenos
digitálnych súborov; online posielanie pohľadníc;
prenášanie správ telegrafmi; videokonferenčné
služby; hlasová odkazová služba; spravodajské
kancelárie; bezdrôtové vysielanie; služby v oblasti
televízneho vysielania a televízneho prenosu; rozhlasové vysielanie.
41 - Vzdelávanie; organizovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť;
akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava;
drezúra zvierat; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba);
organizovanie súťaží krásy; internátne školy; rezervácia vstupeniek; služby pojazdných knižníc;
kaligrafické služby; prevádzkovanie kinosál; cirkusy; výchovno-zábavné klubové služby; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; korešpondenčné kurzy; služby diskdžokejov; diskotéky (služby); postsynchronizácia, dabing; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby estrádnych umelcov; informácie o možnostiach zábavy;
produkcia filmov s výnimkou reklamných; hranie
o peniaze (hazardné hry); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom
vybavenia herní; gymnastický výcvik; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); tlmočnícke služby; formátovanie textov, nie na reklamné účely; knižnice (požičovne kníh); fotografovanie na mikrofilm; pózovanie modelov výtvarným umelcom; filmové štúdiá; hudobné skladateľské služby; koncertné siene, sály; reportérske služby; nočné kluby; detské škôlky; organizovanie lotérií; služby orchestrov; organizovanie
plesov; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby osobných trénerov (fitnes cvičenie); fotografická reportáž; fotografovanie; telesné cvičenie; praktický výcvik (ukážky); živé predstavenia; hudobná tvorba; tvorba rozhlasových
a televíznych programov; tvorba divadelných
alebo iných predstavení; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie kasín;
poskytovanie služieb golfových ihrísk; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie múzeí; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poskytovanie zariadení na
oddych a rekreáciu; prevádzkovanie športových
zariadení; vydávanie kníh; on line vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových;
rozhlasová zábava; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; náboženská
výchova; prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier; požičiavanie filmov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; požičiavanie filmových premietačiek
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a príslušenstva; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom dekorácií; prenájom
potápačského výstroja; prenájom audionahrávok;
požičiavanie športového výstroja (s výnimkou dopravných prostriedkov); prenájom športových plôch;
prenájom štadiónov; prenájom divadelných dekorácií; prenájom tenisových kurtov; prenájom videorekordérov; požičiavanie videopások; redigovanie scenárov; školské služby (vzdelávanie);
tlmočenie posunkovej reči; služby športovísk; titulkovanie; televízna zábava; divadelné predstavenia; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; meranie času na športových podujatiach; požičiavanie hračiek; prekladateľské služby; školenie; strihanie videopások; tvorba videofilmov;
nahrávanie videopások; poradenstvo pri voľbe
povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); odborné preškoľovanie; písanie textov
(okrem reklamných); služby zoologických záhrad; výroba a distribúcia televíznych programov,
filmov a audiovizuálnej zábavy; služby v oblasti
zábavy v podobe televíznych programov; poskytovanie online informácií v oblasti televízie, hraných filmov a videozábavy prostredníctvom internetu; poskytovanie televíznej, filmovej a video
zábavy prostredníctvom bezdrôtových komunikačných zariadení; zábavné služby prostredníctvom videozáznamov televíznych programov prenášaných internetom a bezdrôtovými komunikačnými sieťami, bez možnosti kopírovania; služ-by
v oblasti zábavy, najmä poskytovanie online počítačových hier; online časopisy, najmä webblogy obsahujúce osobné informácie a názory (bez
možnosti kopírovania); organizovanie zábavných
a kultúrnych podujatí; zábava v podobe súťaží
a hier.
(540) FOX SPORTS 1
(641) 011920998, 21.06.2013
(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los
Angeles, California 90035, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

467-2014
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 glo-
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bálnych 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 podnikateľských 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 služby 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 týka-
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júce sa používania hnojív v poľnohospodárstve;
informačné služby týkajúce sa používania chemikálií v poľnohospodárstve.

nenty; kovové jednokoľajnicové dráhové zariadenia (neelektrické); kovové vonkajšie rolety
a žalúzie; kovové stĺpy pre ploty; ploty z kovových reťazí; kovové kolíky oplotenia; oplotenie
z obyčajných kovov; kovové rolovacie dvere pre
garáže; kovové závory na zamykanie brán.
9 - Termostaty; elektrické ovládače patriace do
triedy 9; diaľkové ovládače; infračervené diaľkové ovládače; elektrické diaľkové ovládače; ovládače rýchlosti (elektronické); elektrické ovládače
terminálu; mikroprocesorové ovládače; elektrické ovládače rýchlosti; ovládače elektrických plotov; elektrické ovládače procesov; elektronické
ovládače procesov; ovládače javiskového osvetlenia; digitálne ovládače riadenia procesov; elektrické ovládače latkových žalúzií; elektrické ovládače pre automatické ventily; elektrické kovové zámky; elektrifikované ploty; zdroje prúdu pre
elektrické ploty.
19 - Nekovové garážové brány; brány (nekovové); nekovové okná; nekovové okenice; nekovové dvere; nekovové garážové dvere; nekovové
vertikálne posuvné rolovacie dvere; nekovové
vyklápacie dvere; nekovové dvere do patia; nekovové priehľadné dvere; nekovové padacie dvere; nekovové bezpečnostné dvere; nekovové izolačné dvere; nekovové vchodové dvere; nekovové protipožiarne dvere; nekovové otočné dvere;
nekovové ploty; nekovové materiály na ploty; nekovové stĺpy na ploty; drevené zábradlia.

(540) agroradar
(731) Agrisoft s.r.o., Čergovská 32/13, 082 67 Terňa, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
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496-2014
19.3.2014
30, 32, 33, 41, 43
30 - Káva; pražená zrnková káva; kávové nápoje;
čajové nápoje; kakaové nápoje; prášková čokoláda; sušienky; cukrovinky; jemné pečivárske výrobky; keksy; prírodné sladidlá; cukor; zmrzliny;
mrazené cukrovinky; čokoláda.
32 - Nealkoholické koktaily; pivové koktaily.
33 - Koktaily.
41 - Vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie spoločenských a kultúrnych
podujatí; školenia; organizovanie špecializovaných
kurzov, seminárov a školení v príprave a servírovaní kávy a kávových nápojov (vzdelávanie); organizovanie súťažných podujatí v príprave a servírovaní kávy a kávových nápojov.
43 - Bary (služby); hotelierske služby; kaviarne;
motely (služby); penzióny; prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie (jedálne).

(540)
(540)

(731) Florek Roman, Krušetnica 181, 029 54 Krušetnica, SK;

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

751-2014
23.4.2014
6, 9, 19
6 - Kovové garážové brány; kovové brány; železné brány; kovové háky na brány; klenuté brány z kovových materiálov; kovové dvere, kovové
brány, kovové okná a kovové okenice; kovové
garážové dvere; kovové konštrukcie; kovové ploty; kovové uzávery; kovové zábradlie; kovové
závory; kovové žalúzie; kovové tyče; kovové okná; kovové nosníky; kovové rámy patriace do
triedy 6; kovové dvere; kovové rolety; kovové
dverové závory; kovové stavebné materiály; kovové časti stavebných konštrukcií; kovové stavebné konštrukcie; kovové uzamykacie mechanizmy; kovové zárubne dverí; kovové okenné obloženie; kovové spoje plotov; kovové posuvné
dvere; prenosné kovové konštrukcie; kovové
nosné konštrukcie; kovová dverová výbava; kovové časti dverí; kovové priehradové konštrukcie; kovové bezpečnostné dvere; kovové exteriérové tienidlové rolety; kovové lemovanie okrajov
trávnikov; kovové horizontálne žalúzie (exteriérové); kovové materiály na ploty; kovové roletové bezpečnostné dvere; kovové stavebné kompo-

(591) oranžová, čierna
(731) EUROBRANY s.r.o., Palatínová 14, 945 01 Komárno, SK;
(740) Szabadosová Žaneta, Komárno, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
10 (511)
(511)

810-2014
7.5.2014
509350
19.11.2013
CZ
3, 5, 25
3 - Pracie prípravky; bieliace pracie prípravky;
čistiace, leštiace, odmasťovacie prípravky; prípravky na čistenie šporákov; mydlá; kozmetické
prípravky; kozmetické krémy; telové mlieka; výrobky voňavkárske; parfumy; toaletné vody; éterické oleje; farby na vlasy; vlasové vody; zubné
pasty; ústne vody; prípravky na čistenie zubov;
ústne dezodoranty; dezodoranty (parfuméria); vlasové prípravky okrem prípravkov na lekárske použitie.
5 - Potraviny špeciálne upravené pre deti a chorých; chemické prípravky na lekárske účely; multivitamínové prípravky a nápoje; potravinové doplnky na liečebné účely; diétne látky upravené na
lekárske použitie; náplasti; obväzový materiál.
25 - Odevy; obuv; papuče; ťapky; plavky; spodná bielizeň; čiapky.
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(540) NovoFerrin
(731) NOVA COAST INC., 255 Keele St., Toronto,
Ontario M6P2K1, CA;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

824-2014
9.5.2014
32
32 - Ďumbierové pivo (zázvorové).

(731) Hudák Martin, Sekčovská 57, 080 01 Prešov, SK;
Kožuch Martin, Odborárska 10, 080 01 Prešov, SK;

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

825-2014
9.5.2014
32
32 - Ďumbierové pivo (zázvorové).

(731) Hudák Martin, Sekčovská 57, 080 01 Prešov, SK;
Kožuch Martin, Odborárska 10, 080 01 Prešov, SK;

887-2014
29.5.2014
32, 35, 39
32 - Izotonické nápoje; minerálne vody (nápoje);
mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje; prášky na prípravu šumivých
nápojov; prípravky na výrobu minerálnej vody;
prípravky na výrobu sýtenej vody; príchute na
výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov;
stolové vody; vody (nápoje).
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; aranžovanie výkladov; dražby; fakturácie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; obchodné sprostredkovateľské služby; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných
výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; personálne poradenstvo; platené
reklamné služby typu „klikni sem“; podpora predaja
(pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; predvádzanie tovaru; prenájom predajných stánkov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; reklama; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby porovnávania cien; subdodávateľské služby (obchodná
pomoc); vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
zbieranie údajov do počítačových databáz.
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; doprava; informácie o možnostiach dopravy; informácie o skladovaní; plnenie fliaš; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie tovarov; sprostredkovanie dopravy; vykladanie tovarov; zásobovanie vodou.

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

852-2014
13.5.2014
16, 35, 41
16 - Časopisy.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej podobe.

(540)

(591) modrá, biela, čierna
(731) Nearby smart communication s.r.o., Primátorská 296/38,
180 00 Praha, CZ;

(591) tmavomodrá, svetlomodrá
(731) BIOSYSTEM s.r.o, Kováčska 17, 040 01 Košice,
SK;
(740) Vojčík Marián, JUDr., Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

893-2014
16.5.2014
5, 42, 44
5 - Farmaceutické prípravky; vakcíny; lieky pre
humánnu medicínu; izotopy na lekárske použitie;
biologické prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; aminokyseliny na lekárske použitie.
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42 - Chemické analýzy; vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; klinické skúšky.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
lekárnické služby (príprava predpísaných liekov);
prenájom lekárskeho vybavenia; nemocnice (služby); prenájom zdravotníckeho zariadenia; zdravotné poradenstvo; zdravotnícka starostlivosť.

pneumatiky; pneumatiky; podvozky automobilov; prevodové hriadele pre pozemné vozidlá; prevodovky pre pozemné vozidlá; snehové reťaze;
spätné zrkadlá; športové autá; tienidlá proti slnku
do automobilov; tlmiace pružiny na vozidlá; tlmiče automobilov; torzné tyče pre vozidlá; uzávery palivových nádrží vozidiel; zabezpečovacie
poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel;
zariadenia do automobilov proti oslneniu.
35 - Maloobchodné služby s automobilmi; nákladnými autami a náhradnými dielmi k automobilom a autopríslušenstvom; marketingové štúdie;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky; prospekty; tlačivá; vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie uvedených služieb;
televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu.
37 - Autoopravovne; autoservisy; čalúnnické opravy; čistenie automobilov; informácie o opravách; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia a opravy poplašných systémov
proti vlámaniu; klampiarstvo a inštalatérstvo; lakovanie; glazovanie; leštenie vozidiel; mazanie
vozidiel; montáž a opravy vykurovacích zariadení v automobiloch; montáž; údržba a opravy strojov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených
motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou;
opravy púmp a čerpadiel; pieskovanie; prenájom
vozidiel na zametanie; protektorovanie pneumatík; protihrdzová úprava; protikorózne nátery na
ošetrovanie vozidiel; údržba a opravy motorových
vozidiel: údržba automobilov; umývanie automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; vulkanizácia pneumatík (oprava).

(540) AXON Neuroscience
(731) AXON Neuroscience SE, Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

934-2014
21.5.2014
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) SymptoMed
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

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

961-2014
26.5.2014
12, 35, 37
12 - Autá; automobilové pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové strechy; automobily; autopoťahy; autosedadlá; batožinové kufre pre motocykle; batožinové nosiče na vozidlá; bezpečnostné sedačky
pre deti do automobilov; brzdové čeľuste pre vozidlá; brzdové diely pre vozidlá; brzdové lamely
pre vozidlá; brzdové obloženia pre vozidlá; brzdové obloženie pre dopravné prostriedky; brzdy
pre vozidlá; čalúnenie automobilov; čapy na pneumatiky; čelné sklá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach;
duše na kolesá automobilov; dvere na dopravné
prostriedky; hnacie motory do pozemných vozidiel; hydraulické obvody pre vozidlá; kamióny;
nákladné vozidlá; karosérie dopravných prostriedkov; klaksóny automobilov; kolesá automobilov; kolesá vozidiel; motocykle; motory pre motocykle; motory do pozemných vozidiel; náboje
kolies automobilov; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); nákladné autá; nárazníky automobilov; nosiče na
lyže pre autá; okenné tabule pre okná automobilov; opierky na sedadlá automobilov; plášte na
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(540)

(591) modrá, biela
(731) Bilec Ľubomír, Brestovská 53, 066 01 Humenné,
SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)
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981-2014
28.5.2014
33
33 - Vodka; liehoviny.

(591) červená
(731) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

984-2014
29.5.2014
33
33 - Liehoviny.

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

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

1009-2014
3.6.2014
5, 10, 35, 44
5 - Farmaceutické prípravky; lieky pre veterinárnu medicínu; hygienické výrobky na lekárske použitie a to obväzový materiál, ovínadlá, náplasti,
tampóny na lekárske použitie, vata na lekárske
použitie, obrúsky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky na lekárske použitie; roztoky na lekárske použitie; sedatíva (utišujúce prostriedky);
liečivé čaje; bylinkové čaje na liečebné účely;
liečivé nápoje; potraviny a potravinové doplnky
na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske
použitie; minerálne výživové doplnky; stomatologické materiály patriace do triedy 5; prípravky
so stopovými prvkami pre ľudí alebo zvieratá; vitamínové prípravky; prípravky na ničenie hmyzu.
10 - Lekárske prístroje a nástroje; lekárske prístroje a nástroje; diagnostické prístroje na lekárske použitie; meracie prístroje na lekárske použitie; prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; ortopedické výrobky; protézy; chirurgické dlahy;
barly; masážne prístroje; masážne stoly a kreslá
(na lekárske použitie); operačné stoly; zubárske
kreslá; nábytok špeciálne na lekárske použitie;
nosidlá pre pacientov; pojazdné nosidlá.
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; administratívne spracovanie obchodných údajov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; administratívne
služby; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; marketing; distribúcia

tovarov na reklamné účely; predvádzanie tovaru;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poradenstvo v oblasti ekonomiky; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; analýzy nákladov;
analýzy nákladov v oblasti energetiky; pomoc pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby vrátane maloobchodných a veľkoobchodných služieb prostredníctvom internetu s lekárskymi a zdravotníckymi prístrojmi a nástrojmi, s laboratórnymi
a meracími prístrojmi a nástrojmi; s lekárskymi,
zdravotnými a rehabilitačnými pomôckami, s tlačovinami, s odbornými publikáciami, s potravinovými doplnkami, s kozmetikou, s hygienickými potrebami, s potravinami, s liečivami, s nosičmi audiovizuálnych záznamov, s počítačovým
softvérom a so zariadeniami informačných systémov na lekárske použitie.
44 - Lekárske a zdravotnícke služby vrátane diagnostických, preventívnych a poradenských lekárskych a zdravotníckych služieb; služby praktických lekárov; služby zdravotných ambulancií;
lekárske služby prvej pomoci; chirurgia a plastická chirurgia (služby); predoperačné lekárske
vyšetrenia (služby); gastroentrológia (služby); ortopédia (služby); chemoterapia (služby); hemodialýza (služby); endokrinológia (služby); hematológia (služby); kardiológia (služby); nefrológia
(služby); imunológia (služby); neurológia (služby); stomatológia (služby); služby optikov a očných lekárov; gynekológia (služby); pôrodnícke
služby; röntgenológia (služby); rádiológia (služby);
služby detských lekárov; darcovstvo krvi (transfuziologické služby); detoxikačné zdravotné poradenstvo; služby alternatívnej medicíny; diabetológia (služby); lekárske a zdravotnícke poradenstvo v oblasti výživy; poradenstvo v oblasti dietológie; lekárske služby zamerané na redukciu
hmotnosti; zdravotnícke a liečebné zariadenia;
súkromné kliniky; sanatóriá a zotavovne; prenájom zdravotníckych zariadení; prenájom zdravotníckych prístrojov, nástrojov a zariadení; fyzioterapia (služby); rehabilitácia (služby); masážne služby; kozmetické služby; dermatológia (služby);
služby medicínskych laboratórií; služby zdravotných sestier; lekárske a zdravotné opatrovateľské
služby; služby psychológov; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); farmaceutické poradenstvo; veterinárne služby vrátane diagnostických, preventívnych a poradenských veterinárnych
služieb; termálne kúpele (služby); sauna (služby);
starostlivosť o hygienu a krásu; skrášľovacie služby (kozmetické služby); služby vizážistov; kadernícke salóny; poradenstvo a konzultácie v oblasti
zdravia, hygieny a krásy; poskytovanie informácií v oblasti lekárstva, zdravia, hygieny a krásy.
(540) APTUM
(731) APTUM, a.s., Pražská 1430/34, 102 00 Praha Hostivař, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1010-2014
3.6.2014
16, 35, 41
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; plagáty; prospekty; letáky; vstupenky
(tlačené); tlačoviny; propagačné materiály z papiera, kartónu alebo lepenky; portréty; grafické
reprodukcie; rytiny; papierové alebo lepenkové
škatule; baliaci papier; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; časopisy (periodiká); knihy;
obalové materiály z plastických hmôt; tlačiarenské štočky; papier; pastelky; detské modelovacie
hmoty; plastelíny; farby patriace do triedy 16 (školské pomôcky); krieda na písanie; modelovacie
vosky okrem dentálnych; modelovacie hmoty;
písacie súpravy (papiernický tovar); skicáre; školské potreby (papiernický tovar); ceruzky; tuhy do
ceruziek (náplne); hárky papiera; kopírovací papier (papiernický tovar); parafínový papier; filtračný papier; papierové podložky pod poháre;
papierové obrúsky (prestieranie); drevitá lepenka
(papiernický tovar); akvarely (obrazy); albumy;
blahoprajné pohľadnice; hudobné blahoželania
(pohľadnice); diagramy; figúrky (sošky) z papiera okrem hračiek; fotografie (tlačoviny); stojany
na fotografie; grafiky; leptané štočky; lístky; litografie; olejotlače; obrazy (maľby) zarámované
alebo nezarámované; turistické príručky; mapy;
atlasy; pohľadnice; tlačené propagačné a informačné materiály; spomienkové predmety patriace do triedy 16; tlačené propagačné publikácie;
ročenky; papierové propagačné samolepky (papiernický tovar); knihársky materiál; učební pomôcky okrem prístrojov; tlačiarenské typy; papierové obaly; poštové známky; samolepky (papiernický tovar); potreby pre umelcov (štetce, modelovacia hlina, papierová hmota, maliarske plátna); maliarske stojany; maliarske valčeky pre interiéry; mištičky na vodové farby; palety pre maliarov; opierky na ruky pre maliarov; rysovacie
dosky; kancelársky tovar okrem nábytku; obalové materiály patriace do triedy 16; tlačené periodické a neperiodické publikácie; brožúry; kalendáre; katalógy; obežníky; spevníky; knihy na nalepovanie výstrižkov (albumy); komiksy; tlačené
manuály; noviny; adresné štítky do adresovacích
strojov; útržkové bloky (papiernický tovar); číslovacie pečiatky; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); dosky na spisy (papiernický
tovar); písacie dosky so sponkou na pridržovanie
papiera; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); listový papier; držiaky na písacie potreby; etikety
okrem textilných; tlačivá (formuláre); gumičky
(kancelárske potreby); gumy na gumovanie; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); hroty
pier; atramenty; kalamáre; kancelárske sponky;
kartón; kartotékové lístky; dierovacie karty do
žakárových strojov; papierové pásky a štítky na
zaznamenávanie počítačových programov; mechanické ceruzky; rysovacie kružidlá; rysovacie
krividlá; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); lepiace pásky na kancelárske použitie a na použitie v domácnosti; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; materiály
na pečatenie; samolepky pre domácnosť alebo na
kancelárske použitie; pripináčiky; násadky na perá; nože na papier (kancelárske potreby); obálky
(papiernický tovar); pečatidlá; orezávacie stroj-
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čeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); strúhadlá na ceruzky; rezačky na papier (kancelárske
potreby); pečate; pečatné vosky; perečníky; plniace perá; papierové podložky na stôl; podložky
pod pivové poháre; puzdrá na písacie potreby;
rysovacie pravítka; puzdrá na perá; puzdrá na pečiatky; písacie stroje (elektrické aj neelektrické);
pečiatky; rysovacie nástroje; zošity; zoznamy;
obálkovacie stroje do kancelárií; ťažidlá na papiere; lístky; prenosné tlačiarničky (kancelárske
pot-reby); účtovné knihy; uhoľ na umelecké kreslenie; zápisníky (notesy); papierové filtre na kávu; fólie z plastov na balenie; papierové kornúty;
ozdobné papierové mašle; obtlačky; toaletný papier; papierové obrusy; pásky (prstence) na cigary; podložky na písanie; podušky na pečiatky;
pútače z papiera alebo z lepenky; obaly na doklady; puzdrá na pasy; puzdrá na (šablóny); škatule s farbami (školské pomôcky); papierové alebo plastové vrecká na balenie; papierové utierky;
vývesné štíty z papiera alebo z lepenky.
35 - Obchodný manažment pre umelecké agentúry; služby reklamných agentúr; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
aktualizovanie a prenájom reklamných materiálov a reklamných plôch; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede
16 tohto zoznamu; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
obchodný manažment; podnikové poradenstvo;
rozširovanie reklamných materiálov (letákov, prospektov, tlačovín, vzoriek) zákazníkom; reklama;
vydávanie reklamných, náborových, obchodnopropagačných a inzertných textov; lepenie plagátov; aranžovanie výkladov; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; obchodné alebo
podnikateľské informácie; komerčné informačné
kancelárie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; hospodárske (ekonomické) predpovede;
služby poskytované pri premiestňovaní prevádzok alebo podnikov; marketingové štúdie; analýzy nákupných a veľkoobchodných cien; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; štatistické
informácie; vzťahy s verejnosťou (public relations);
účtovníctvo; podnikové alebo obchodné audity
(revízia účtov); analýzy nákladov; zostavovanie
výpisov z účtov; dražby; personálne poradenstvo;
odborné posudky efektívnosti podnikov; nábor
zamestnancov; výber zamestnancov pomocou
psychologických testov; príprava a vyhotovenie
daňových priznaní; príprava miezd a výplatných
listín; sprostredkovateľne práce; inzercia poštou;
predvádzanie tovaru; služby modeliek - predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja;
administratívna správa hotelov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sekretárske služby; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); stenografické služby; prepisovanie správ (kancelárske práce); písanie na
stroji; spracovanie textov; systemizácia informácií v počítačových databázach; vedenie kartoték
a správa počítačových súborov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); fotokopírovacie služby; služby predplácania
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novín a časopisov (pre tretie osoby); prenájom fotokopírovacích a kancelárskych strojov a zariadení; prenájom predajných automatov; organizovanie a riadenie obchodných stretnutí.
41 - Cirkusy; gymnastický výcvik; požičiavanie
športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; vzdelávanie, školenie; organizovanie festivalov; hudobná tvorba; hudobné skladateľské
služby; služby estrádnych umelcov; poskytovanie
zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach rekreácie; zábava; poskytovanie zariadení na oddych, šport a zábavu; plánovanie a organizovanie večierkov; výchova; športová a kultúrna činnosť; organizovanie seminárov, kurzov
a športových súťaží; organizovanie vzdelávacích,
zábavných súťaží alebo súťaží krásy; organizovanie športových pretekov; výchovno-zábavné
klubové služby; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); zoologické záhrady (služby); telesné cvičenie; poskytovanie a prenájom športových zariadení, golfových ihrísk, štadiónov, tenisových dvorcov, plaveckých bazénov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých predstavení a vystúpení; divadelné predstavenia; poskytovanie priestorov
kinosál; koncertné siene (služby); služby múzeí
(prehliadky, výstavy); požičovne kníh (knižnice);
diskotéky (služby); organizovanie a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, sympózií; informácie o výchove a vzdelávaní; praktický výcvik
(ukážky); inštruktážny výcvik; skúšanie, preskúšanie (pedagogická činnosť); diaľkové štúdium;
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; internátne
školy; detské škôlky (vzdelávanie); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); náboženská výchova; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie výstav obrazov a iných umeleckých predmetov; služby kasín (hazardné hry); herne s hracími automatmi (služby); online poskytovanie počítačových hier (z počítačovej siete); nočné kluby; poskytovanie zariadení na karaoke; požičiavanie kinematografických filmov; umelecké a módne agentúry; organizovanie lotérií; organizovanie
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov
a osláv; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; dabing; nahrávacie štúdiá (služby);
tvorba rozhlasových a televíznych programov;
fotografovanie; požičiavanie a prenájom dekorácií a osvetlenia na divadelné a iné predstavenia;
prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov;
požičiavanie prenosných videokamier; vydávanie
kníh; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; tlmočenie
posunkovej reči; prekladateľské služby; tlmočnícke služby.

(540) CIRKUS METROPOL
(731) Šimek Antonín, V pátém 286, 190 14 Praha - Klánovice, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

1026-2014
5.6.2014
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
36 - Prenájom nehnuteľností; organizovanie financovania stavebných projektov.
37 - Inštalácie, údržba a opravy strojov; oprava
opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava elektrických vedení.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových
terminálov; prenájom prístrojov na prenos správ;
prenájom telekomunikačných prístrojov; poskytovanie prístupu do databáz; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a prepájanie); telekomunikačné služby.
39 - Rozvod elektriny; doprava a skladovanie odpadu; distribúcia energie.
40 - Likvidácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; spracovanie odpadu
(transformácia).
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vzdelávanie, školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov.

(540) SEPS
(731) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, SK;
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1053-2014
10.6.2014
16, 29, 35, 39, 40, 41, 43
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; letáky; prospekty; tlačivá; informačné brožúry; fotografie; katalógy; kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy.
29 - Ryby s výnimkou živých; rybie plátky; potraviny z rýb; potraviny z morských živočíchov
obsahujúce podiel rybieho mäsa; konzervované
ryby; rybacie šaláty; lahôdkové šaláty; ovocné
šaláty; zeleninové šaláty, všetky obsahujúce podiel rybieho mäsa; mäsové výťažky obsahujúce
podiel rybieho mäsa; hotové jedlá z mäsa a zeleniny obsahujúce podiel rybieho mäsa; cestovné
občerstvenie z mäsa a zeleniny obsahujúce podiel
rybieho mäsa; pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené z tovarov uvedených v tejto
triede obsahujúce podiel rybieho mäsa.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami obsahujúcimi podiel rybieho mäsa, rybami, výrobkami z rýb, výrobkami
z morských živočíchov obsahujúcimi podiel rybieho mäsa, rybacími šalátmi, lahôdkovými šalátmi, zeleninovými šalátmi, ovocnými šalátmi
obsahujúcimi podiel rybieho mäsa, mäsovými výrobkami obsahujúcimi podiel rybieho mäsa, hotovými jedlami z mäsa a zeleniny obsahujúcimi
podiel rybieho mäsa, jedlami rýchleho občerstve-
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nia obsahujúcimi podiel rybieho mäsa, potravinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu obsahujúcimi rybie mäso; obchodné sprostredkovateľské služby s potravinárskymi výrobkami; činnosti reklamnej agentúry; rozširovanie, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom
reklamných priestorov a plôch; prenájom reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; aranžovanie výkladov; analýzy nákladov; inzertné činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo; prieskum trhu; sekretárske služby; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh.
39 - Skladovanie potravín; balenie tovaru; skladovanie tovaru; prenájom skladovacích a mraziarenských kontajnerov; osobná doprava; nákladná
doprava; kamiónová doprava; námorná doprava;
letecká doprava; kuriérske služby.
40 - Mechanické alebo chemické spracovanie potravín; zmrazovanie potravinárskych výrobkov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie prezentácií
na kultúrne alebo vzdelávacie účely; organizovanie ochutnávok na zábavné účely.
43 - Príprava jedla a nápojov na konzumáciu; hotely; reštaurácie; rýchloobslužné reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby); samoobslužné jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku
(ketering); služby poskytovania jedla a nápojov
na báze take-away reštaurácií; kolektívne stravovanie a závodné jedálne; prenájom kuchynského
a reštauračného vybavenia; prenájom automatov
na pitnú vodu; príprava potravín alebo pokrmov
na konzumáciu v alebo mimo miesta prípravy.

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

(591) modrá, žltá
(731) Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1,
602 00 Brno, CZ;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(591) červená, modrá
(731) Ry bar, spol. s.r.o, Farebná 15-17, 821 05 Bratislava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
1060-2014
11.6.2014
1, 4, 9, 11, 39
1 - Prípravky na čistenie plynu.
4 - Generátorový plyn.
9 - Plynomery (meracie prístroje).
11 - Prístroje na čistenie plynu ako časti plynových zariadení; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia.
39 - Distribúcia energie.

(540) SPP Infrastructure
(731) SPP Infrastructure, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;

1062-2014
11.6.2014
2009660
11.8.2009
CZ
35, 41, 44, 45
35 - Reklamné služby.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava.
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu ľudí.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; opatrovanie detí doma.

(540)

(540)

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1086-2014
16.6.2014
3, 20, 21, 24, 25, 28
3 - Prostriedky na namáčanie, predpieranie a pranie; bieliace prípravky; čistiace prípravky; leštiace prípravky; osviežovače vzduchu; depilačné
prípravky; brúsne prípravky; mydlá; šampóny;
antistatické prípravky na použitie v domácnosti;
voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické
prípravky; prípravky na starostlivosť o vlasy; kozmetické krémy a masti vrátane bylinných; gély
na sprchovanie; toaletné prípravky a nemedicinálne dezodoranty na osobnú potrebu; prípravky
na holenie; vody po holení; prípravky na odličovanie; telové čistiace prípravky a skrášľovacie
prípravky; prípravky do kúpeľa; prípravky na čistenie zubov.
20 - Búdky z dreva pre zvieratá; drevené debny;
drevené časti nábytku; nábytok; drevené kostry
postelí; drevené prepravky na fľaše; poličky; príborníky; rebríky drevené; regály; nekovové rúčky na náradie; servírovacie stolíky; skrinky drevené; stojany drevené; stoličky; stoly a stolíky
drevené; školský nábytok; taburetky drevené; toaletné stolíky; umelecké stolárske výrobky; vešiaky drevené.
21 - Domáce a kuchynské potreby; zubné kefky.
24 - Textílie; bytový textil.
25 - Spodná bielizeň; obuv.
28 - Hojdačky; hojdacie kone; hračky z dreva;
šmykľavky (na hry); drevené zariadenia ihrísk.

(540)

(591) cyklámenová, čierna
(731) Ohradka Miroslav, Skalité 514, 023 14 Skalité, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1090-2014
17.6.2014
16, 28, 35, 40, 41, 42
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky akéhokoľvek druhu a formy, najmä knihárske výrobky
a pomôcky, publikácie, periodická a neperiodická tlač, noviny, katalógy, brožúry, príručky, texty, prospekty a reklamné tabule; učebné a školské
potreby a pomôcky (s výnimkou prístrojov a zariadení) vrátane zošitov a skicárov; poznámkové
zošity; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia;
pohľadnice; brožované knihy; tlačové reglety;
knihársky materiál; väzby na knihy; časopisy (periodiká); kalendáre.
28 - Hracie karty.
35 - Marketing; vydávanie reklamných materiálov;
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami a polygrafickými výrobkami, knihárskymi
výrobkami a pomôckami, publikáciami, periodickou a neperiodickou tlačou, novinami, katalógmi,
brožúrami, príručkami, textami, prospektami, papiernickými výrobkami, propagačnými materiálmi, letákmi, informačnými a propagačnými materiálmi v papierovej forme, plagátmi, obalmi (papiernický tovar), grafikami, baliacim papierom, tlačivami (formuláre), pohľadnicami, tlačovinami, tlačenými publikáciami, brožovanými knihami, tlačovými regletmi, knihárskymi materiálmi, väzbami
na knihy, časopismi (periodiká), kalendármi, oznámeniami (papiernický tovar); maloobchodné
a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi poskytované aj prostredníctvom internetu (e-shop).
40 - Tlačiarske a odborné poradenské služby v oblasti polygrafie a tlače.
41 - Vydávanie a zverejňovanie textov (okrem
reklamných) aj v elektronickej forme a on-line; vydávanie a zverejňovanie kníh, publikácií, časopisov, tlačovín aj v elektronickej forme a on-line;
vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; vydávanie elektronických kníh,
elektronických aplikácií a CD-ROM titulov;
tvorba audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, vrátanie ich elektronickej podoby; on-line vydávanie elektronických
kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); titulkovanie; písanie textov
(okrem reklamných); formátovanie textov (nie na
reklamné účely); tlmočnícke služby; poskytovanie elektronických publikácie on-line (bez možnosti kopírovania); vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských, náboženských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ
a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov.
42 - Tvorba počítačového softvéru; tvorba počítačovej grafiky (počítačové programovanie).

(540) FAMILIARIS
(731) Pavol Kebis - Familiaris, Bernolákova 71, 902 01
Pezinok, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

1123-2014
20.6.2014
9, 11, 35, 37, 42
9 - Vedecké, optické a signalizačné prístroje a nástroje; predradníky na osvetľovacie prístroje; batérie do svietidiel; blikavé svetlá (svetelné signály); elektrické káble; elektrické objímky; elektrické regulátory svetla; expozimetre; optické lampy;
optické vlákna; optické žiarovky; prenosné elektrické zdroje; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, spínanie, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; reklamné svetelné tabule; signálne návesné lampáše;
svetelné bóje, majáky; žiarovky do zábleskových
prístrojov; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče
údajov; záznamové disky; neónové a svetelné reklamy.
11 - Zariadenia na osvetľovanie; baterky (svietidlá); bezpečnostné lampy; bodové lampy; elektrické lampy; elektrické lampy na osvetľovanie
v exteriéroch; elektrické svietidlá; elektrické osvetľovacie výbojky; elektrické žiarovky; chrániče
osvetľovacích telies; kandelábre, pouličné lam-py;
lampové banky; lampové cylindre; lampy (svietidlá); lustre; mechanické ochranné zariadenia pre
elektricky alebo elektronicky ovládané svietidlá;
modulárne systémy osvetlenia; nástenné svietidlá; neprenosné osvetľovacie trubice; neprenosné
osvetľovacie zariadenia a prístroje; neprenosné
rozptyľovače svetla; neprenosné svietidlové prvky; obaly a rozpery na lampy; objímky na elektrické svetlá; objímky na svietidlá; objímky na
tienidlá; oblúkové lampy; osvetlenie na výstavné
účely; osvetľovacie panely; osvetľovacie príslušenstvo do domácnosti; osvetľovacie prístroje
a zariadenia; ozdobné svetlá; plášte svietidiel;
podlahové osvetlenie; prisadené stropné osvetlenie; prisadené závesné osvetlenie; tienidlá na lampy; držiaky lampových tienidiel; zásuvky na elektrické svetlá; siete a deflektory na smerovanie
svetiel; projektory; objektívy pre osvetľovacie
zariadenia; lampové reflektory; reflektory; reťaze
farebných žiaroviek; stolové lampy; svetelné gule, banky; svetelné lišty; svetelné reflektory; svetelné rúry; svetelné výbojkové trubice; svetlá;
svetlomety; tienidlá na lampy; UV-lampy okrem
lámp na lekárske použitie; vnútorné osvetľovacie
zariadenia (architektonické, komerčné, núdzové
a priemyselné osvetlenie); vonkajšie osvetľovacie
zariadenia (projektory, rezidenčné a pouličné osvetlenie); vstavané osvetľovacie zariadenia (elektrické výbojky na osvetlenie); záhradné svetlá;
zapustené bodové svetlá; závesné osvetlenie; závesné podpery na lampy; žiarovky pre reflektory;
žiarovky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami; maloobchodné
služby s elektrickými prístrojmi a zariadeniami
a tovarmi uvedenými v triedach 9 a 11 tohto zoznamu; marketingové štúdie; obchodné alebo
podnikateľské informácie; obchodné informácie
a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podnikové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; online reklama na po-
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čítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti podnikateľského alebo obchodného
riadenia; poradenstvo pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných
priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu;
reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie
vzoriek tovarov; televízna reklama; vydávanie
reklamných textov; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre tretie
osoby); vyhľadávanie sponzorov; lepenie plagátov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie s tovarmi uvedenými v triede 9 a 11
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 42 tohto zoznamu, obchodné poradenské a konzultačné služby v oblasti osvetľovacích prístrojov a zariadení.
37 - Informácie o opravách; inštalácia, údržba
a opravy vonkajšieho a vnútorného osvetlenia;
inštalácia, údržba a opravy neónových a svetelných reklám, osvetľovacích prístrojov a zariadení, bezpečnostných lámp, chráničov osvetľovacích telies, cylindrov, difuzérov svetiel, držiakov
na lampy a svietidlá, elektrických lámp, lámp (svietidiel), lustrov, objímok na svietidlá, oblúkových
lámp, plášťov svietidiel, pouličných lámp, svetelných reflektorov, reťazí farebných žiaroviek, stropných svetiel, svetelných gulí, bánk, svetelných
rúr, tienidiel na lampy, objímok na tienidlá, UV-lámp okrem lámp na lekárske použitie, žiariviek,
žiaroviek.
42 - Vedecké a technologické služby; výskum
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; projektovanie osvetľovacích prístrojov a zariadení; kontrola osvetľovacích prístrojov a zariadení; skúšky osvetľovacích
prístrojov a zariadení; návrhy osvetľovacích prístrojov a zariadení; architektonické poradenstvo
a architektonické služby v oblasti exteriérovej
a interiérovej architektúry; interiérové dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; umelecké dizajnérstvo.
(540) iLumTech
(731) OMS, spol. s r.o., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1134-2014
23.6.2014
16, 35, 41
16 - Tlačené vstupenky a lístky; papierové alebo
kartónové vývesné tabule; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; časové
rozvrhy (tlačoviny); útržkové bloky; papierové
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zástavky; kartónové reklamné materiály na rozširovanie; dekoratívne papierové doplnky (papiernický tovar); etikety okrem textilných; papierové
podložky pod poháre; lepenkové alebo papierové
obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; tlačené publikácie; príručky; letáky; prospekty; knihy; brožúry; fotografie (tlačoviny); albumy;
pohľadnice; grafické zobrazenia; olejotlače; komiksy; ročenky; kalendáre; tlačivá (formuláre);
reklamné publikácie (tlačoviny); katalógy; papier,
kartón, lepenka; papierové obrusy; papierové obrúsky (prestieranie); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; baliaci papier; drevitý papier; svietivý papier; paletizačné plastové fólie
(priľnavé, naťahovacie); samolepky (papiernický
tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť; lepidlá na kancelárske účely alebo
pre domácnosť; obtlačky; papiernický tovar; obaly (papiernický tovar); pečiatky; pečate; zošity;
hárky papiera; obaly (papiernický tovar); obálky
na dokumenty (papiernický tovar); kancelárske
potreby okrem nábytku, použité ako reklamné
alebo darčekové predmety; písacie potreby; perá
(kancelárske potreby); obaly na doklady; podložky na písanie; stojany na fotografie; tlačiarenské
výrobky; knihársky materiál; knihárske potreby;
kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia.
35 - Reklama; reklamné služby; tvorba reklamných filmov; reklamné služby v oblasti propagovania nápojov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna
reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch;
vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo
náborových materiálov; grafická úprava tlačovín
na reklamné účely; spracovanie textov; písanie
reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; vzťahy s verejnosťou (public relations); vyhľadávanie sponzorov;
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu; zhromažďovanie tovarov uvedených v triede 16 tohto
zoznamu pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných
predajní, prostredníctvom katalógového predaja
alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom
telenákupu; zákaznícke vernostné služby na komerčné, propagačné a/alebo reklamné účely; marketing; marketingové štúdie; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; podpora predaja (pre tretie osoby); odborné obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo; kancelárske práce;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
tretie osoby); správa počítačových súborov; prehľad tlače (výstrižkové služby); analýzy nákladov; fotokopírovacie služby; obchodné informá-
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cie a rady spotrebiteľom; prenájom predajných
stánkov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie
rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
41 - Služby kín; autokiná a letné kiná (služby);
premietanie kinematografických filmov; požičiavanie kinematografických filmov; poskytovanie
zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach zábavy; požičiavanie zvukových nahrávok; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na
zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení;
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie audioprístrojov; postsynchronizácia, dabing; titulkovanie; online poskytovanie digitálnej hudby (bez
možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online
poskytovanie elektronických publikácií (bez možností kopírovania); elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); vydávanie textov (okrem
reklamných); produkcia filmov (nie reklamných);
tvorba divadelných alebo iných predstavení; tvorba rozhlasových a televíznych programov; redigovanie scenárov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií;
strihanie videopások; služby estrádnych umelcov;
diskotéky (služby); poskytovanie zariadení na karaoke; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie lotérií; výchova; vzdelávanie; zábava; zábavné parky; športová a kultúrna činnosť; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových
sietí a internetu alebo verbálne.

(540) Aperol Spritz letné kino
(731) REMY COINTREAU SLOVAKIA s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1149-2014
25.6.2014
9, 10, 18, 21, 25, 28, 35
9 - Slnečné okuliare; okuliare na šport; puzdrá na
okuliare; puzdrá na mobilné telefóny; držiaky na
mobilné telefóny.
10 - Podporné bandáže používané pri športoch.
18 - Športové tašky; plecniaky; nákupné tašky.
21 - Športové fľaše na pitie.
25 - Odevy; obuv; športová obuv; pokrývky hlavy; športové čiapky; čelenky; šiltovky; športové
oblečenie; športové tričká; športové tričká s krátkymi rukávmi; odevy odvádzajúce alebo pohlcujúce pot; odevy udržujúce teplo; športové dresy;
spodná bielizeň; bielizeň odvádzajúca alebo pohlcujúca pot; termobielizeň; opasky (oblečenie);
rukavice; legíny; šatky; potníky; podkolienky;
obuv do telocvične; plavky; ponožky.

28 - Športové potreby a športový výstroj; gymnastické náradie; posilňovacie stroje; posilňovacie zariadenia a stroje na kulturistické cvičenia;
telocvičné náradie; športové predmety nezaradené do iných tried; stroje na fyzické cvičenie;
vzpieračské opasky; špeciálne rukavice na použitie pri športovaní nezaradené do iných tried; švihadlá na skákanie; športové hry.
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby);
on-line reklama na počítačovej sieti; inzercia výrobkov a služieb; prieskum trhu; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; spracovanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou; sprostredkovanie obchodných služieb; poskytovanie obchodného poradenstva a obchodných informácií
o cenách, produktovom manažmente a o službách
pre zákazníkov na internetových stránkach pri nákupoch prostredníctvom internetu; obchodné poradenské služby v oblasti franchisingu.
(540)

(731) Weiss Marek, Bernolákova 7, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1164-2014
27.6.2014
9, 35, 37, 38, 42, 45
9 - Elektrické zariadenia proti krádeži; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; poplašné
zariadenia okrem zariadení proti krádeži vozidiel;
záchranné zariadenia; prístroje na záchranu; elektrické monitorovacie prístroje; nepriestrelné vesty; ochranné obleky proti ohňu; protipožiarne
ochranné odevy; ochranné helmy; ochranné masky;
ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu;
ochranné plachty; ochranné plášte; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; požiarnické hadice; požiarne signalizačné zariadenia; počítače;
periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; kompaktné a magnetické disky (nosiče údajov); optické disky; elektrické automatické zatvárače dverí; elektrické batérie (články); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia; blikavé svetlá (svetelné signály);
bzučiaky; elektrické bzučiaky; automatické časové spínače; číslicové súradnicové zapisovače; požiarnické člny; detektory; detektory dymu; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; elektrické dverové zvončeky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; hasiace prístroje; elektrické hlásiče; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie
štatistických údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných
operácií a procesov; elektrodynamické zariadenia
na diaľkové riadenie signalizácie.
35 - Maloobchodná činnosť so zabezpečovacou
technikou a zabezpečovacími systémami na ochranu majetku a osôb, s potravinárskymi výrobka-
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mi, s tabakovými výrobkami, s dopravnými prostriedkami a ich príslušenstvom, s kancelárskou
a výpočtovou technikou, s elektrickými prístrojmi a zariadeniami, s televíznymi anténami, s rozhlasovými anténami, so satelitnými zariadeniami,
s elektronikou, s elektroinštalačným materiálom,
s priemyselnou televíziou, s reprodukčnou technikou, s telekomunikačnými zariadeniami; činnosti reklamnej agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov a plôch; prenájom
reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; prenájom
kancelárskych strojov a zariadení; aranžovanie
výkladov; analýzy nákladov; inzertné činnosti;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; sekretárske služby; účtovníctvo;
vedenie účtovných kníh; marketingové štúdie.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov;
inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; inštalácia a opravy poplašných systémov
proti vlámaniu; oprava elektrických vedení; inštalácia, údržba a opravy technického vybavenia
alebo technických zariadení slúžiacich na ochranu majetku, objektov a osôb; inštalácia, údržba
a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich
na ochranu majetku, objektov, osôb vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí; inštalácia, údržba a opravy trezorov, bezpečnostných zámkov, bezpečnostných
schránok, poplašných systémov proti vlámaniu,
elektrických strojov a prístrojov, elektrických zariadení do 100 V, bleskozvodov, telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej
siete; inštalácia údržba a opravy telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení pre oblasť
ochrany majetku, objektov, osôb a pre bezpečnostné služby.
38 - Prenájom prístupového času k počítačovým
databázam.
42 - Počítačové programovanie; počítačové systémové analýzy; prenájom výpočtovej techniky; vytváranie, umiestňovanie a udržiavanie počítačových webových stránok (pre tretie osoby); aktualizovanie, inštalácia, údržba, opravy, tvorba, návrhy a spúšťanie počítačových programov a softvérových systémov; poradenské služby v oblasti
návrhu a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; prenájom počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; zhotovovanie kópií
počítačových programov; prieskumy v oblasti
využitia počítačov; vývoj zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby
vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení
umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí; projektovanie a vyhotovovanie plánov ochrany objektov.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a bezpečnostných služieb; osobní strážcovia; nočná stráž,
nočné stráženie; civilná obrana; detektívne kancelárie; pátranie po nezvestných a stratených
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osobách, otváranie bezpečnostných zámkov; sledovanie alarmov proti krádeži; poskytovanie služieb zabezpečovacích systémov, poplašných systémov, ústrední zabezpečovacej signalizácie a iných
poplašných systémov a zariadení slúžiacich na
ochranu a stráženie majetku, objektov a osôb;
sprevádzanie do spoločnosti.
(540) PT Security, s.r.o.
(731) PT SECURITY, s.r.o, Pribylinská 4, 831 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1166-2014
27.6.2014
3, 5, 16, 21, 24
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; pleťové masky; 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; čistiace emulzie a gély (kozmetické prípravky); 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; vatové tampóny na kozmetické použitie; vatové tyčinky na kozmetické účely.
5 - Prípravky na intímnu ženskú hygienu.
16 - Odličovacie papierové obrúsky.
21 - Pomôcky na odličovanie; kozmetické pomôcky.
24 - Odličovacie textilné obrúsky.

(540)

(591) cyklamenová, ružová, staroružová
(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)

1182-2014
1.7.2014
33, 35, 43
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické nápoje s vysokým obsahom alkoholu; alkoholové extrakty; destilované alkoholické nápoje; liehoviny a destiláty; prípravky na výrobu alkoholických nápojov; miešané alkoholické nápoje; miešané alkoholické nápoje s vysokopercentným alkoholom.
35 - Maloobchodné služby s prípravkami na výrobu nápojov; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem piva); maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodné
služby s prípravkami na výrobu nápojov; veľko-
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obchodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem
piva); veľkoobchodné služby s prípravkami na
výrobu alkoholických nápojov; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama a reklamné služby; marketing; inzertné služby; obchodné sprostredkovanie zmlúv a dohôd v oblasti predaja
a nákupu tovarov.
43 - Reštaurácie; reštauračné služby; pohostinské
služby (jedlo a nápoje); bary; hostince (služby);
kaviarenské služby; kaviarne; krčmy; poskytovanie jedla a nápojov v reštauráciách; príprava
a dodávka jedál na objednávku; príprava jedál;
služby kokteilových barov; služby v oblasti prípravy jedál a nápojov.

(540) NEBRA
(731) Hanzušová Marieta, Kežmarská 11, 040 11 Košice, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1183-2014
1.7.2014
5, 35
5 - Prípravky na ochranu a výživu rastlín, insekticídy; fungicídy a herbicídy; chemické prípravky
na ničenie hmyzu a škodcov; účinné látky insekticídneho charakteru; repelenty; akaricídy; bakteriálne jedy; biocídy (pesticídy); bioinsekticídy;
pesticídy; prípravky na sterilizáciu pôdy; prípravky proti parazitom; chemické prípravky na ničenie škodlivých zvierat; chemické prípravky na
ničenie slimákov.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj a sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja tovaru
vrátane predaja prostredníctvom internetu s výrobkami uvedenými v triede 5 tohto zoznamu;
marketing.

(540) SLIMAX
(731) AgroBio Opava SK, s.r.o, Boženy Němcovej 8,
811 04 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1184-2014
1.7.2014
4, 19, 35
4 - Palivové drevo; drevené uhlie (palivo); drevené brikety; drevené palivové brikety; drevené
zapaľovacie triesky; podpaľovače.
19 - Drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; pílené drevo; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové
drevo; dosky (stavebné drevo); dosky, latky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 4 a 19 tohto zoznamu; reklamné služby; maloobchodné služby s drevom.

(540)

(591) oranžová, hnedobordová
(731) Easy Life Consulting, s.r.o., Štiavnička 221, 034 01
Štiavnička, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1187-2014
27.6.2014
32, 33, 35, 43
32 - Pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; výťažky
z chmeľu na výrobu piva; sladina (výluh sladu);
zázvorové pivo; pivá s príchuťou, najmä s ovocnou príchuťou; miešané nápoje z piva; kvas (nealkoholický nápoj); pivové koktaily; nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; energetické nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; príchute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu
nápojov; nealkoholické džúsy a šťavy; nealkoholické ovocné výťažky; mušty; nealkoholické aperitívy; stolové vody; citronády; minerálne a sýtené vody (nápoje); ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; sladový sirup na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické nápoje s pivom; alkoholické koktaily; alkoholové extrakty (tinktúry); destilované nápoje;
aperitívy; digestíva (liehoviny a likéry); likéry; liehoviny; sladová whisky; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické ovocné mušty; víno; saké; alkoholické mušty; liehové esencie; alkoholické výťažky.
35 - Reklama; reklamné služby; online reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov na reklamné účely; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby
s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a s tovarom uvedeným v triedach 32 a 33
tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné
služby so sladom, sladom na výrobu piva a liehovín, polotovarmi na výrobu piva, sladom pre
zvieratá, naklíčeným sladom, nespracovanými
sladovými obilninami, sladovým jačmeňom, zvyškami sladových látok používanými ako krmivo
pre zvieratá, pivným jačmeňom na varenie piva,
chmeľovými šiškami, chmeľovými granulami, chmeľom, múkou so zníženým obsahom bielkovín používanou pri výrobe piva, pivným octom, chemikáliami používanými pri varení piva, činidlami
na čírenie piva, enzýmami pre pivovarnícky priemysel, plesňovými enzýmami na varenie piva,
konzervačnými činidlami do piva, pivovarníckym obilím ako hnojivom, farbivami a pigmentmi do piva; prenájom predajných automatov;
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu
poskytované prostredníctvom katalógov, zásielok, internetu, televízie a iných komunikačných
médií; podpora predaja pre tretie osoby; marketingové štúdie; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; organizovanie reklamných
a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu
výrobkov a služieb; odborné obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo; služby porovnávania
cien; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie štatistík; grafická úprava
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; pries-
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kum trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákladov; fakturácie; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu
alebo verbálne.
43 - Služby barov; pivárne; kaviarne; reštaurácie
(jedálne); bufety (rýchle občerstvenie); dodávka
hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering);
samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov
a nápojového skla; poskytovanie pozemkov pre
kempingy; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1221-2014
7.7.2014
16, 35, 41, 43, 45
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.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku.

(540)

(540)

(591) čierna, biela, zlatá
(731) 2PACK s.r.o, Nerudova 14, 040 01 Košice, SK;
(731) Heineken Slovensko, a. s., Novozámocká 2, 947 01
Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1220-2014
7.7.2014
16, 35, 41, 43, 45
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.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku.

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

1222-2014
7.7.2014
16, 35, 41, 43, 45
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.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku.

(540)

(540)

(591) zlatá, čierna, biela
(731) 2PACK s.r.o, Nerudova 14, 040 01 Košice, SK;
(591) čierna, biela, zlatá
(731) 2PACK s.r.o, Nerudova 14, 040 01 Košice, SK;
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(220)
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(511)

(540)
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1226-2014
4.7.2014
16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43
16 - Papier; lepenka; obálky (papiernický tovar);
obaly (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; noviny; obežníky; obrazy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; pútače z papiera alebo lepenky; zoznamy; tlačoviny; tlačené publikácie.
29 - Mäso; ryby; hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
30 - Kakao a kávové náhradky; 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 - Plody zrnín a poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a kvety; krmivo pre zvieratá; slad.
32 - Pivo; 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; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych
strojov a zariadení; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); marketingové
štúdie; nábor zamestnancov; analýzy nákladov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prenájom
reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; reklama; služby porovnávania cien; aranžovanie výkladov; rozširovanie vzoriek tovarov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; vyučovanie; školenia; prenájom
dekorácií na predstavenia; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografovanie; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh;
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); písanie textov
(okrem reklamných); formátovanie textov (nie na
reklamné účely); koučovanie (školenie); online
vydávanie elektronických kníh a časopisov.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(731) Náš grunt s.r.o., Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha, CZ;

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

1237-2014
20.10.2014
30, 32, 43
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; pekárske
a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor; med; soľ;
koreniny; omáčky (chuťové prísady).
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov; pivo.
43 - Dodávanie hotových jedál na objednávku;
kaviarne; samoobslužné jedálne; reštaurácie (jedálne); bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby).

(540) DOMENICO
(731) Ľudma Igor, Mgr., Farbiarska 3883/2A, 058 01
Poprad, SK;

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

1240-2014
9.7.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky pre ľudí; orálne antikoncepčné prípravky.

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

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

1264-2014
11.7.2014
30, 32, 35
30 - Čaj; čajové náhradky; čajové nápoje; čaje
a čajové zmesi vrátane čajov sypaných, porciovaných, vreckových, lisovaných, instantných a vrátane čajových extraktov z ovocia, bylín, zeleniny
a iných prírodných produktov, všetko skôr uvedené s výnimkou liečivých.
32 - Nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu
nealkoholických nápojov; nealkoholické nápoje
s ovocnými príchuťami; nealkoholické ovocné
výťažky; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje (nealkoholické); príchute na výrobu nealkoholických nápojov; sirupy na výrobu nápojov.
35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; inzertné služby; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nápojmi; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných
oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek
tovarov; uverejňovanie reklamných textov; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier
na podporu predaja; podpora predaja (pre tretie
osoby); spracovanie textov; reklama prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete.

(540) Babičkin pečený čaj
(731) JPlus SK, s.r.o., Bratislavská 446/75, 010 01 Žilina, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1274-2014
14.7.2014
9, 41, 42
9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov;
záznamové disky; kompaktné disky; disky DVD
a ostatné nosiče digitálnych záznamov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie; nahrávanie videopások; odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba);
poskytovanie elektronických publikácií online
(bez možnosti kopírovania); požičiavanie videopások; požičiavanie kníh; školenie; písanie textov
(okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vyučovanie.
42 - Alternatívna medicína; fyzioterapia; chiropraktika; prenájom zdravotníckych zariadení; terapeutické služby; termálne kúpele (služby); zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov.

(540)

(731) Košinová Ľubica, Tatranská 75, 974 11 Banská
Bystrica, SK;
(740) Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., Poprad, SK;

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

1275-2014
14.7.2014
18, 25, 35, 41
18 - Tašky na nosenie detí; šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; peňaženky; náprsné
tašky.
25 - Odevy; oblečenie; vrchné ošatenie; obuv;
topánky; vysoká obuv; papuče; športová obuv;
tričká; športové tielka; telocvičné úbory; pokrývky hlavy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); goliere (časti odevov); šály;
šatky, šály; krátke kabátiky; kabáty; kožušinové
kabáty; spodná bielizeň; pánske spodky; podväzky; korzety; tielka; podprsenky; dámske nohavičky; spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body
(spodná bielizeň); župany; plavky; plavky (pánske); kúpacie plášte; uniformy; bundy; peleríny;
saká; šaty; sukne; nohavice; opasky (časti odevov); košele; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); vesty; rukávniky; kravaty; rukavice; legíny;
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galoše; nohavicové sukne; šatové sukne; pončá;
svetre; pulóvre; ponožky; pančuchy; pracovné plášte; čiapky; baretky; pleteniny (oblečenie); oblečenie pre bábätká; detské nohavičky; športové
tričká; dresy; plážové oblečenie; plážová obuv;
pyžamá; zástery.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; kancelárie zaoberajúce sa vývozom a dovozom; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama;
rozhlasová reklama; televízna reklama; telemarketingové služby; vzťahy s verejnosťou (public
relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; marketing; on line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok; sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu s tovarom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach
18 a 25 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa
dovozom a vývozom; maloobchodné a veľkoobchodné služby prostredníctvom internetu s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu a s nasledujúcimi tovarmi: hry, hračky, kočíky, plášte
a dáždniky na kočíky, autosedačky, adaptéry
a poťahy na autosedačky, detské kolísky, hojdačky a siete, závesné kresielka a kotviace doplnky
k nim, kozmetika; prírodná kozmetika, mydlá,
parfuméria, drogéria; ekologicky šetrná drogéria,
kúpeľňové doplnky; esenciálne oleje a peny, masážne emulzie, lubrikačné prostriedky, krémy, sprchové gély, šampóny, vlasové prípravky, kozmetické prípravky určené na ruky, nechty, tvár a telo, menštruačné poháriky a vložky, vložky do podprseniek, zubné pasty a ústne vody, čistiace a bieliace prostriedky, opaľovacie prostriedky, dojčenské potreby; nočníky, WC sedáky, vložky do
postieľok, vankúšiky, detské deky, kožušiny, detské spacie vaky a fusaky (obaly), žinky, uteráky,
nosidlá, detská kozmetika, košíky, detské fľaše
a ich príslušenstvo, ekotašky a tašky na plienky,
cumlíky, hryzadlá, stúpadlá za kočík, prebaľovacie podložky a tašky, podbradníky, zavinovačky,
vreckovky, hrebienky, kefy, fixačné popruhy, riady a náčinie do domácnosti, jantárové korálky,
hrebene, kefy, dózy, hrnčeky, nožničky, zubné
kefky, vankúše, podušky a podhlavníky, bytový
textil a bytové doplnky; posteľové poťahy, obliečky na vankúše, prehozy, periny, deky, obrusy,
textilné stolové a posteľové dekorácie, textilnobylinkové dekorácie, posteľná bielizeň a obliečky, uteráky, osušky, utierky, okuliare a okuliarové rámy, sviečky, obaly na desiatu, záhradné náradie a náčinie, vtáčie búdky, hniezda, stojančeky
a kŕmidlá, potraviny a potravinové doplnky pre
motýle, lienky a vtákov; periodické a neperiodické
publikácie; brožúry, knihy, fotografie, CD, DVD,
kuchárske knihy a detské knihy; reklama prostredníctvom všetkých druhov komunikačných
prostriedkov.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vzdelávanie; školenia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie
kongresov; organizovanie a vedenie konferencií;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; plánova-
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nie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely;
koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie;
školské služby (vzdelávanie).

plášte a dáždniky na kočíky, autosedačky, adaptéry a poťahy na autosedačky, detské kolísky,
hojdačky a siete, závesné kresielka a kotviace doplnky k nim, kozmetika; prírodná kozmetika, mydlá, parfuméria, drogéria; ekologicky šetrná drogéria, kúpeľňové doplnky; esenciálne oleje a peny,
masážne emulzie, lubrikačné prostriedky, krémy,
sprchové gély, šampóny, vlasové prípravky, kozmetické prípravky určené na ruky, nechty, tvár
a telo, menštruačné poháriky a vložky, vložky do
podprseniek, zubné pasty a ústne vody, čistiace
a bieliace prostriedky, opaľovacie prostriedky,
dojčenské potreby; nočníky, WC sedáky, vložky
do postieľok, vankúšiky, detské deky, kožušiny,
detské spacie vaky a fusaky (obaly), žinky, uteráky, nosidlá, detská kozmetika, košíky, detské
fľaše a ich príslušenstvo, ekotašky a tašky na
plienky, cumlíky, hryzadlá, stúpadlá za kočík, prebaľovacie podložky a tašky, podbradníky, zavinovačky, vreckovky, hrebienky, kefy, fixačné popruhy, riady a náčinie do domácnosti, jantárové
korálky, hrebene, kefy, dózy, hrnčeky, nožničky,
zubné kefky, vankúše, podušky a podhlavníky,
bytový textil a bytové doplnky; posteľové poťahy, obliečky na vankúše, prehozy, periny, deky,
obrusy, textilné stolové a posteľové dekorácie,
textilno-bylinkové dekorácie, posteľná bielizeň
a obliečky, uteráky, osušky, utierky, okuliare a okuliarové rámy, sviečky, obaly na desiatu, záhradné
náradie a náčinie, vtáčie búdky, hniezda, stojančeky a kŕmidlá, potraviny a potravinové doplnky
pre motýle, lienky a vtákov; periodické a neperiodické publikácie; brožúry, knihy, fotografie,
CD, DVD, kuchárske knihy a detské knihy; reklama prostredníctvom všetkých druhov komunikačných prostriedkov.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; vzdelávanie; školenia; výchovno-zábavné
klubové služby; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie
módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; školské
služby (vzdelávanie).

(540)

(731) Harnošová Lucie, U Koupaliště 263, 664 82 Říčany u Brna, CZ;
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;

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

1276-2014
14.7.2014
18, 25, 35, 41
18 - Tašky na nosenie detí; šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; peňaženky; náprsné
tašky.
25 - Odevy; oblečenie; vrchné ošatenie; obuv;
topánky; vysoká obuv; papuče; športová obuv;
tričká; športové tielka; telocvičné úbory; pokrývky hlavy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); goliere (časti odevov); šály; šatky, šály; krátke kabátiky; kabáty; kožušinové kabáty; spodná bielizeň; pánske spodky; podväzky;
korzety; tielka; podprsenky; dámske nohavičky;
spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); župany; plavky; plavky (pánske);
kúpacie plášte; uniformy; bundy; peleríny; saká;
šaty; sukne; nohavice; opasky (časti odevov); košele; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); vesty;
rukávniky; kravaty; rukavice; legíny; galoše; nohavicové sukne; šatové sukne; pončá; svetre; pulóvre; ponožky; obuv; pančuchy; pracovné plášte; čiapky; baretky; pleteniny (oblečenie); oblečenie pre bábätká; detské nohavičky; športové
tričká; dresy; plážové oblečenie; plážová obuv;
pyžamá; zástery.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; kancelárie zaoberajúce sa vývozom a dovozom; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama;
rozhlasová reklama; televízna reklama; telemarketingové služby; vzťahy s verejnosťou (public
relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; marketing; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 18
a 25 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa
dovozom a vývozom; maloobchodné a veľkoobchodné služby prostredníctvom internetu s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu
a s nasledujúcimi tovarmi: hry, hračky, kočíky,

(540)

Brána k deťom - nákup
každým zmyslom

(731) Harnošová Lucie, U Koupaliště 263, 664 82 Říčany u Brna, CZ;
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;

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

1282-2014
14.7.2014
1, 4, 35
1 - Priemyselné chemikálie; chemické prípravky
na utesňovanie; chemické prípravky na čistenie
oleja; chemické prípravky na ošetrovanie pneumatík; chemické prípravky používané ako chladivá; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; chemické prípravky zabraňujúce mastnosti
okien; chemické prípravky používané ako inhibítory korózie; chemické prísady do prípravkov na
zlepšovanie spaľovania; chemické prípravky na
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podporu štartovania motorov s vnútorným spaľovaním; chemické prípravky používané ako prísady do palív na zlepšovanie spaľovania; chemické
prípravky používané ako prísady do palív na znižovanie emisií; chladiace chemikálie; chladiace
prípravky (zmesi); chladiace zmesi do motorov;
chladiace zmesi do motorov vozidiel; nemrznúce
zmesi do chladiacich systémov vozidiel; chladiace kvapaliny do chladičov motorov; chladiace
zmesi do chladičov vozidiel; brzdové kvapaliny;
odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; detergenty na priemyselné použitie.
4 - Motorové palivá; pohonné hmoty; priemyselné mazivá; mazacie oleje (priemyselné mazivá);
priemyselné oleje a tuky, mazivá; vosky (surovina); olejové rezné kvapaliny; olejové mazivá;
grafitové mazivá; syntetické mazivá; syntetické
mazivá vo forme aerosólov; penetračné mazivá;
mazivá v sprejoch; mazivá na remene; mazivá na
dopravníky; mazivá do strojov; prevodové oleje
(mazivá); mazivá pre motorové vozidlá; mazivá
na guľkové ložiská; konzervačné prípravky na
kovy (mazivá); mazivá na priemyselné strojové
zariadenia; mazivá s prísadami pre malý odpor
trenia; rašelinové palivové oleje.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 1 a 4 tohto zoznamu.
(540) MOTOFORCE
(731) EURO-VAT, spol. s r. o., Alekšince 231, 951 22
Alekšince, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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penie plagátov; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Diskotéky (služby); produkcia filmov (nie
reklamných); fotografická reportáž; fotografovanie; hudobné skladateľské služby; informácie
o možnostiach zábavy; služby v kempingoch so
športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov;
organizovanie hudobných vystúpení a súťaží krásy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových a motoristických podujatí; organizovanie živých vystúpení.
(540)

(731) AGENTÚRA MMI, s. r. o., M. Bela 4662/18,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1287-2014
15.7.2014
9, 16, 35
9 - Darčekové elektronické poukážky.
16 - Darčekové papierové poukážky.
35 - Reklamné služby; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodná administratíva
v oblasti internetového predaja.

(540)

1300-2014
17.7.2014
35, 41
35 - Poradenské služby v oblasti podpory predaja;
poradenské služby v oblasti marketingu; obchodné poradenstvo v oblasti marketingu.
41 - Futbalové tábory; poskytovanie informácií
týkajúcich sa športu a športových podujatí; doučovacie vzdelávanie jazykov; audiovizuálne
prezentačné služby na vzdelávacie účely; audiovizuálne zobrazovacie predstavenia; editovanie
písaných textov; elektronické publikačné služby;
hodiny telocviku; dohľad nad telesným cvičením;
organizácia hier a súťaží; organizácia výstav na
vzdelávacie účely; akadémie (vzdelávanie); akademické vzdelávacie služby; organizovanie táborov, škôl v prírode pre deti a mládež, organizovanie zábavných programov v rekreačných zariadeniach pre deti a dospelých.

(540)
(591) modrá, fialová, zelená
(731) ETOP Advertising s.r.o., Gen. M.R.Štefánika 7263,
911 01 Trenčín, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1299-2014
17.7.2014
12, 25, 35, 41
12 - Autokary; automobilové obývacie prívesy (karavany); automobily; osobné automobily; nákladné autá, kamióny; motory do pozemných vozidiel; pneumatiky; vlečné vozidlá, ťahače.
25 - Oblečenie; obuv; prikrývky hlavy.
35 - Lepenie plagátov; marketingové štúdie; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných materiálov; prenájom
reklamných plôch; reklamné agentúry; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; zásielkové reklamné služby; vydávanie reklamných
textov; rozhlasová reklama; televízna reklama; le-

(591) oranžová, svetlozelená, svetlomodrá, čierna
(731) Šušlik Štefan, Narcisova 17, 949 01 Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1315-2014
23.7.2014
37
37 - Opravy elektroinštalácie a rozvodov elektriky;
inštalácie elektroinštalácie a rozvodov elektriky;
opravy bleskozvodov; inštalácie bleskozvodov;
opravy zvončekových systémov; inštalácie zvončekových systémov; opravy kamerových systémov;
inštalácie kamerových systémov; opravy zámkov
(elektronických a mechanických); inštalácie zám-
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kov (elektronických a mechanických); opravy bezpečnostných systémov; inštalácie bezpečnostných
systémov; opravy dochádzkových systémov; inštalácie dochádzkových systémov; opravy vodoinštalácie a rozvodov vody (pitná, úžitková, teplá, studená); inštalácie vodoinštalácie a rozvodov
vody (pitná, úžitková, teplá, studená); opravy plynoinštalácie a rozvodov zemného plynu; inštalácie plynoinštalácie a rozvodov zemného plynu;
opravy kanalizácie; inštalácie kanalizácie; opravy
kúrenia a rozvodov tepla; inštalácie kúrenia a rozvodov tepla; opravy kotlov; inštalácie kotlov; opravy inžinierskych sietí a rozvodov; inštalácie inžinierskych sietí a rozvodov; stavebníctvo (stavebná činnosť).

(540)

(591) modrá, žltá
(731) KOMPLET s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1323-2014
25.7.2014
6, 19, 20, 35
6 - Kovové dvere; kovové posuvné dvere; kovové časti zasklievacích systémov pevných a posuvných dverí; kovové predeľovacie priečky; kovové dverové obloženie; kovové neelektrické
zámky, a to zámky dverí a ich častí; kovania nábytku z niklovej mosadze (alpaky); kovové dýzové nadstavce; kovové zarážky okien; kovové
zarážky dverí; kovové podložky; kovové závesné
háky; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové vodiace lišty; kovové okenné západky; kovové dverové západky; kovanie na okná; kovové
neelektrické dverové zvonce; vodiace koľajnice
posuvných dverí; neelektrické zatvárače dverí;
kovové vonkajšie rolety; kovové dverové klopadlá; kovové kolieska na nábytok; kovové obklady
stien a priečok; kovové háčiky vešiakov na odevy; kovové kladky (nie časti strojov); kovové
obklady pre stavebníctvo; kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové výplne dverí; kovové
krúžky na kľúče; kovové dverové prahy; kovové
zarážky; dverové zástrčky; kovové okenné krídla; kovové lamelové obloženie; kovové skrinky
a skrine na potraviny; kovové držadlá, kľučky;
kovové okenné rámy; kovové dverové rámy; kovové dverové zárubne; neelektrické otvárače dverí; kovové podlahové dlažby; kovové pánty, závesy; kovové zárubne; kovové okná; dverové kovania; vodiace kladky na dvere; kovanie na nábytok; kovové obkladačky; kovové dlaždice.
19 - Nekovové dvere; nekovové posuvné dvere;
nekovové predeľovacie priečky; nekovové dverové rámy; nekovové výplne dverí; drevené obloženie; nekovové skladacie dvere; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; nekovové prieč-

ky; nekovové konštrukcie; nekovové okná; nekovové lišty; nekovové preklady; nekovové okenice; nekovové dverové prahy; okenné sklo (nie na
okná automobilov); nekovové lamelové obloženie;
nekovové dlažby; nekovové okenné rámy; nekovové zárubne; nekovové dlaždice a obkladačky
pre stavebníctvo; nekovové dlaždicové podlahy;
nekovové dlaždice; drevené podlahové dosky;
nekovové ozdobné lišty; drevené trámy.
20 - Nábytok; paravány, zásteny (nábytok); vstavaný nábytok; vstavané skrine; šatníky; pevne
zabudované skrine a skriňové zostavy; lavičky
(nábytok); police na knihy; drevené kostry postelí; servírovacie stoly a pulty; písacie stoly; kancelársky nábytok; kartotékové skrinky (nábytok);
priehradkové skrine; kozubové zásteny (nábytok); stoličky; sedadlá; závesy, pánty (nie kovové); vystavovacie stojany; vešiaky na odevy; police do registračných skríň; komody, zásuvkové
kontajnery, bielizníky; stoly; stolárske umelecké
výrobky; police, stojany; nekovové obloženie
alebo ozdoby na nábytok; nekovové vybavenie
okien; nekovové dverové vybavenie; kovový nábytok; závory (nekovové); stojany na knihy; stojany na vešanie kabátov; drevené časti nábytku;
nekovové kolieska na nábytok; bytové zariadenie
(dekoračné predmety); pracovné stoly; paravány,
zásteny (nábytok); dvierka na nábytok; nábytkové
police; police; záklopky; vešiaky na kľúče; vitríny (nábytok); nekovové debny; nekovové truhlice;
drevené alebo plastové debny; nekovové kľučky
na dvere; nekovové držadlá, kľučky; samostatne
stojace deliace priečky (nábytok); stojany (lavičky) na okružné píly (nábytok); schodíkové stolčeky a stúpadlá (nábytok).
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo,
predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji
vstavaných skríň, vstavaného nábytku, posuvných
dverí, šatníkov, nábytkových zostáv na mieru,
pevne zabudovaných skríň a skriňových zostáv
a tovarov uvedených v triedach 6, 19 a 20 tohto
zoznamu; maloobchodné služby so vstavanými
skriňami, vstavaným nábytkom, posuvnými dverami, šatníkmi, nábytkovými zostavami na mieru,
pevne zabudovanými skriňami a skriňovými zostavami a s tovarmi uvedenými v triedach 6, 19 a 20
tohto zoznamu; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby
(obchodná pomoc); obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií
prostredníctvom webových stránok; vedenie kartoték v počítači; obchodné sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v triedach 6, 19 a 20 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby
prostredníctvom internetu so vstavanými skriňami,
vstavaným nábytkom, posuvnými dverami, šatníkmi, nábytkovými zostavami na mieru, pevne
zabudovanými skriňami a skriňovými zostavami
a tovarmi uvedenými v triedach 6, 19 a 20 tohto
zoznamu.
(540) ZAMA INTERIÉR
(731) Machová Silvia, Križovany nad Dudváhom 233,
919 24 Križovany nad Dudváhom, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1324-2014
25.7.2014
5, 16, 24, 27, 32, 33, 35, 43, 44
5 - Farmaceutické prípravky; doplnky výživy na
lekárske účely; liečivé nápoje; liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie; minerálne vody
na liečenie; plyn na lekárske účely; prípravky na
kyslíkové kúpele; liečivé bahno; bahno na kúpele;
soli do minerálnych kúpeľov; terapeutické prípravky do kúpeľa; termálne vody; obklady (teplé
zábaly); soli na lekárske účely; soli minerálnych
vôd; vonné soli.
16 - Tlačoviny; prospekty; katalógy; tlačivá; formuláre; predtlače; plány; tlačené časové plány
a harmonogramy; pútače z papiera alebo lepenky; plagáty; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice;
poštové hracie pohľadnice; obálky; materiály na
pečatenie; pečate; pečatné vosky; papierové zástavy, vlajky; papiernický tovar; papier; hárky papiera; lepiace štítky, papierové nálepky; etikety
s výnimkou textilných; pečiatky s adresou; obaly
ako papiernický tovar; papierové obaly na spisy;
samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; papierové obrusy na stôl; papierové obrusy;
stolové papierové prestieranie, obrúsky; papierové vreckovky; papierové podložky na stôl, anglické prestieranie; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; papierové servítky; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše.
24 - Bytový textil; ochranné poťahy na nábytok;
textilné uteráky; textilné obrúsky na odstraňovanie líčidiel; posteľná bielizeň; lôžkoviny (bielizeň); plachty; obliečky na podušky; obliečky na
vankúše; ozdobné obliečky na vankúše; povlaky
na vankúše; obliečky, povlaky na matrace ako
posteľná bielizeň; prikrývky a pokrývky na posteľ; prešívané prikrývky; obrusy (okrem papierových); textilné obrúsky na stolovanie; prestieranie
na stolovanie (okrem papierového); podložky na
stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné utierky na riad; biliardové, gulečníkové súkno.
27 - Podlahové krytiny; linoleum; koberce, koberčeky a rohožky; rohožky; protišmykové rohože; koberčeky pred dvere; textilné kúpeľňové
podložky (rohožky); gumené kúpeľňové podložky (rohožky); kúpeľňové koberčeky a rohožky;
papierové tapety; textilné tapety.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické perlivé
nápoje; nízkokalorické nealkoholické nápoje;
energetické nápoje (nie na lekárske účely); energetické nápoje s obsahom kofeínu; izotonické nápoje (na iné ako lekárske účely); vody (nápoje); stolové vody; neperlivá voda; perlivá voda; sýtené
vody; okysličená voda; pramenitá voda; pitná voda; fľašková pitná voda; fialková voda; minerálne vody (neliečivé); prípravky na výrobu minerálnej vody; ochutené vody; ovocné džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholický zázvorový nápoj (gingerale); nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou; mrazené ovocné nápoje.
33 - Biele víno; červene víno; šumivé víno; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; destilované
alkoholické nápoje; vodka.
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35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, magnetickými nosičmi údajov, záznamovými diskami, kompaktnými diskami, DVD a ostatnými nosičmi digitálnych záznamov, hodinárskymi výrobkami a chronometrami, klenotníckymi výrobkami z drahých kovov alebo kameňov a ich imitáciami (bižutéria), manžetovými gombíkmi, kravatovými ihlicami, papiernickým tovarom a písacími potrebami, nožmi na papier, plastovými obalmi, vreckami a taškami na balenie, dáždnikmi
a slnečníkmi, lôžkovinami, zrkadlami, posteľnou
bielizňou, obrusmi, kobercami, rohožkami, rohožami, linoleom a podlahovými krytinami, kávou,
čajom, kakaom a kávovými náhradkami, minerálnou a sýtenou vodou a nealkoholickými nápojmi; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; reklamné agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné účely; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
navrhovanie a úprava reklamných materiálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; grafická úprava tlačovín na
reklamné účely; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných
priestorov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové služby; marketingové štúdie; prieskum trhu.
43 - Poskytovanie informácií týkajúcich sa rezervácie ubytovania; služby cestovných a turistických kancelárií na rezervovanie ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; poskytovanie
dočasného ubytovania; ubytovacie kancelárie
(rezervácie ubytovania v hoteloch a penziónoch);
prenájom izieb (dočasné ubytovanie); hotelierske
služby; penzióny; pohostinské služby (ubytovanie); ubytovacie služby pri slávnostných príležitostiach (dočasné ubytovanie); prenájom prednáškových sál a priestorov na spoločenské stretnutia a sedenia; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne;
bary (služby); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); prenájom automatov na pitnú vodu.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; sanatóriá; súkromné kliniky alebo sanatóriá; lekárske služby; plastická chirurgia; stomatológia; služby chiropraktikov; služby termálnych kúpeľov; verejné kúpele;
verejné kúpele na účely hygieny; parné kúpele;
služby sáun; služby solárií; masáže; fyzioterapia;
aromaterapeutické služby; služby vizážistov; salóny krásy; kadernícke salóny; manikúra; záhradníctvo; záhradkárske služby; služby záhradných
architektov; údržba trávnikov.
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(540)

(731) Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.,
Panenská 33, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1325-2014
25.7.2014
5
5 - Menštruačné vložky; hygienické vložky pre
inkontinentných pacientov.

(540) Flowers
(731) Bukóza Invest spoločnosť s ručením obmedzeným, Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, SK;

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

1326-2014
25.7.2014
5, 16, 24, 27, 32, 33, 35, 43, 44
5 - Farmaceutické prípravky; doplnky výživy na
lekárske účely; liečivé nápoje; liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie; minerálne vody
na liečenie; plyn na lekárske účely; prípravky na
kyslíkové kúpele; liečivé bahno; bahno na kúpele;
soli do minerálnych kúpeľov; terapeutické prípravky do kúpeľa; termálne vody; obklady (teplé
zábaly); soli na lekárske účely; soli minerálnych
vôd; vonné soli.
16 - Tlačoviny; prospekty; katalógy; tlačivá; formuláre; predtlače; plány; tlačené časové plány
a harmonogramy; pútače z papiera alebo lepenky; plagáty; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice;
poštové hracie pohľadnice; obálky; materiály na
pečatenie; pečate; pečatné vosky; papierové zástavy, vlajky; papiernický tovar; papier; hárky papiera; lepiace štítky, papierové nálepky; etikety
s výnimkou textilných; pečiatky s adresou; obaly
ako papiernický tovar; papierové obaly na spisy;
samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; papierové obrusy na stôl; papierové obrusy;
stolové papierové prestieranie, obrúsky; papierové vreckovky; papierové podložky na stôl, anglické prestieranie; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; papierové servítky; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše.
24 - Bytový textil; ochranné poťahy na nábytok;
textilné uteráky; textilné obrúsky na odstraňovanie líčidiel; posteľná bielizeň; lôžkoviny (bielizeň); plachty; obliečky na podušky; obliečky na
vankúše; ozdobné obliečky na vankúše; povlaky
na vankúše; obliečky, povlaky na matrace ako

posteľná bielizeň; prikrývky a pokrývky na posteľ; prešívané prikrývky; obrusy (okrem papierových); textilné obrúsky na stolovanie; prestieranie na stolovanie (okrem papierového); podložky
na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné utierky na riad; biliardové, gulečníkové súkno.
27 - Podlahové krytiny; linoleum; koberce, koberčeky a rohožky; rohožky; protišmykové rohože; koberčeky pred dvere; textilné kúpeľňové
podložky (rohožky); gumené kúpeľňové podložky (rohožky); kúpeľňové koberčeky a rohožky;
papierové tapety; textilné tapety.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické perlivé
nápoje; nízkokalorické nealkoholické nápoje;
energetické nápoje (nie na lekárske účely); energetické nápoje s obsahom kofeínu; izotonické
nápoje (na iné ako lekárske účely); vody (nápoje); stolové vody; neperlivá voda; perlivá voda;
sýtené vody; okysličená voda; pramenitá voda;
pitná voda; fľašková pitná voda; fialková voda;
minerálne vody (neliečivé); prípravky na výrobu
minerálnej vody; ochutené vody; ovocné džúsy;
nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholický zázvorový nápoj (gingerale); nealkoholické nápoje
s ovocnou príchuťou; mrazené ovocné nápoje.
33 - Biele víno; červene víno; šumivé víno; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; destilované
alkoholické nápoje; vodka.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, magnetickými nosičmi údajov, záznamovými diskami, kompaktnými diskami, DVD a ostatnými nosičmi digitálnych záznamov, hodinárskymi výrobkami a chronometrami, klenotníckymi výrobkami z drahých kovov alebo kameňov a ich imitáciami (bižutéria), manžetovými gombíkmi, kravatovými ihlicami, papiernickým tovarom a písacími potrebami, nožmi na papier, plastovými obalmi, vreckami a taškami na balenie, dáždnikmi
a slnečníkmi, lôžkovinami, zrkadlami, posteľnou
bielizňou, obrusmi, kobercami, rohožkami, rohožami, linoleom a podlahovými krytinami, kávou,
čajom, kakaom a kávovými náhradkami, minerálnou a sýtenou vodou a nealkoholickými nápojmi;
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama;
reklamné agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné účely; predvádzanie tovaru;
podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie,
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; navrhovanie
a úprava reklamných materiálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných
materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketingové služby; marketingové štúdie; prieskum trhu.
43 - Poskytovanie informácií týkajúcich sa rezervácie ubytovania; služby cestovných a turistických kancelárií na rezervovanie ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; poskytovanie
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dočasného ubytovania; ubytovacie kancelárie (rezervácie ubytovania v hoteloch a penziónoch);
prenájom izieb (dočasné ubytovanie); hotelierske
služby; penzióny; pohostinské služby (ubytovanie); ubytovacie služby pri slávnostných príležitostiach (dočasné ubytovanie); prenájom prednáškových sál a priestorov na spoločenské stretnutia a sedenia; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne;
bary (služby); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); prenájom automatov na pitnú vodu.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; sanatóriá; súkromné kliniky alebo sanatóriá; lekárske služby;
plastická chirurgia; stomatológia; služby chiropraktikov; služby termálnych kúpeľov; verejné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; parné kúpele; služby sáun; služby solárií; masáže; fyzioterapia; aromaterapeutické služby; služby vizážistov; salóny krásy; kadernícke salóny; manikúra;
záhradníctvo; záhradkárske služby; služby záhradných architektov; údržba trávnikov.
(540)

(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)
(731) Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.,
Panenská 33, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1327-2014
28.7.2014
30, 35, 41
30 - Pekárske výrobky; trvanlivé, polotrvanlivé
a jemné pečivo sladké aj slané; cukrárske výrobky;
výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové
cukrovinky; oblátky; napolitánky; trvanlivé čokoládové pečivo; sušienky; vafle; tyčinky (cukrovinky); piškóty; kakaové, čokoládové, kávové
a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové
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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1350-2014
30.7.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky na humánne použitie (imunosupresíva).

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

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

1354-2014
30.7.2014
35, 36, 37, 39, 41
35 - Obchodné poradenstvo pri užívaní nájomných nehnuteľností; obchodné poradenské služby
pre nájomcov a užívateľov podnikateľských nehnuteľností; reklama; reklamné služby; online
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama nehnuteľností a stavebných činností; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny);
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodný manažment; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); poradenstvo pri
riadení podnikov pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; odborné obchodné poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo pri stavebných činnostiach; dražby; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; kancelárske práce; vedenie účtovných kníh; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre tretie
osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prieskum trhu; poskytovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií;
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elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb
uvedených v triedach 35, 36, 37, 39 a 41 tohto
zoznamu.
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie kúpy,
predaja a prenájmu nehnuteľností; prenájom bytov, kancelárskych priestorov a fariem; vyberanie
nájomného; správa nájomných domov; prenájom
obchodných priestorov; prenájom nehnuteľností;
správcovstvo; správa nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo,
nehnuteľnosti); poisťovníctvo; finančné služby;
peňažníctvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; sprostredkovanie (maklérstvo);
oceňovanie nehnuteľností pre poistenie; bankovníctvo; finančné analýzy; finančné informácie;
finančný lízing; finančné záruky; finančné konzultačné služby; pôžičky (finančné úvery); finančný manažment; účtovníctvo; poisťovníctvo; poskytovanie informácií o nehnuteľnostiach (pre tretie osoby) prostredníctvom katalógového predaja
alebo elektronickými prostriedkami; poradenstvo
pri predaji nehnuteľností; poradenstvo v oblasti
poistenia; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo; kontrola stavebných projektov;
čistenie interiérov a exteriérov budov; stavebný
dozor; inštalačné služby; opravy, údržba a inštalácia vykurovacích, vodovodných, vodárenských,
ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, plynových, zabezpečovacích strojov a prístrojov;
opravy, údržba a inštalácia osvetľovacích systémov a zariadení; prenájom stavebných strojov
a zariadení; prenájom čistiacich strojov; stavebné
informácie; odborné poradenstvo v stavebníctve;
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
39 - Prenájom skladísk; prenájom skladovacích
kontajnerov; prenájom garáží; skladovanie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; balenie tovarov; prenájom chladiarenských zariadení; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vzdelávanie realitných maklérov; vzdelávanie;
vyučovanie; školenia; praktický výcvik (ukážky);
skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť);
vydávanie kníh, časopisov, periodík; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540)

(591) čierna, červená
(731) MG Real Estate GmbH, Dr. Karl Lueger - Platz 5,
1010 Viedeň, AT;

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

1355-2014
31.7.2014
16, 25, 35, 41, 42, 45
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie
(na balenie); časopisy (periodiká); etikety (okrem
textilných); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; knihy; lepenkové alebo papierové škatule;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené periodické a neperiodické
publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické
reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká na balenie.
25 - Spodná bielizeň; spodná bielizeň pohlcujúca
pot; body (spodná bielizeň); bundy; cyklistické
oblečenie; čelenky (oblečenie); čiapky; čiapkové
šilty; dámske róby a šaty; telocvičné úbory; gamaše; chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy); kombinézy (oblečenie); kombinézy na šport;
kombinézy na vodné lyžovanie; kabáty; košele;
krátke nohavice; krátke kabátiky; kravaty; kožušiny (oblečenie); kostýmy; korzety; kovové časti
na obuv; nohavice; dámske nohavičky; oblečenie; oblečenie pre motoristov; oblečenie z džínsoviny; oblečenie z kože; obuv; odevy; opasky
(časti odevov); peleríny; pančuchy a pančuchové
nohavice; plášte; plavky; pleteniny (oblečenie);
pletiarsky tovar; podprsenky; podväzky; polokošele; pokrývky hlavy; ponožky; potné vložky; pulóvre; pyžamá; rukavice; rukávniky; saká; sandále; pánske spodky; sukne; svetre; šatky; šály; šaty;
šľapky; športová obuv; športové tričká a dresy;
športové oblečenie; spodničky; tielka; tričká; topánky; vesty (oblečenie); uniformy; vrchné ošatenie.
35 - Marketingové štúdie; vzťahy s verejnosťou
(public relations); obchodný alebo podnikateľský
prieskum; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; maloobchodné
a veľkoobchodné služby s brožúrami, časopismi,
etiketami (okrem textilných), fotografiami, grafickými zobrazeniami, grafikami, kalendármi, katalógmi, knihami, lepenkovými alebo papierovými
škatuľami, lepenkovými alebo papierovými obalmi na fľaše, leporelami, mapami, obálkami (papiernický tovar), obrazmi, papiernickým tovarom, periodickými a neperiodickými publikáciami, plagátmi, predmetmi z kartónu, prospektami, pútačmi z papiera alebo lepenky, reklamnými tabuľami z papiera, grafickými reprodukciami, tlačenými reklamnými materiálmi, umeleckými litografiami, umeleckými dielami, darčekovými a dekoratívnymi predmetmi z kartónu, z papiera alebo
z plastov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných
materiálov; reklama; reklamné služby; podpora predaja (pre tretie osoby); reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); sprostredkovanie obchodu s to-
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varom; televízna reklama; vydávanie reklamných
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; tvorba reklamných zvukovo-obrazových záznamov;
aktualizovanie reklamných zvukovo-obrazových
záznamov; vydávanie reklamných periodických
a reklamných neperiodických publikácií; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingové
štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
obchodný manažment; poradenstvo pri riadení
podnikov; personálne poradenstvo; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; spracovanie textov;
organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom
reklamných plôch; reklamná a inzertná činnosť
prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru;
služby riadenia ľudských zdrojov; komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 41, 42 a 45 tohto zoznamu.
41 - Divadelné predstavenia; služby estrádnych
umelcov; filmová tvorba; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy;
služby v kempingoch so športovým programom;
výchovno-zábavné klubové služby; fitnes kluby
(zdravotné a kondičné cvičenia); telesné cvičenie;
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky;
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); požičiavanie potápačského výstroja; poskytovanie zariadení na športovanie; redigovanie
scenárov; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie; filmové
štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava; tvorba
videofilmov; organizovanie a plánovanie večierkov; vydávanie kníh; vydávanie textov okrem reklamných alebo náborových; požičiavanie audioprístrojov; požičiavanie videokamier a videorekordérov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vyučovanie; vzdelávanie; zábava; organizovanie živých vystúpení; praktický výcvik (ukážky); služby kasín (hazardné hry); herne s hracími
automatmi (služby); prekladateľské služby; meranie času na športových podujatiach; kúpaliská
(zábavné a športové služby); prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov.
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42 - Poradenstvo v oblasti ochrany životného
prostredia; poradenstvo v oblasti architektúry (architektonických služieb); poradenstvo v oblasti
urbanistického plánovania; poradenstvo v oblasti
inžinierskych činností; poradenstvo v oblasti kontroly kvality; poradenstvo v oblasti dizajnu; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačových
databáz, softvéru a hardvéru; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; projektovanie; umelecké dizajnérstvo; prevod dokumentov alebo údajov z fyzických médií na elektronické médiá; grafické dizajnérstvo; navrhovanie
vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); navrhovanie obalov; obalové dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového
hardvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov); požičiavanie počítačov; údržba počítačového softvéru; počítačové programovanie;
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; tvorba softvéru; obnovovanie počítačových
databáz; tvorba a udržiavanie webových stránok
(pre tretie osoby); poskytovanie internetových vyhľadávačov; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); aktualizovanie
počítačového softvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia
počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie zhotovovanie kópií počítačových programov.
45 - Poradenstvo v oblasti ľudských práv; právne
poradenstvo; právny výskum; služby zastupovania záujmov občanov predovšetkým pred verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami; organizovanie petícií v podobe dotazníkov o politických záležitostiach; lobovanie (iné ako obchodné); právne služby v oblasti prieskumu verejnej
politiky; právne služby; konzultačné služby v oblasti práva.
(540)

(731) Demokratická strana (DS), Trnavská cesta 70,
821 01 Bratislava - Ružinov, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1356-2014
31.7.2014
16, 35, 42
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie
(na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem
textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy;
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obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie (tlačoviny); plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu
alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklamné služby; maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi, potravinami a papiernickým tovarom; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení
obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; tvorba reklamných zvukovo-obrazových záznamov;
aktualizovanie reklamných zvukovo-obrazových
záznamov; vydávanie reklamných periodických
a reklamných neperiodických publikácií; aktualizovanie reklamných periodických a reklamných
neperiodických publikácií; vydávanie reklamných
textov; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; prenájom predajných automatov; predvádzanie tovaru;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 35 tohto zoznamu.
42 - Poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia; poradenstvo v oblasti architektúry (architektonických služieb); poradenstvo v oblasti urbanistického plánovania; poradenstvo v oblasti inžinierskych činností; poradenstvo v oblasti kontroly kvality; poradenstvo v oblasti dizajnu; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačových
databáz, softvéru a hardvéru; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; projektovanie; umelecké dizajnérstvo; prevod dokumentov alebo údajov z fyzických médií na elektronické médiá; grafické dizajnérstvo; navrhovanie
vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo);
navrhovanie obalov; obalové dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového
hardvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov); požičiavanie počítačov; údržba počítačového softvéru; počítačové programovanie;
poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; tvorba softvéru; obnovovanie počítačových databáz; tvorba
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poskytovanie internetových vyhľadávačov;
prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); aktualizovanie počítačového softvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; návrh počítačových systémov;

obnovovanie počítačových databáz; počítačové
programovanie; zhotovovanie kópií počítačových
programov.
(540)

(731) Zdeněk David, Kremnička 3, 974 00 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1361-2014
31.7.2014
18, 25, 35
18 - Koža; koženka; kufre a cestovné tašky; kabelky; puzdrá z kože alebo koženej lepenky; obaly na kreditné karty.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.

(540) BFAM
(731) Brna Martin, JUDr., Vážska 17, 921 01 Piešťany,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1374-2014
1.8.2014
12
12 - Pneumatiky na motorové vozidlá; bicyklové
pneumatiky; pneumatikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; záplaty na opravu
duší; bicyklové duše; motocyklové duše; duše
pneumatík; duše na kolesá vozidiel; duše na
pneumatiky vozidiel; odkladacie batožinové siete; pneumatiky; náradie na opravu pneumatík; ráfiky kolies vozidiel; poťahy na sedadlá bicyklov;
kryty sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na
sedadlá vozidiel; trecie segmenty bŕzd vozidiel;
tlmiče nárazov pre vozidlá; nosiče lyží; hroty na
pneumatiky; čapy na pneumatiky; pneumatiky na
kolesá vozidiel; tuhé pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy
na vozidlá (valčekové pásy); pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneumatiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; ventily na pneumatiky vozidiel.

(540)

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 133, Teheran-ro
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1375-2014
1.8.2014
12
12 - Pneumatiky na motorové vozidlá; bicyklové
pneumatiky; pneumatikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; záplaty na opravu
duší; bicyklové duše; motocyklové duše; duše
pneumatík; duše na kolesá vozidiel; duše na pneumatiky vozidiel; odkladacie batožinové siete; pneumatiky; náradie na opravu pneumatík; ráfiky kolies vozidiel; poťahy na sedadlá bicyklov; kryty
sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel; trecie segmenty bŕzd vozidiel; tlmiče nárazov pre vozidlá; nosiče lyží; hroty na
pneumatiky; čapy na pneumatiky; pneumatiky na
kolesá vozidiel; tuhé pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy
na vozidlá (valčekové pásy); pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneumatiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; ventily na pneumatiky vozidiel.

(540)

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 133, Teheran-ro
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1376-2014
1.8.2014
12
12 - Pneumatiky na motorové vozidlá; bicyklové
pneumatiky; pneumatikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; záplaty na opravu
duší; bicyklové duše; motocyklové duše; duše
pneumatík; duše na kolesá vozidiel; duše na pneumatiky vozidiel; odkladacie batožinové siete; pneumatiky; náradie na opravu pneumatík; ráfiky kolies vozidiel; poťahy na sedadlá bicyklov; kryty
sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel; trecie segmenty bŕzd vozidiel; tlmiče nárazov pre vozidlá; nosiče lyží; hroty na
pneumatiky; čapy na pneumatiky; pneumatiky na
kolesá vozidiel; tuhé pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy
na vozidlá (valčekové pásy); pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneumatiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; ventily na pneumatiky vozidiel.

(540)

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 133, Teheran-ro
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1377-2014
1.8.2014
12
12 - Pneumatiky na motorové vozidlá; bicyklové
pneumatiky; pneumatikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; záplaty na opravu
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duší; bicyklové duše; motocyklové duše; duše
pneumatík; duše na kolesá vozidiel; duše na pneumatiky vozidiel; odkladacie batožinové siete; pneumatiky; náradie na opravu pneumatík; ráfiky kolies vozidiel; poťahy na sedadlá bicyklov; kryty
sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel; trecie segmenty bŕzd vozidiel; tlmiče nárazov pre vozidlá; nosiče lyží; hroty na
pneumatiky; čapy na pneumatiky; pneumatiky na
kolesá vozidiel; tuhé pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy
na vozidlá (valčekové pásy); pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneumatiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; ventily na pneumatiky vozidiel.
(540)

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 133, Teheran-ro
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1378-2014
1.8.2014
12
12 - Pneumatiky na motorové vozidlá; bicyklové
pneumatiky; pneumatikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; záplaty na opravu
duší; bicyklové duše; motocyklové duše; duše
pneumatík; duše na kolesá vozidiel; duše na pneumatiky vozidiel; odkladacie batožinové siete; pneumatiky; náradie na opravu pneumatík; ráfiky kolies vozidiel; poťahy na sedadlá bicyklov; kryty
sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel; trecie segmenty bŕzd vozidiel; tlmiče nárazov pre vozidlá; nosiče lyží; hroty na
pneumatiky; čapy na pneumatiky; pneumatiky na
kolesá vozidiel; tuhé pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy
na vozidlá (valčekové pásy); pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneumatiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; ventily na pneumatiky vozidiel.

(540)

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 133, Teheran-ro
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1398-2014
4.8.2014
5, 30, 32
5 - Potravinové doplnky pre ľudí; vitamínové
a multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné
účely; minerálne výživové doplnky; farmaceutické prípravky; liečivé cukrovinky; pastilky na farmaceutické účely; diétne potraviny; diétne nápoje; sirupy a detské sirupy na lekárske použitie,
liečivé rastliny; bylinné prípravky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá.
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30 - Bonbóny; pastilky (cukrovinky); gumové cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje; prípravky alebo príchute na výrobu nealkoholických nápojov; koncentráty a sirupy na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné alebo zeleninové šťavy; džúsy; sirupy na výrobu nealkoholických nápojov; detské
sirupy na výrobu nealkoholických nápojov; nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi; tablety a prášky na prípravu šumivých
nealkoholických nápojov.

nice; ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom
pri večierkoch; atrapy, napodobeniny tovarov; spoločenské hry; postieľky pre bábiky; domčeky pre
bábiky.
(540)

(540)

(731) VITAR, s.r.o., Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín,
CZ;

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

1409-2014
6.8.2014
14, 16, 18, 21, 24, 25, 28
14 - Hodiny; náramkové hodinky; elektrické hodiny a hodinky; bižutéria.
16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky; obrazy; albumy; ceruzky;
maliarske štetce; zošity; rysovacie potreby; puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; papierové obrusy; papiernický tovar; perá (kancelárske
potreby); školské potreby (papiernický tovar), kalendáre.
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); cestovné kufre; dáždniky; tašky na nosenie detí; plecniaky; slnečníky; náprsné tašky; nákupné tašky;
plážové tašky; kabelky; kufríky; športové tašky;
tašky.
21 - Súpravy kuchynského riadu; poháre, šálky,
hrnčeky na pitie; keramické výrobky pre domácnosť; tašky alebo kufríky na toaletné potreby;
papierové taniere.
24 - Kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); textílie;
textilné materiály; plsť; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; prešívané posteľné pokrývky;
obliečky na matrace; textílie na bielizeň; plachty;
prikrývky; utierky na riad; posteľná bielizeň; stolová bielizeň (nie papierová); textilné uteráky;
povlaky na matrace (posteľná bielizeň); obliečky
na vankúše; netkané textílie; ozdobné obliečky
na vankúše; posteľné pokrývky a prikrývky.
25 - Obuv; obuv na kúpanie; pančuchy; spodné
časti pančúch; čiapky; pleteniny; šály; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; spodná bielizeň; župany; svetre; pulóvre; ponožky; odevy; oblečenie;
pokrývky hlavy; pančuškové nohavice; gamaše;
kostýmy, obleky; detské nohavičky; chrániče uší
proti chladu (pokrývky hlavy); nohavice; rukavice; šatky, šály; tielka; legíny; sukne; oblečenie
pre bábätká; zástery; rukávniky; plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; šaty; kúpacie plášte;
čelenky (oblečenie); telocvičné úbory; maškarné
kostýmy; tričká; pončá.
28 - Hojdačky; lopty na hranie; balóny na hranie;
hračky; stavebnicové kocky (hračky); topánky na
korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; staveb-

(591) čierna, biela, žltá, červená, zelená, hnedá, fialová
(731) JOKO TN spol. s.r.o., Velčice 532, 913 04 Chocholná - Velčice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1410-2014
6.8.2014
2, 9, 35, 37
2 - Tonery do fotokopírovacích prístrojov; náplne
do tlačiarní a kopírovacích strojov (tonery); špeciálne farbivá pre reprografické, kopírovacie a faxovacie stroje, prístroje a zariadenia.
9 - Počítače; kopírovacie stroje; rýchloskenery;
veľkoformátové tlačiarne a skenery; faxy; monitory (počítačový hardvér); nooteboky (prenosné
počítače); rádiá; počítačové tlačiarne; multifunkčné zariadenia; nahrané a nenahrané nosiče zvuku a obrazu; telekomunikačné zariadenia; fotografické prístroje; telefónne prístroje a ich časti
a súčasti.
35 - Reklama; marketing; podpora predaja (pre
tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovanie tovarov uvedených v triedach 2 a 9 tohto zoznamu;
poradenstvo v obchodnej činnosti v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky; fotokopírovacie
služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby
prostredníctvom internetu s tovarmi uvedenými
v triedach 2 a 9 tohto zoznamu.
37 - Inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení.

(540)

(591) červená, sivá
(731) RIEDEL Artur, Baarermattstr. 20, 6340 Baar, CH;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1425-2014
8.8.2014
33, 35, 36, 41
33 - Víno; biele víno; červené víno; šumivé víno;
vodnár (matolinové víno); vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); brandy,
vínovica; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické výťažky z ovocia; nízkoalkoholické nápoje;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
alkoholové extrakty (tinktúry); aperitívy; griotka;
likéry; horké likéry; destilované nápoje; liehoviny;
liehové esencie; medovina; rum; whisky; vermút;
džin; vodka; alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vínom, s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, s čokoládou, s orieškami, so zmrzlinou, s kávou, s čajom, s cukrovinkami, so sušienkami, s keksami, s cereálnymi tyčinkami, so slanými tyčinkami a so slaným pečivom (chuťovky), s čokoládovými, s ovocnými a s orieškovými chuťovkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s vínom, s alkoholickými a s nealkoholickými nápojmi, s čokoládou, s orieškami, so zmrzlinou, s kávou, s čajom, s cukrovinkami, so sušienkami, s keksami,
s cereálnymi tyčinkami, so slanými tyčinkami a so
slaným pečivom (chuťovky), s čokoládovými,
s ovocnými a s orieškovými chuťovkami a s tovarmi uvedeným v triede 33 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; reklama; zásielkové reklamné
služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu „klikni
sem“; prenájom reklamného času v komunikačných
médiách; rozhlasová reklama; televízna reklama;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre tretie osoby); aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely; vydávanie reklamných textov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; marketing; marketingové štúdie; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie
tovaru; vzťahy s verejnosťou (public relations);
vyhľadávanie sponzorov; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; kancelárske práce; administratívne
spracovanie obchodných objednávok; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákladov;
fakturácie; fotokopírovacie služby; prenájom predajných automatov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
36 - Organizovanie zbierok; organizovanie dobročinných zbierok; financovanie (služby); finančné riadenie; finančníctvo; správcovstvo; finančné informácie; garancie, záruky, kaucie; klíring
(bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); zriaďovanie fondov; finančné
sponzorstvo; poisťovníctvo; peňažníctvo; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
41 - Vydávanie časopisov, novín, kníh a iných
periodických a neperiodických publikácií (okrem
reklamných); online vydávanie elektronických
kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania);
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); formátovanie textov (nie na reklamné účely);
organizovanie hier, zábavy; titulkovanie; prekla-
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dateľské služby; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); odborné preškoľovanie; koučovanie (školenie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie
seminárov; organizovanie a vedenie kongresov;
organizovanie a vedenie konferencií; vyučovanie; vzdelávanie; fotografovanie; fotografické reportáže; reportérske služby; organizovanie a vedenie koncertov; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie plesov; organizovanie lotérií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; služby estrádnych umelcov; organizovanie súťaží krásy;
organizovanie športových súťaží; tvorba divadelných alebo iných predstavení; písanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie
večierkov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; produkcia filmov (nie reklamných); zábava; výchovno-zábavné klubové služby; služby
poskytované prázdninovými tábormi (zábava); tvorba videofilmov; akadémie (vzdelávanie); požičiavanie videopások; požičiavanie kinematografických filmov; nahrávanie videopások; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540) KRESLÍME BUDÚCNOSŤ
(731) Píža Ján, Pod Rovnicami 3475/65, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1432-2014
12.8.2014
3, 5, 29
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; parfumy; kolínske vody; toaletné vody;
parfumovaná voda; mydlá; voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; vlasové
vody; farby na vlasy; farebné tónovače na vlasy;
pleťové vody na kozmetické použitie; čistiace toaletné mlieka; prípravky na holenie; vody po holení; mydlá na holenie; kozmetické prípravky do
kúpeľa; kozmetické prípravky na opaľovanie;
kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; prípravky na čistenie zubov; šampóny; masážne gély
nie na lekárske použitie; gély na bielenie zubov;
toaletné prípravky; dezodoračné mydlá; dezodoranty (parfuméria); dezodoranty pre domáce zvieratá; antiperspiranty (kozmetické výrobky); mydlá proti poteniu; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; lak na vlasy.
5 - Diétne potraviny na lekárske použitie; opaľovacie prípravky na farmaceutické použitie; diétne
nápoje na lekárske použitie; vitamínové prípravky; 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
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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; potravinárske oleje
a tuky.

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

(540)

1440-2014
14.8.2014
14, 25, 35
14 - Náhrdelníky (klenotnícke výrobky); náušnice; náramky (klenotnícke výrobky).
25 - Bundy; kabáty; korzety; košele; legínsy; legíny; nohavice; plavky; rukavice; pulóvre; saká;
sukne; svetre; šaty; šatky, šály; topy; tričká; tuniky; vesty; zvrchníky; pleteniny; odevy.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triedach 14 a 25 tohto zoznamu poskytované aj
prostredníctvom internetu.

(540)
(731) MAGNIFICUS s.r.o., Za Hládkovem 676/20,
169 00 Praha - Střešovice, CZ;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1434-2014
13.8.2014
35, 41, 43
35 - Administratívna správa hotelov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prieskum trhu; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; poradenstvo
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti;
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; personálne poradenstvo.
41 - Internátne školy; prenájom tenisových kurtov; informácie o možnostiach zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov.
43 - Bufety; reštaurácie (jedálne); hotelierske služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; prenájom
prechodného ubytovania; turistické ubytovne;
prenájom prednáškových sál; rezervácie prechodného ubytovania; informácie o možnostiach ubytovania.

(540)

(591) žltá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená,
čierna (spresnenie všetkých odtieňov farieb je
uvedené v číselnom vyjadrení CMYK v prílohe
položky č.1 predmetného spisu)
(731) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK;

(731) DUOTRADE, s.r.o., Jilemnického 2415/6, 052 01
Spišská Nová Ves, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1443-2014
15.8.2014
9, 16, 19, 20, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45
9 - Alarmy; požiarne hlásiče; nosiče zvukových
nahrávok; prístroje na reguláciu tepla; rozvodné
skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); elektrické monitorovacie prístroje; elektrické zásuvky;
reproduktory, amplióny; rozvodné panely (elektrina); elektrické meracie zariadenia; elektrické
káble; riadiace panely (elektrotechnika); vysielače elektronických signálov; telekomunikačné vysielače; zariadenia na spracovanie údajov; svetelné tabule; počítače; nahraté počítačové programy; rádiotelefónne zariadenia; telefónne prístroje; elektrické zámky; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; registračné pokladnice; magnetické identifikačné karty; čítačky čiarových kódov; audiovizuálne kompaktné disky; nahraté operačné programy; periférne zariadenia počítačov; počítačový
softvér (nahraté počítačové programy); kódované
magnetické karty; počítačové rozhrania; magnetické nosiče údajov; magnetické páskové jednotky (informatika); monitory (počítačový hardvér);
monitorovacie počítačové programy; optické nosiče údajov; počítačové tlačiarne; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); diskové
mechaniky počítačov; notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné tabule; videodispleje; videotelefóny; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné);
prenosné telefóny; káble s optickými vláknami;
rádiové pejdžre; identifikačné magnetické náramky; USB kľúče; prenosné počítače.
16 - Tlačené publikácie; rozmnožovacie stroje a prístroje.
19 - Priečky (nekovové).
20 - Kancelársky nábytok; nábytok; stoly; police,
stojany; kovový nábytok.
27 - Podlahové krytiny.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; fotokopírovacie služby; prenájom kancelárskych stro-
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jov a zariadení; predvádzanie tovaru; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných
materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; reklama;
správa počítačových súborov; odborné obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; prenájom fotokopírovacích
strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby;
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; predplatné telekomunikačných
služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); marketing.
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov;
inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia a opravy telefónov; inštalácia, údržba a opravy počítačov.
38 - Telefonická komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom
počítača; elektronická pošta; prenájom prístrojov
na prenos správ; komunikácia prostredníctvom
optických sietí; prenájom telekomunikačných prístrojov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu
do telekomunikačných sietí; poskytovanie používateľského prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie.
39 - Prenájom miesta na parkovanie.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie, vzdelávanie, školenia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); koučovanie (školenie).
42 - Štúdie technických projektov; požičiavanie
počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových systémov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá;
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie
osoby); hosťovanie na počítačových stránkach
(webových stránkach); inštalácia počítačového
softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov;
diaľkové monitorovanie počítačových systémov.
43 - Kaviarne; reštaurácie (jedálne); bary (služby).
45 - Registrácia doménových mien.
(540)

(591) čierna, biela, sivá, fialová, indigo, modrá, zelená,
žltá, oranžová, červená
(731) Facility, s.r.o., Zlatovská 2190/31, 911 05 Trenčín, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1444-2014
15.8.2014
29, 30, 35
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; vajcia;
mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje
a tuky; konzervovaná šošovica; konzervovaná fazuľa; konzervovaný hrach; konzervované sójové
bôby (potraviny).
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo;
kakaové náhradky; múka a obilninové výrobky;
chlieb; sušienky; sucháre; jemné pečivárske výrobky; cukrovinky; zmrzliny; med; melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva a cesta; soľ; horčica; čierne korenie; koreniny; ocot; omáčky (chuťové prísady); pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); múčne jedlá; jedlá z rezancov; mäsové šťavy.
35 - Reklamné služby; reklamné služby v oblasti
kultúrnych a spoločenských podujatí; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; online
prezentácia festivalu jedla a pitia (podpora predaja pre tretie osoby); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zásielkové reklamné
služby; rozhlasová reklama; televízna reklama;
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; prieskum verejnej mienky; obchodné odhady; vzťahy
s verejnosťou (public relations); marketingové štúdie; obchodné odhady; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných
materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; organizovanie obchodných
a reklamných výstav, veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentácií, súťaží a módnych prehliadok;
predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; vyhľadávanie sponzorov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.

(540)

(591) tmavozelená, svetlozelená
(731) Dimitra, s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, SK;
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1445-2014
15.8.2014
29, 30, 41
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; vajcia;
mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje
a tuky; konzervovaná šošovica; konzervovaná
fazuľa; konzervovaný hrach; konzervované sójové bôby (potraviny).
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30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo;
kakaové náhradky; múka a obilninové výrobky;
chlieb; sušienky; sucháre; jemné pečivárske výrobky; cukrovinky; zmrzliny; med; melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva a cesta; soľ; horčica; čierne korenie; koreniny; ocot; omáčky (chuťové prísady); pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); múčne jedlá; jedlá z rezancov; mäsové šťavy.
41 - Zábava; kultúrna, zábavná, športová a vzdelávacia činnosť; organizovanie festivalu jedla
a pitia na kultúrne, zábavné a vzdelávacie účely;
organizovanie kuchárskych, cukrárskych a barmanských šou na kultúrne, zábavné a vzdelávacie účely; organizovanie degustácií na kultúrne,
zábavné a vzdelávacie účely; organizovanie ochutnávok jedla a pitia na kultúrne, zábavné a vzdelávacie účely; organizovanie ochutnávok gurmánskych špecialít na kultúrne, zábavné a vzdelávacie 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 podujatí; organizovanie živých vystúpení; nahrávanie hudby a hudobných programov; organizovanie lotérií a tombol; služby 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; rezervácia vstupeniek na zábavné predstavenia; služby agentúr
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia.

(540)

(591) tmavozelená, svetlá zelená
(731) Dimitra, s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, SK;
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;

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

1449-2014
18.8.2014
9, 11, 35, 37, 42
9 - Vedecké, optické a signalizačné prístroje a nástroje; predradníky na osvetľovacie prístroje; batérie do svietidiel; blikavé svetlá (svetelné signály); elektrické káble; elektrické objímky; elektrické regulátory svetla; expozimetre; optické lampy; optické vlákna; optické žiarovky; prenosné
elektrické zdroje; prístroje a nástroje na vedenie,
distribúciu, spínanie, transformáciu, akumuláciu,
reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; reklamné svetelné tabule; signálne návesné lampáše;
svetelné bóje, majáky; žiarovky do zábleskových
prístrojov; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče
údajov; záznamové disky; neónové a svetelné reklamy.

11 - Zariadenia na osvetľovanie; baterky (svietidlá); bezpečnostné lampy; bodové lampy; elektrické lampy; elektrické lampy na osvetľovanie
v exteriéroch; elektrické svietidlá; elektrické osvetľovacie výbojky; elektrické žiarovky; chrániče
osvetľovacích telies; kandelábre, pouličné lam-py;
lampové banky; lampové cylindre; lampy (svietidlá); lustre; mechanické ochranné zariadenia
pre elektricky alebo elektronicky ovládané svietidlá; modulárne systémy osvetlenia; nástenné
svietidlá; neprenosné osvetľovacie trubice; neprenosné osvetľovacie zariadenia a prístroje; neprenosné rozptyľovače svetla; neprenosné svietidlové prvky; obaly a rozpery na lampy; objímky na elektrické svetlá; objímky na svietidlá; objímky na tienidlá; oblúkové lampy; osvetlenie na
výstavné účely; osvetľovacie panely; osvetľovacie príslušenstvo do domácnosti; osvetľovacie
prístroje a zariadenia; ozdobné svetlá; plášte svietidiel; podlahové osvetlenie; prisadené stropné
osvetlenie; prisadené závesné osvetlenie; tienidlá
na lampy; držiaky lampových tienidiel; zásuvky
na elektrické svetlá; siete a deflektory na smerovanie svetiel; projektory; objektívy pre osvetľovacie zariadenia; lampové reflektory; reflektory;
reťaze farebných žiaroviek; stolové lampy; svetelné gule, banky; svetelné lišty; svetelné reflektory; svetelné rúry; svetelné výbojkové trubice;
svetlá; svetlomety; tienidlá na lampy; UV-lampy
okrem lámp na lekárske použitie; vnútorné osvetľovacie zariadenia (architektonické, komerčné,
núdzové a priemyselné osvetlenie); vonkajšie osvetľovacie zariadenia (projektory, rezidenčné
a pouličné osvetlenie); vstavané osvetľovacie zariadenia (elektrické výbojky na osvetlenie); záhradné svetlá; zapustené bodové svetlá; závesné
osvetlenie; závesné podpery na lampy; žiarovky
pre reflektory; žiarovky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami; maloobchodné
služby s elektrickými prístrojmi a zariadeniami
a tovarmi uvedenými v triedach 9 a 11 tohto zoznamu; marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; podnikové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo;
podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; poradenské služby
v oblasti podnikateľského alebo obchodného riadenia; poradenstvo pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prenájom
reklamných plôch; prenájom reklamných priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; reklama;
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; televízna reklama; vydávanie rek-
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lamných textov; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre tretie
osoby); vyhľadávanie sponzorov; lepenie plagátov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie s tovarmi uvedenými v triede 9 a 11
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 42 tohto zoznamu, obchodné poradenské a konzultačné služby v oblasti osvetľovacích prístrojov a zariadení.
37 - Informácie o opravách; inštalácia, údržba a opravy vonkajšieho a vnútorného osvetlenia; inštalácia, údržba a opravy neónových a svetelných
reklám, osvetľovacích prístrojov a zariadení, bezpečnostných lámp, chráničov osvetľovacích telies, cylindrov, difuzérov svetiel, držiakov na lampy a svietidlá, elektrických lámp, lámp (svietidiel),
lustrov, objímok na svietidlá, oblúkových lámp,
plášťov svietidiel, pouličných lámp, svetelných
reflektorov, reťazí farebných žiaroviek, stropných
svetiel, svetelných gulí, bánk, svetelných rúr, tienidiel na lampy, objímok na tienidlá, UV-lámp
okrem lámp na lekárske použitie, žiariviek, žiaroviek.
42 - Vedecké a technologické služby; výskum
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; projektovanie osvetľovacích prístrojov a zariadení; kontrola osvetľovacích prístrojov a zariadení; skúšky osvetľovacích
prístrojov a zariadení; návrhy osvetľovacích prístrojov a zariadení; architektonické poradenstvo
a architektonické služby v oblasti exteriérovej
a interiérovej architektúry; interiérové dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; umelecké dizajnérstvo.
(540)

(591) modrá, zelená
(731) OMS, spol. s r.o., 419 Dojč, 906 02 Dojč, SK;

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

1450-2014
18.8.2014
9, 11, 35, 37, 42
9 - Vedecké, optické a signalizačné prístroje a nástroje; predradníky na osvetľovacie prístroje; batérie do svietidiel; blikavé svetlá (svetelné signály); elektrické káble; elektrické objímky; elektrické regulátory svetla; expozimetre; optické lampy; optické vlákna; optické žiarovky; prenosné
elektrické zdroje; prístroje a nástroje na vedenie,
distribúciu, spínanie, transformáciu, akumuláciu,
reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; reklamné svetelné tabule; signálne návesné lampáše;
svetelné bóje, majáky; žiarovky do zábleskových
prístrojov; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče
údajov; záznamové disky; neónové a svetelné reklamy.

167

11 - Zariadenia na osvetľovanie; baterky (svietidlá);
bezpečnostné lampy; bodové lampy; elektrické
lampy; elektrické lampy na osvetľovanie v exteriéroch; elektrické svietidlá; elektrické osvetľovacie výbojky; elektrické žiarovky; chrániče osvetľovacích telies; kandelábre, pouličné lampy; lampové banky; lampové cylindre; lampy (svietidlá);
lustre; mechanické ochranné zariadenia pre elektricky alebo elektronicky ovládané svietidlá; modulárne systémy osvetlenia; nástenné svietidlá;
neprenosné osvetľovacie trubice; neprenosné osvetľovacie zariadenia a prístroje; neprenosné rozptyľovače svetla; neprenosné svietidlové prvky;
obaly a rozpery na lampy; objímky na elektrické
svetlá; objímky na svietidlá; objímky na tienidlá;
oblúkové lampy; osvetlenie na výstavné účely;
osvetľovacie panely; osvetľovacie príslušenstvo
do domácnosti; osvetľovacie prístroje a zariadenia; ozdobné svetlá; plášte svietidiel; podlahové
osvetlenie; prisadené stropné osvetlenie; prisadené závesné osvetlenie; tienidlá na lampy; držiaky
lampových tienidiel; zásuvky na elektrické svetlá; siete a deflektory na smerovanie svetiel; projektory; objektívy pre osvetľovacie zariadenia;
lampové reflektory; reflektory; reťaze farebných
žiaroviek; stolové lampy; svetelné gule, banky;
svetelné lišty; svetelné reflektory; svetelné rúry;
svetelné výbojkové trubice; svetlá; svetlomety;
tienidlá na lampy; UV-lampy okrem lámp na lekárske použitie; vnútorné osvetľovacie zariadenia (architektonické, komerčné, núdzové a priemyselné osvetlenie); vonkajšie osvetľovacie zariadenia (projektory, rezidenčné a pouličné osvetlenie); vstavané osvetľovacie zariadenia (elektrické výbojky na osvetlenie); záhradné svetlá; zapustené bodové svetlá; závesné osvetlenie; závesné podpery na lampy; žiarovky pre reflektory;
žiarovky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami; maloobchodné
služby s elektrickými prístrojmi a zariadeniami
a tovarmi uvedenými v triedach 9 a 11 tohto zoznamu; marketingové štúdie; obchodné alebo
podnikateľské informácie; obchodné informácie
a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podnikové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti podnikateľského alebo obchodného
riadenia; poradenstvo pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných
priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu;
reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie
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vzoriek tovarov; televízna reklama; vydávanie
reklamných textov; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre tretie
osoby); vyhľadávanie sponzorov; lepenie plagátov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie s tovarmi uvedenými v triede 9 a 11
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 42 tohto zoznamu, obchodné poradenské a konzultačné služby v oblasti osvetľovacích prístrojov a zariadení.
37 - Informácie o opravách; inštalácia, údržba
a opravy vonkajšieho a vnútorného osvetlenia;
inštalácia, údržba a opravy neónových a svetelných reklám, osvetľovacích prístrojov a zariadení,
bezpečnostných lámp, chráničov osvetľovacích
telies, cylindrov, difuzérov svetiel, držiakov na
lampy a svietidlá, elektrických lámp, lámp (svietidiel), lustrov, objímok na svietidlá, oblúkových
lámp, plášťov svietidiel, pouličných lámp, svetelných reflektorov, reťazí farebných žiaroviek,
stropných svetiel, svetelných gulí, bánk, svetelných rúr, tienidiel na lampy, objímok na tienidlá,
UV-lámp okrem lámp na lekárske použitie, žiariviek, žiaroviek.
42 - Vedecké a technologické služby; výskum
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; projektovanie osvetľovacích prístrojov a zariadení; kontrola osvetľovacích prístrojov a zariadení; skúšky osvetľovacích
prístrojov a zariadení; návrhy osvetľovacích prístrojov a zariadení; architektonické poradenstvo
a architektonické služby v oblasti exteriérovej
a interiérovej architektúry; interiérové dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; umelecké dizajnérstvo.

(540)

(591) zelená, modrá
(731) OMS, spol. s r.o., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1451-2014
18.8.2014
9, 11, 35, 37, 42
9 - Vedecké, optické a signalizačné prístroje a nástroje; predradníky na osvetľovacie prístroje; batérie do svietidiel; blikavé svetlá (svetelné signály);
elektrické káble; elektrické objímky; elektrické
regulátory svetla; expozimetre; optické lampy;
optické vlákna; optické žiarovky; prenosné elektrické zdroje; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, spínanie, transformáciu, akumuláciu,
reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; reklamné svetelné tabule; signálne návesné lampáše;
svetelné bóje, majáky; žiarovky do zábleskových
prístrojov; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče
údajov; záznamové disky; neónové a svetelné reklamy.

11 - Zariadenia na osvetľovanie; baterky (svietidlá);
bezpečnostné lampy; bodové lampy; elektrické
lampy; elektrické lampy na osvetľovanie v exteriéroch; elektrické svietidlá; elektrické osvetľovacie výbojky; elektrické žiarovky; chrániče osvetľovacích telies; kandelábre, pouličné lampy; lampové banky; lampové cylindre; lampy (svietidlá);
lustre; mechanické ochranné zariadenia pre elektricky alebo elektronicky ovládané svietidlá; modulárne systémy osvetlenia; nástenné svietidlá;
neprenosné osvetľovacie trubice; neprenosné osvetľovacie zariadenia a prístroje; neprenosné rozptyľovače svetla; neprenosné svietidlové prvky;
obaly a rozpery na lampy; objímky na elektrické
svetlá; objímky na svietidlá; objímky na tienidlá;
oblúkové lampy; osvetlenie na výstavné účely;
osvetľovacie panely; osvetľovacie príslušenstvo
do domácnosti; osvetľovacie prístroje a zariadenia; ozdobné svetlá; plášte svietidiel; podlahové
osvetlenie; prisadené stropné osvetlenie; prisadené závesné osvetlenie; tienidlá na lampy; držiaky
lampových tienidiel; zásuvky na elektrické svetlá; siete a deflektory na smerovanie svetiel; projektory; objektívy pre osvetľovacie zariadenia;
lampové reflektory; reflektory; reťaze farebných
žiaroviek; stolové lampy; svetelné gule, banky;
svetelné lišty; svetelné reflektory; svetelné rúry;
svetelné výbojkové trubice; svetlá; svetlomety;
tienidlá na lampy; UV - lampy okrem lámp na lekárske použitie; vnútorné osvetľovacie zariadenia
(architektonické, komerčné, núdzové a priemyselné osvetlenie); vonkajšie osvetľovacie zariadenia (projektory, rezidenčné a pouličné osvetlenie); vstavané osvetľovacie zariadenia (elektrické
výbojky na osvetlenie); záhradné svetlá; zapustené bodové svetlá; závesné osvetlenie; závesné
podpery na lampy; žiarovky pre reflektory; žiarovky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment;
obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami; maloobchodné
služby s elektrickými prístrojmi a zariadeniami
a tovarmi uvedenými v triedach 9 a 11 tohto zoznamu; marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; podnikové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo;
podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; poradenské služby
v oblasti podnikateľského alebo obchodného riadenia; poradenstvo pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prenájom
reklamných plôch; prenájom reklamných priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; reklama;
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek
tovarov; televízna reklama; vydávanie reklamných
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textov; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); vyhľadávanie sponzorov; lepenie plagátov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie
s tovarmi uvedenými v triede 9 a 11 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 42 tohto zoznamu,
obchodné poradenské a konzultačné služby v oblasti osvetľovacích prístrojov a zariadení.
37 - Informácie o opravách; inštalácia, údržba
a opravy vonkajšieho a vnútorného osvetlenia; inštalácia, údržba a opravy neónových a svetelných
reklám, osvetľovacích prístrojov a zariadení, bezpečnostných lámp, chráničov osvetľovacích telies,
cylindrov, difuzérov svetiel, držiakov na lampy
a svietidlá, elektrických lámp, lámp (svietidiel),
lustrov, objímok na svietidlá, oblúkových lámp,
plášťov svietidiel, pouličných lámp, svetelných
reflektorov, reťazí farebných žiaroviek, stropných
svetiel, svetelných gulí, bánk, svetelných rúr, tienidiel na lampy, objímok na tienidlá, UV - lámp
okrem lámp na lekárske použitie, žiariviek, žiaroviek.
42 - Vedecké a technologické služby; výskum
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; projektovanie osvetľovacích prístrojov a zariadení; kontrola osvetľovacích prístrojov a zariadení; skúšky osvetľovacích
prístrojov a zariadení; návrhy osvetľovacích prístrojov a zariadení; architektonické poradenstvo
a architektonické služby v oblasti exteriérovej
a interiérovej architektúry; interiérové dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; umelecké dizajnérstvo.
(540)

(591) zelená, modrá
(731) OMS, spol. s r.o., 419 Dojč, 906 02 Dojč, SK;

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

1452-2014
18.8.2014
9, 11, 35, 37, 42
9 - Vedecké, optické a signalizačné prístroje a nástroje; predradníky na osvetľovacie prístroje; batérie do svietidiel; blikavé svetlá (svetelné signály); elektrické káble; elektrické objímky; elektrické regulátory svetla; expozimetre; optické lampy; optické vlákna; optické žiarovky; prenosné
elektrické zdroje; prístroje a nástroje na vedenie,
distribúciu, spínanie, transformáciu, akumuláciu,
reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; reklamné svetelné tabule; signálne návesné lampáše;
svetelné bóje, majáky; žiarovky do zábleskových
prístrojov; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče
údajov; záznamové disky; neónové a svetelné reklamy.
11 - Zariadenia na osvetľovanie; baterky (svietidlá);
bezpečnostné lampy; bodové lampy; elektrické
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lampy; elektrické lampy na osvetľovanie v exteriéroch; elektrické svietidlá; elektrické osvetľovacie výbojky; elektrické žiarovky; chrániče osvetľovacích telies; kandelábre, pouličné lampy; lampové banky; lampové cylindre; lampy (svietidlá);
lustre; mechanické ochranné zariadenia pre elektricky alebo elektronicky ovládané svietidlá; modulárne systémy osvetlenia; nástenné svietidlá;
neprenosné osvetľovacie trubice; neprenosné osvetľovacie zariadenia a prístroje; neprenosné rozptyľovače svetla; neprenosné svietidlové prvky;
obaly a rozpery na lampy; objímky na elektrické
svetlá; objímky na svietidlá; objímky na tienidlá;
oblúkové lampy; osvetlenie na výstavné účely;
osvetľovacie panely; osvetľovacie príslušenstvo
do domácnosti; osvetľovacie prístroje a zariadenia; ozdobné svetlá; plášte svietidiel; podlahové
osvetlenie; prisadené stropné osvetlenie; prisadené závesné osvetlenie; tienidlá na lampy; držiaky
lampových tienidiel; zásuvky na elektrické svetlá; siete a deflektory na smerovanie svetiel; projektory; objektívy pre osvetľovacie zariadenia;
lampové reflektory; reflektory; reťaze farebných
žiaroviek; stolové lampy; svetelné gule, banky;
svetelné lišty; svetelné reflektory; svetelné rúry;
svetelné výbojkové trubice; svetlá; svetlomety;
tienidlá na lampy; UV - lampy okrem lámp na lekárske použitie; vnútorné osvetľovacie zariadenia
(architektonické, komerčné, núdzové a priemyselné osvetlenie); vonkajšie osvetľovacie zariadenia (projektory, rezidenčné a pouličné osvetlenie); vstavané osvetľovacie zariadenia (elektrické
výbojky na osvetlenie); záhradné svetlá; zapustené
bodové svetlá; závesné osvetlenie; závesné podpery na lampy; žiarovky pre reflektory; žiarovky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami; maloobchodné
služby s elektrickými prístrojmi a zariadeniami
a tovarmi uvedenými v triedach 9 a 11 tohto zoznamu; marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie
a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podnikové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti podnikateľského alebo obchodného
riadenia; poradenstvo pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných
priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; prieskum trhu; reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie
vzoriek tovarov; televízna reklama; vydávanie reklamných textov; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie infor-
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mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby);
vyhľadávanie sponzorov; lepenie plagátov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie
s tovarmi uvedenými v triede 9 a 11 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 42 tohto zoznamu,
obchodné poradenské a konzultačné služby v oblasti osvetľovacích prístrojov a zariadení.
37 - Informácie o opravách; inštalácia, údržba
a opravy vonkajšieho a vnútorného osvetlenia;
inštalácia, údržba a opravy neónových a svetelných reklám, osvetľovacích prístrojov a zariadení, bezpečnostných lámp, chráničov osvetľovacích telies, cylindrov, difuzérov svetiel, držiakov
na lampy a svietidlá, elektrických lámp, lámp (svietidiel), lustrov, objímok na svietidlá, oblúkových
lámp, plášťov svietidiel, pouličných lámp, svetelných reflektorov, reťazí farebných žiaroviek,
stropných svetiel, svetelných gulí, bánk, svetelných rúr, tienidiel na lampy, objímok na tienidlá,
UV - lámp okrem lámp na lekárske použitie, žiariviek, žiaroviek.
42 - Vedecké a technologické služby; výskum
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy
a priemyselný výskum; projektovanie osvetľovacích prístrojov a zariadení; kontrola osvetľovacích prístrojov a zariadení; skúšky osvetľovacích
prístrojov a zariadení; návrhy osvetľovacích prístrojov a zariadení; architektonické poradenstvo
a architektonické služby v oblasti exteriérovej
a interiérovej architektúry; interiérové dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; umelecké dizajnérstvo.

(540)

The World´s First Lighting
Solutions Project Platform

(731) OMS, spol. s r.o., 419 Dojč, 906 02 Dojč, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1470-2014
26.8.2014
16, 35, 39
16 - Papier; kartón, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby
pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; tlačiarenské
typy; štočky; obaly (papiernický tovar); pečiatky
(s adresnými údajmi); plagáty; reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; knižné zarážky; umelecké litografie; obrazy
(maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na
písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky;
zošity; vzory na kopírovanie; poznámkové zošity; mapy; hárky papiera; tuby z kartónu; katalógy; obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický
tovar); grafiky; diagramy; obálky (papiernický tovar); baliaci papier; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); pečiatky; zoznamy; tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie;

príručky; listový papier; litografie; brožované knihy; paragóny; papierové vreckovky; papierové
obrusy; olejotlače; papierové pečate; papiernický
tovar; baliace plastové fólie; stojany na fotografie; nákresy; portréty; prospekty; časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká a tašky
na balenie; školské potreby (papiernický tovar);
záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie);
podložky na písanie; stojany na pečiatky; puzdrá
na pečiatky; poštové známky; lepiace pásky na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na
kancelárske použitie; drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; lepenkové alebo papierové škatule; stojany na perá a ceruzky; lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar);
plastové bublinové fólie (na balenie); papierové
zástavy; papierové vlajky; fólie z regenerovanej
celulózy na balenie; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); písacie súpravy (papiernický tovar); grafické znaky; pútače z papiera
alebo lepenky; papierové utierky; etikety okrem
textilných; viskózové fólie na balenie; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky
(papiernický tovar); kopírovací papier (papiernický tovar); puzdrá na šekové knižky; hudobné
blahoželania (pohľadnice); obežníky; puzdrá na pasy; písacie nástroje; tabule na zapichovanie oznamov; ozdobné papierové mašle; nákupné karty
(nie na hranie); papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce
vlhkosť na balenie potravín; letáky; obálky na
dokumenty (papiernický tovar); diáre (papiernický tovar); reklamné materiály (papiernický tovar);
darčekové predmety (papiernický tovar).
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; komerčné informačné kancelárie;
rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení
podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných
materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti;
vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske
práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpo-
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ra predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby;
spracovanie textov; služby predplácania novín
a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií
výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík;
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov;
marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; platené reklamné služby typu
„klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok; organizovanie podujatí (na reklamné účely); inzertné služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 39 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu; poskytovanie
informácií týkajúcich sa všetkých uvedených
služieb; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; letecká doprava; prenájom automobilov; automobilová doprava; autobusová
doprava; kamiónová nákladná doprava; vykladanie lodného nákladu; dovoz, doprava; železničná
doprava; doručovanie balíkov; doručovanie zásielok; balenie tovarov; sprostredkovanie námornej dopravy; vykladanie nákladov; doručovanie
tovarov; skladovanie tovarov; parkovanie automobilov (služby); uskladnenie tovarov; prenájom
skladísk; lodná trajektová doprava; riečna doprava; lodná preprava tovaru; prenájom dopravných
prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest
na parkovanie; prenájom vozidiel; prenájom osobných vagónov; prenájom nákladných vagónov;
doprava nábytku; doprava, preprava; lodná doprava; osobná doprava; taxislužba; električková doprava; expedičné služby; námorná doprava; doprava pancierovými vozidlami; doprava cestujúcich; doprava a skladovanie odpadu; sťahovanie;
sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doručovacie
služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; prenájom skladovacích kontajnerov; rezervácia dopravy; balenie tovarov; doručovacie služby; doručo-
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vanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na
dobierku; nakladanie a vykladanie v dokoch; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; doručovanie kvetov; frankovanie poštových zásielok; informácie o dopravnej premávke;
logistické služby v doprave; strážená doprava cenností; poskytovanie informácií o cestovnej trase;
poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých
uvedených služieb; poradenské a konzultačné
služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb.
(540)

(591) čierna, oranžová, biela
(731) SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.,
Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Čuprík Marián, Mgr., Košice, SK;

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

1471-2014
26.8.2014
16, 35, 39
16 - Papier; kartón, lepenka; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby
pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; tlačiarenské
typy; štočky; obaly (papiernický tovar); pečiatky
(s adresnými údajmi); plagáty; reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; knižné zarážky; umelecké litografie; obrazy
(maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na
písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky;
zošity; vzory na kopírovanie; poznámkové zošity;
mapy; hárky papiera; tuby z kartónu; katalógy;
obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický tovar);
grafiky; diagramy; obálky (papiernický tovar);
baliaci papier; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); pečiatky; zoznamy; tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky;
listový papier; litografie; brožované knihy; paragóny; papierové vreckovky; papierové obrusy;
olejotlače; papierové pečate; papiernický tovar;
baliace plastové fólie; stojany na fotografie; nákresy; portréty; prospekty; časopisy (periodiká);
papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; školské potreby (papiernický tovar); záložky
do kníh; blahoprajné pohľadnice; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky na
písanie; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky;
poštové známky; lepiace pásky na kancelárske
použitie alebo pre domácnosť; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske
použitie; drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; lepenkové alebo papierové škatule;
stojany na perá a ceruzky; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové podložky pod
poháre; oznámenia (papiernický tovar); plastové
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bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy;
papierové vlajky; fólie z regenerovanej celulózy
na balenie; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); písacie súpravy (papiernický
tovar); grafické znaky; pútače z papiera alebo lepenky; papierové utierky; etikety okrem textilných;
viskózové fólie na balenie; paletizačné plastové
fólie (priľnavé, naťahovacie); papierové alebo
kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); kopírovací papier (papiernický tovar);
puzdrá na šekové knižky; hudobné blahoželania
(pohľadnice); obežníky; puzdrá na pasy; písacie
nástroje; tabule na zapichovanie oznamov; ozdobné papierové mašle; nákupné karty (nie na hranie); papierové alebo plastové absorpčné hárky
alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo
plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na
balenie potravín; letáky; obálky na dokumenty
(papiernický tovar); diáre (papiernický tovar); reklamné materiály (papiernický tovar); darčekové
predmety (papiernický tovar).
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; komerčné informačné kancelárie;
rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení
podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných
materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti;
vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske
práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie
obchodných alebo reklamných výstav; prieskum
verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných
objednávok; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské

služby (obchodná pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie
sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni
sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií
pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov
v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok; organizovanie podujatí (na reklamné účely); inzertné služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 39 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu; poskytovanie
informácií týkajúcich sa všetkých uvedených služieb; poradenské a konzultačné služby týkajúce
sa všetkých uvedených služieb.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; letecká doprava; prenájom automobilov; automobilová doprava; autobusová doprava; kamiónová nákladná doprava; vykladanie
lodného nákladu; dovoz, doprava; železničná doprava; doručovanie balíkov; doručovanie zásielok;
balenie tovarov; sprostredkovanie námornej dopravy; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov; parkovanie automobilov (služby); uskladnenie tovarov; prenájom skladísk; lodná trajektová doprava; riečna doprava;
lodná preprava tovaru; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; prenájom osobných
vagónov; prenájom nákladných vagónov; doprava
nábytku; doprava, preprava; lodná doprava; osobná doprava; taxislužba; električková doprava; expedičné služby; námorná doprava; doprava pancierovými vozidlami; doprava cestujúcich; doprava a skladovanie odpadu; sťahovanie; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie
dopravy; služby vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; prenájom skladovacích kontajnerov; rezervácia dopravy; balenie
tovarov; doručovacie služby; doručovanie novín
a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku; nakladanie a vykladanie v dokoch; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; doručovanie kvetov; frankovanie poštových zásielok;
informácie o dopravnej premávke; logistické služby v doprave; strážená doprava cenností; poskytovanie informácií o cestovnej trase; poskytovanie
informácií týkajúcich sa všetkých uvedených služieb; poradenské a konzultačné služby týkajúce
sa všetkých uvedených služieb.
(540)

SDS Slovenský Doručovací
Systém

(731) SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.,
Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Čuprík Marián, Mgr., Košice, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1473-2014
29.9.2014
11, 37
11 - Výmenníky tepla; lampy na čistenie vzduchu
od baktérií (germicídne); stroje a prístroje na čistenie vzduchu; chladiace zariadenia a stroje; chladiace prístroje a zariadenia; vetracie zariadenia;
tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).

(540)
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(540) DERMACOL ACNECOVER
(731) Dermacol a. s., Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha,
CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1490-2014
25.8.2014
3
3 - Aviváž; bieliace pracie prostriedky; tekuté pracie prostriedky; pracie prostriedky.

(540) Periel
(731) LEON global s.r.o., Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok, SK;

(591) modrá, sivá
(731) PROFI+ s.r.o, Zimná 893/9, 064 01 Stará Ľubovňa, SK;

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

1483-2014
21.8.2014
28, 35, 41
28 - Spoločenské hry.
35 - Obchodné riadenie pre športovcov; reklama;
televízna reklama; rozhlasová reklama; podpora
predaja (pre tretie osoby); reklama na transparentoch marketing; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); reklama prostredníctvom mobilnej telefonickej siete; reklama prostredníctvom elektronických tabúľ (pútačov); online reklama na počítačovej sieti; reklama prostredníctvom všetkých
verejných komunikačných prostriedkov; reklama
v populárnej a odbornej tlači; predvádzanie tovaru; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; vyhľadávanie
sponzorov.
41 - Športové aktivity; športové tábory (služby);
školenia športovcov; služby športových rozhodcov; prenájom športových plôch; služby športových klubov; poskytovanie zariadení na športovanie; služby športového tréningu; organizovanie
športových podujatí; organizovanie športových
súťaží; prenájom športových plôch; vzdelávanie
v oblasti športu; športová a kultúrna činnosti; poskytovanie informácií o vzdelávaní v oblasti športu; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia);
organizovanie futbalových športových podujatí;
vzdelávanie v oblasti športu; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia) kurzy telesného cvičenia;
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie jazdeckých súťaží.

(540) MUFUZA
(731) Gális s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným,
Kadnárova 10, 831 53 Bratislava- Rača, SK;
(740) LAW FIRM s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1488-2014
27.8.2014
3
3 - Kozmetické prípravky.

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

1491-2014
25.8.2014
3
3 - Aviváž; bieliace pracie prostriedky; tekuté pracie prostriedky; pracie prostriedky.

(540) Peeriell
(731) LEON global s.r.o., Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok, SK;

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

1508-2014
28.8.2014
9, 16, 35, 39, 41
9 - Prístroje a nástroje fotografické, optické; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; magnetické a optické nosiče údajov; nosiče údajov, informácií, zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov patriace do tejto triedy; publikácie v elektronickej podobe (sťahovateľné z telekomunikačnej siete);
softvér na nosičoch údajov; elektronicky šírené
informačné materiály (sťahovateľné z telekomunikačnej siete); časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie (sťahovateľné z telekomunikačnej siete).
16 - Papiernický tovar; tlačoviny; knihy; periodiká, neperiodiká; katalógy; brožúry; letáky; prospekty; plagáty; fotografie; odborné publikácie;
kancelárske potreby s výnimkou nábytku; učebné
a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; písacie
potreby; obaly (papiernický tovar); papierové a plastové fólie na balenie.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triedach 9 a 16 tohto zoznamu poskytované aj
prostredníctvom internetu; rozširovanie vzoriek
tovarov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; predvádzanie tovaru; prieskum
trhu; reklama online na počítačovej reklamnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; reklamná a inzertná činnosť; sprostredkovateľská
činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v triedach 9 a 16 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; distribúcia
tlačiarenských výrobkov všetkých druhov a informácií na všetkých druhoch nosičov vrátane ich
expedície; balenie tovarov; doručovanie tovarov.
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41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme (bez možnosti kopírovania); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie a vedenie konferencií, kurzov a školení; organizovanie vedomostných súťaží.

(540)

(540)

(731) FORTUNA LIBRI, s.r.o., Zadunajská cesta 8,
851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(731) FORTUNA LIBRI, s.r.o., Zadunajská cesta 8,
851 01 Bratislava, SK;

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

1509-2014
28.8.2014
9, 16, 35, 39, 41
9 - Prístroje a nástroje fotografické, optické; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku
alebo obrazu; magnetické a optické nosiče údajov; nosiče údajov, informácií, zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov patriace do tejto triedy; publikácie v elektronickej podobe (sťahovateľné z telekomunikačnej siete);
softvér na nosičoch údajov; elektronicky šírené
informačné materiály (sťahovateľné z telekomunikačnej siete); časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie (sťahovateľné z telekomunikačnej siete).
16 - Papiernický tovar; tlačoviny; knihy; periodiká, neperiodiká; katalógy; brožúry; letáky; prospekty; plagáty; fotografie; odborné publikácie; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; učebné
a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; písacie
potreby; obaly (papiernický tovar); papierové a plastové fólie na balenie.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými
v triedach 9 a 16 tohto zoznamu poskytované aj
prostredníctvom internetu; rozširovanie vzoriek
tovarov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru; prieskum trhu; reklama online na počítačovej reklamnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
reklamná a inzertná činnosť; sprostredkovateľská
činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v triedach 9 a 16 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; distribúcia
tlačiarenských výrobkov všetkých druhov a informácií na všetkých druhoch nosičov vrátane ich
expedície; balenie tovarov; doručovanie tovarov.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme (bez možnosti kopírovania);
poskytovanie elektronických publikácií online (bez
možnosti kopírovania); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie a vedenie konferencií, kurzov a školení; organizovanie vedomostných súťaží.

1532-2014
2.9.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky na humánne použitie.

(540) TANIELLE
(731) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1533-2014
2.9.2014
18, 40, 42
18 - Kabelky.
40 - Vyšívanie.
42 - Módne návrhárstvo.

(540)

(591) čierna, biela, sivá
(731) Ješková Jana, Ing., Kresánkova 4, 841 05 Bratislava, SK;

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

1537-2014
3.9.2014
29, 30, 31, 32, 33
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny,
kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža;
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor,
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad.
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke
a lesné produkty, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; 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).
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) čierna, biela, modrá, červená
(731) SIG International s.r.o., Československej armády
1723/35, 066 01 Humenné, SK;
(740) verita, s.r.o., Bratislava, SK;

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

1544-2014
4.9.2014
36, 37, 42
36 - Nehnuteľnosti (služby); realitné kancelárie.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).
42 - Architektonické poradenstvo; vypracovanie
stavebných výkresov; štúdie technických projektov.

(540)

(591) oranžová, svetlomodrá, modrá
(731) POLY LIGHTIQ, s.r.o., Diakovská cesta 13, 927 01
Šaľa, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1545-2014
4.9.2014
9, 11, 35, 41, 42
9 - Predradníky na osvetľovacie prístroje; clony
proti oslepeniu svetlom.
11 - Baterky (svietidlá); lampové cylindre; difúzery svetla; elektrické lampy; elektroluminiscenčné
osvetľovacie prístroje (s LED diódami); lampy na
svietenie; acetylénové svetlomety; svetelné reflektory.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok.
41 - Vzdelávanie.
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie.

1546-2014
4.9.2014
9, 11, 35, 41, 42
9 - Predradníky na osvetľovacie prístroje; clony
proti oslepeniu svetlom.
11 - Baterky (svietidlá); lampové cylindre; difuzéry svetla; elektrické lampy; elektroluminiscenčné
osvetľovacie prístroje (s LED diódami); lampy na
svietenie; acetylénové svetlomety; svetelné reflektory.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok.
41 - Vzdelávanie.
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie.

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) Hazucha Róbert, Ing., Staré Hory 371, 976 02
Banská Bystrica, SK;
(740) Remšík Juraj, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1548-2014
4.9.2014
39, 40, 42
39 - Doprava a skladovanie odpadu; zber odpadu.
40 - Recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; spracovanie odpadu
(transformácia); likvidácia odpadu.
42 - Poradenstvo v oblasti recyklácie odpadu; poradenstvo v oblasti triedenia odpadu a recyklovateľných materiálov; poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia; vedecký a priemyselný
výskum v oblasti ochrany životného prostredia.

(540) renviro
(731) Renviro s.r.o., Kopčianska 9, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1549-2014
4.9.2014
9
9 - Počítačové programy (sťahovateľné).

(540)
(591) modrá; čierna;
(731) Ing. Pavol Sivák Komplex, Rosinská 8543/34B,
010 08 Žilina, SK;
(591) žltá, oranžová, červená, modrá
(731) POLY LIGHTIQ, s.r.o., Diakovská cesta 13, 927 01
Šaľa, SK;

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

1552-2014
4.9.2014
39, 40, 42
39 - Doprava a skladovanie odpadu; zber odpadu.
40 - Recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; spracovanie odpadu
(transformácia); likvidácia odpadu.
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42 - Poradenstvo v oblasti recyklácie odpadu; poradenstvo v oblasti triedenia odpadu a recyklovateľných materiálov; poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia; vedecký a priemyselný
výskum v oblasti ochrany životného prostredia.

(540) renviro - zber, ktorý vracia viac
(731) Renviro s.r.o., Kopčianska 9, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1553-2014
4.9.2014
39, 40, 42
39 - Doprava a skladovanie odpadu; zber odpadu.
40 - Recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; spracovanie odpadu
(transformácia); likvidácia odpadu.
42 - Poradenstvo v oblasti recyklácie odpadu; poradenstvo v oblasti triedenia odpadu a recyklovateľných materiálov; poradenstvo v oblasti ochrany
životného prostredia; vedecký a priemyselný výskum v oblasti ochrany životného prostredia.

(540)

(591) svetlozelená, tmavozelená, biela
(731) DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) zelená, oranžová
(731) Renviro s.r.o., Kopčianska 9, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1555-2014
5.9.2014
29, 30, 32, 33, 34, 35, 39
29 - Mäso, ryby, hydina; konzervované ovocie a zelenina; potravinárske oleje a tuky; mlieko a mliečne výrobky; vajcia; džemy; kompóty.
30 - Múka a obilninové výrobky; cukor; kakao; káva; čaj; chlieb; pekárske výrobky; omáčky (chuťové prísady); korenie; med; droždie; horčica;
ocot; soľ; polevy na koláče; cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody; ovocné nápoje a ovocné šťavy; pivo; sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva.
34 - Tabak a tabakové výrobky; fajčiarske potreby okrem potrieb z drahých kovov; zápalky.
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby);
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná
administratíva; kancelárske práce; rozširovanie
reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; marketing; maloobchodné služby s tovarmi, ktoré sú uvedené v triedach 29, 30, 32 tohto zoznamu.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru.

1556-2014
5.9.2014
29, 30, 32, 33, 34, 35, 39
29 - Mäso, ryby, hydina; konzervované ovocie a zelenina; potravinárske oleje a tuky; mlieko a mliečne výrobky; vajcia; džemy; kompóty.
30 - Múka a obilninové výrobky; cukor; kakao; káva; čaj; chlieb; pekárske výrobky; omáčky (chuťové prísady); korenie; med; droždie; horčica; ocot;
soľ; polevy na koláče; cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody; ovocné nápoje a ovocné šťavy; pivo; sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva.
34 - Tabak a tabakové výrobky; fajčiarske potreby
okrem potrieb z drahých kovov; zápalky.
35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce;
rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; marketing; maloobchodné služby s tovarmi, ktoré sú uvedené v triedach 29, 30, 32 tohto zoznamu.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru.

(540)

(731) DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice, SK;

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

1564-2014
5.9.2014
25
25 - Športová, vychádzková, voľnočasová a pracovná obuv.

(540)

(731) Elstrote, spol. s r. o., Dolná Mariková 551, 018 02
Dolná Mariková, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1565-2014
8.9.2014
18, 25
18 - Koža, koženka; surové kože; peňaženky; vychádzkové palice; školské tašky (aktovky); cestovné kufre; kožené šnúrky; kožené remienky;
koža (surovina alebo polotovar); imitácia kože;
biče; obaly na dáždniky; postroje pre zvieratá;
plecniaky; moleskin (imitácia kože); kabelkové rámy; kožušiny; náprsné tašky; tašky na kolieskach;
nákupné tašky; diplomatické kufríky; plážové
tašky; kabelky; cestovné tašky; sedlárske výrobky; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné
tašky (kožená galantéria); kufre; spoločenské kabelky; kufríky; športové tašky; tašky; kožušiny,
surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky
a slnečníky; biče, postroje a sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.

(540) Mermaid
(731) La Bottine 4, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1566-2014
8.9.2014
18, 25
18 - Koža, koženka; surové kože; peňaženky; vychádzkové palice; školské tašky (aktovky); cestovné kufre; kožené šnúrky; kožené remienky;
koža (surovina alebo polotovar); imitácia kože;
biče; obaly na dáždniky; postroje pre zvieratá;
plecniaky; moleskin (imitácia kože); kabelkové
rámy; kožušiny; náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; diplomatické kufríky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; sedlárske
výrobky; aktovky (kožená galantéria); kožené
cestovné tašky (kožená galantéria); kufre; spoločenské kabelky; kufríky; športové tašky; tašky;
kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky;
dáždniky a slnečníky; biče, postroje a sedlárske
výrobky.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.

(540) TOM&EVA
(731) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04
Bratislava, SK;
(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1575-2014
5.9.2014
24, 25, 35
24 - Textilné etikety; textilné vreckovky; textílie;
textilné výrobky; posteľná bielizeň; obrusy (okrem papierových); stolové behúne; textilné obrúsky na stolovanie; podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); bytový textil; bavlnené textílie; textílie na bielizeň; elastické textílie; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; nažehľovacie
textílie; textílie imitujúce kožušiny; kúpeľňové
textílie (okrem oblečenia); textilné uteráky; utierky na riad; prešívané posteľné pokrývky; posteľné pokrývky; plachty; obliečky na vankúše;
ozdobné obliečky na vankúše; obliečky na matrace; cestovné deky; páperové prikrývky, periny;
zástavovina; záclonovina; textilné alebo plastové
závesy; textilné nástenné dekorácie; moleskin
(textílie); netkané textílie.
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25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; konfekcia (odevy); šaty; šatové sukne; kostýmy, obleky; saká;
zvrchníky; kabáty; kabátiky; bundy; parky (teplé
krátke kabáty s kapucňou); peleríny; pončá; sukne; nohavicové sukne; nohavice; šerpy; kravaty;
košele; košele s krátkym rukávom; oblečenie;
vrchné ošatenie; gamaše; legíny; legínsy; športové tričká, dresy; telocvičné úbory; tielka; cyklistické oblečenie; plážové oblečenie; plavky; spodná
bielizeň; podprsenky; kombiné (spodná bielizeň);
spodničky; body (spodná bielizeň); pánske spodky; pyžamá; dámske nohavičky; detské nohavičky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany;
svetre; pulóvre; pleteniny (oblečenie); oblečenie
pre bábätká; topánky; športová obuv; vysoká obuv;
šnurovacie topánky; topánky na šport; obuv pre
batoľatá; pracovná obuv; bežecká obuv; futbalová obuv (kopačky); gymnastické cvičky; papuče;
sandále; dreváky; plážová obuv; plátenná obuv;
kovové časti na obuv; pančuchy; pančuškové nohavice; ponožky; opasky (časti odevov); opasky na
doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny (oblečenie); čelenky (oblečenie); čiapky; priliehavé
čiapky; bejzbalové čiapky; chrániče uší proti chladu (pokrývka hlavy); klobúky; kožené odevy;
odevy z imitácií kože; oblečenie pre motoristov;
nepremokavé odevy; kombinézy (oblečenie); uniformy; šatky na krk; šály uviazané pod krkom;
ozdobné vreckovky (časti odevov); vrecká na odevy; rukavice (oblečenie); rukávniky; lyžiarske rukavice; palčiaky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, odevmi, pokrývkami hlavy, darčekovými
a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi
uvedenými v triedach 24 a 25 tohto zoznamu;
veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, odevmi, pokrývkami hlavy, darčekovými
a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi
uvedenými v triedach 24 a 25 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom katalógov; veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, odevmi, pokrývkami hlavy, darčekovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 24 a 25 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom webových stránok; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy
nákladov; obchodné odhady; služby porovnávania
cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb
(pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie
reklamných textov; nábor zamestnancov; zásielkové reklamné služby; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; organizovanie
módnych prehliadok na podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; lepenie plagátov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných
materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama;
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tvorba reklamných filmov; fotokopírovacie služby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie
a rady spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie; aranžovanie výkladov; prenájom predajných stánkov;
poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu alebo verbálne.

(540)

(731) Gardoňová Jana, Keblianska 303, 020 01 Streženice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1582-2014
9.9.2014
29
29 - Potravinársky slnečnicový olej.

(591) zelená, červená, žltá, biela
(731) EUROFOOD, s.r.o., Jazerná 5, 040 12 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1584-2014
10.9.2014
35, 37, 39
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných
kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné
alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);
pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; ak-

tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti
podnikov; dražby; marketingové štúdie; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum;
vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie
správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov;
reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení
obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo;
hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; príprava a vyhotovenie
daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby
(pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie
textov; služby predplácania novín a časopisov
(pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby;
administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie
obchodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; on line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre
iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou
psychologických testov; služby porovnávania cien;
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných
služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby);
subdodávateľské služby (obchodná pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie
štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné
účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie
módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba
reklamných filmov; obchodné riadenie pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“;
obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba
údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
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chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
37 - Údržba nábytku; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácia a opravy výťahov;
asfaltovanie; údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie automobilov; údržba a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba a oprava horákov; prenájom buldozérov; inštalácia, údržba
a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; inštalácia
a opravy poplašných systémov proti vlámaniu;
čalúnnické opravy; údržba a opravy trezorov;
prenájom stavebných strojov a zariadení; stavba
lodí; oprava šatstva; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; oprava obuvi; čistenie komínov; údržba a opravy bezpečnostných schránok;
inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy šatstva; údržba,
čistenie a opravy kože; inštalácia kuchynských
zariadení; demolácia budov; antikorózne úpravy;
dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel;
čistenie okien; oprava a údržba filmových premietačiek; inštalácia a opravy pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; mazanie vozidiel; čistenie
odevov; opravovne hodín (údržba a opravy); výstavba tovární; inštalácia a opravy zavlažovacích
zariadení; izolovanie stavieb; umývanie dopravných prostriedkov; pranie bielizne; pranie; inštalácia, údržba a opravy strojov; murárske práce;
reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných
hrádzí; žehlenie odevov naparovaním; výstavba
a údržba ropovodov; tapetovanie (papierové tapety); tapetovanie; oprava dáždnikov; oprava slnečníkov; čalúnenie nábytku; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; hladenie alebo
brúsenie pemzou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy
púmp a čerpadiel; budovanie prístavov; opravy
odevov; deratizácia; protektorovanie pneumatík;
inštalácia a opravy chladiacich zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); inštalácia a opravy
telefónov; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov;
ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve); montovanie lešení; murovanie, murárske práce; čistenie plienok; chemické čistenie; stavebné informácie; informácie o opravách; ostrenie a brúsenie nožov; banské dobývanie; povrchové dobývanie; kladenie povrchov komunikácií; pieskovanie; podmorské opravy; čistenie exteriérov budov; vulkanizovanie pneumatík (opravy); vŕtanie
studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; inštalácia, údržba a opravy počítačov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov;
oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom za-
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metacích vozidiel; pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácia okien a dverí; údržba
bazénov; renovácie tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích
čerpadiel; požičiavanie práčok; oprava elektrických vedení; nabíjanie batérií vozidiel.
39 - Sprevádzanie turistov; zásobovanie vodou;
letecká doprava; prevoz sanitkou; odťahovanie
vozidiel pri poruchách a nehodách; prenájom automobilov; automobilová doprava; autobusová
doprava; výletné lode (služby); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); lámanie ľadu; kamiónová nákladná doprava; zachraňovanie lodí; vykladanie
lodného nákladu; dovoz, doprava; železničná doprava; prenájom koní; doručovanie balíkov; nosenie batožín; balenie tovarov; sprostredkovanie
námornej dopravy; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky; vykladanie nákladov;
doručovanie tovarov; skladovanie tovarov; rozvod
vody; rozvod elektriny; obsluhovanie prieplavových vrát; parkovanie automobilov (služby); skladovanie tovarov; uskladnenie tovarov; prenájom
skladísk; lodná trajektová doprava; riečna doprava; lodná preprava tovaru; prenájom dopravných
prostriedkov; prenájom garáží; doprava ropovodom; prenájom miest na parkovanie; prenájom
chladiarenských zariadení; prenájom vozidiel; prenájom osobných vagónov; prenájom nákladných
vagónov; doprava nábytku; doprava, preprava;
lodná doprava; organizovanie zájazdov; osobná
doprava; pilotovanie (riadenie lietadiel); remorkáž; uvoľňovanie uviaznutých lodí; rezervácia
miesteniek na cestovanie; záchranné služby; taxislužba; električková doprava; expedičné služby; námorná doprava; doprava pancierovými vozidlami; doprava cestujúcich; doprava a skladovanie odpadu; sťahovanie; úschova lodí a člnov;
sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doručovacie
služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; prenájom potápačských zvonov; požičiavanie potápačských skafandrov; prenájom skladovacích kontajnerov; požičiavanie nosičov na automobily;
záchranné služby v doprave; rezervácia dopravy;
rezervácia zájazdov; podmorské záchranné práce;
balenie tovarov; doručovacie služby; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku; distribúcia energie; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom pojazdných kresiel; nakladanie a vykladanie v dokoch; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; vypúšťanie satelitov (pre zákazníkov); doručovanie
kvetov; frankovanie poštových zásielok; informácie o dopravnej premávke; prenájom mrazničiek;
plnenie fliaš; logistické služby v doprave; prenájom leteckých dopravných prostriedkov; doprava
nákladnými vlečnými člnmi; prenájom autokarov;
prenájom leteckých motorov; strážená doprava
cenností; prenájom navigačných systémov; poskytovanie informácií o cestovnej trase.
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(540)

(591) modrá
(731) CECHTRADE, s.r.o., Dolné Rudniny 2956/3,
010 01 Žilina, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček,
s.r.o., Žilina, SK;

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

1587-2014
11.9.2014
32, 33, 41, 43
32 - Pivo; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje);
sóda; nealkoholické nápoje; pivové kokteily.
33 - Aperitívy; destilované nápoje; kokteily; víno;
džin; liehoviny; brandy, vínovica; whisky; alkoholické nápoje s výnimkou piva; rum; vodka.
41 - Zábava; diskotéky (služby); organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie predstavení (manažérske
služby); nočné kluby; organizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštaurácie (jedálne); bufety
(rýchle občerstvenie); bary (služby).

(540)

(591) modrá, hnedá, žltá, oranžová, biela
(731) M-GASTRO s.r.o., Junácka 4, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1593-2014
11.9.2014
29, 32, 43
29 - Ďumbierový džem (zázvorový); konzervované sójové bôby (potraviny); tukové substancie
na výrobu pokrmových tukov; tukové nátierky na
chlieb; haringy; homáre (neživé); kukuričný olej;
potravinársky olej z palmových orechov; sezamový olej; ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb; šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové polievky; zeleninové šťavy na varenie;
mäsové výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys
(mliečny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); srvátka; mliečne výrobky; langusty (neživé); slanina; konzervovaná šošovica;
margarín; marmelády; špik (potraviny); mušle (neživé); mäkkýše (neživé); palmový olej (potraviny); spracované škrupinové ovocie; vajcia; sušené vajcia; pečeňová paštéta; konzervovaná cibu-

ľa; konzervované olivy; potravinársky olivový
olej; potravinársky kostný olej; pektín na kulinárske účely; zelenina v štipľavom náleve; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, salámy, párky; solené potraviny; prípravky na výrobu polievok; paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardinky; losos; potravinársky loj; tuniak; paradajková šťava
na varenie; potravinársky slnečnicový olej; držky;
konzervované hľuzovky; hydina (mäso); ovocné
šupky; algináty na kulinárske účely; mleté mandle; spracované arašidy; konzervované šampiňóny; kokosový tuk; kokosový olej; konzervovaná
fazuľa; pečeň; jedlá z rýb; plátky sušeného ovocia; mušle jedlé (neživé); ovocie naložené v alkohole; spracovaný peľ (potravina); garnáty (neživé); konzervované ryby; konzervované mäso;
morské raky (neživé); slimačie vajcia (konzumné);
tofu; šľahačka; bravčové mäso; vtáčie hniezda
(tradičná špecialita juhovýchodnej Ázie); konzervy s rybami; rybia múčka (potraviny); konzervy
s ovocím; mäsové konzervy; šišky zemiakové; ryby v slanom náleve; holotúrie (morské živočíchy)
(neživé); chryzalídy (kukly motýľa priadky morušovej) (potraviny); konzervy so zeleninou; párky
v cestíčku; zemiakové vločky; jablkový kompót;
brusnicový kompót; tahini (nátierka zo sezamových jadier); hummus (cícerová kaša); opekané
morské riasy; ovocné chuťovky; kyslé mlieko;
kimchi (jedlo z kvasenej zeleniny); sójové mlieko (náhradka mlieka); mliečne koktaily; papriková nátierka (konzervované koreniny); lúpané slnečnicové semená; rybacia pena; vtáčie mlieko
(nealkoholické); zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); lúpané semená; aloa pravá (potraviny);
konzervovaný cesnak; mlieko obohatené bielkovinami; ľanový olej na varenie; nízkotučné zemiakové lupienky; lecitín na varenie; mliečne fermenty na varenie; kompóty; kondenzované sladené
mlieko; smetana (kyslá smotana); riaženka (jogurtový nápoj); prostokvaša (kyslé mlieko); paradajkový pretlak.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivná
mladinka; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute
na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; lítiová voda; minerálne vody
(nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody;
sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; chmeľové výťažky na výrobu piva; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád;
prípravky na výrobu likérov; sladina (výluh sladu); hroznový mušt (nekvasený); orgeada (nealkoholický nápoj); sóda; šerbety (nápoje); paradajkový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; mandľové mlieko (nápoj); tablety na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; sýtené vody; sarsaparila (nealkoholický nápoj); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku
(ketering); domovy dôchodcov; kaviarne; samoobslužné jedálne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; závodné jedálne; prenájom prechodného
ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hote-
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lierske služby; detské jasle; reštaurácie (jedálne);
rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie
ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie); ubytovanie pre
zvieratá; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prenosných stavieb;
rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; požičiavanie turistických stanov; požičiavanie prístrojov na varenie a pečenie; prenájom automatov
na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích prístrojov
(nie na osvetľovanie divadelnej scény alebo televíznych štúdií); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny.

elektronických komunikácií vo verejných aj privátnych sieťach; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; prenos digitálnych súborov; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online.
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru;
aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov);
návrh počítačových systémov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok
(pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových
stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie internetových vyhľadávačov;
digitalizácia dokumentov (skenovanie); poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie
elektronických údajov; poskytovanie informácií
o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu
(cloud computing).

(540)

(731) Galek Michal, Belinského 1055/3, 851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1601-2014
12.9.2014
19, 37, 42
19 - Nekovové stavebné panely.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo.
42 - Architektúra (architektonické služby); štúdie
technických projektov.
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(540) BENESTRA
(731) GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;

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

1603-2014
11.9.2014
11
11 - Elektrické vykurovacie telesá.

(591) biela, čierna, zelená, žltá
(731) MEISSEN s.r.o., 17. Novembra 1300, 956 16 Topoľčany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1602-2014
12.9.2014
38, 42
38 - Posielanie správ; telefonické služby, telefonická komunikácia; komunikácia prostredníctvom
počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická
pošta; faxové prenosy; informácie v oblasti telekomunikácií; prenájom prístrojov na prenos správ;
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia
prostredníctvom optických sietí; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov;
prenájom telefónov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule
(telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej
siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí
(smerovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; telekomunikačné a komunikačné služby; poskytovanie sietí a služieb

(591) oranžová, biela
(731) Fujas a syn s.r.o., Kapustová 47, 941 10 Tvrdošovce, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1604-2014
11.9.2014
36
36 - Realitné kancelárie; prenájom bytov; prenájom
nehnuteľností; prenájom domov; prenájom apartmánov; prenájom pozemkov; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.

(540)

(591) sivá, žltá, biela
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(731) MAGNUM Real INVEST s.r.o., Mliekárenská 15,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS
s.r.o., Šaľa, SK;

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

1605-2014
12.9.2014
35, 36, 38, 39, 42, 43, 45
35 - Reklama; reklamné agentúry; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; komerčné informačné
kancelárie; analýzy nákladov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia
účtov); dražby; fakturácie; zostavovanie štatistík;
marketing; marketingové štúdie; obchodné odhady; prieskum trhu; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby porovnávania cien; vyhľadávanie sponzorov; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
36 - Realitné kancelárie; poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia; životné poistenie; zdravotné poistenie; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; úverové agentúry; pôžičky (finančné úvery); bankové hypotéky; finančné poradenstvo; financovanie (služby);
finančné riadenie; finančné informácie; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné analýzy.
38 - Informácie v oblasti telekomunikácii; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových
informácií prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej
počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov.
39 - Doprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov; organizovanie zájazdov; sprostredkovanie
dopravy.
42 - Technický výskum; vedecký výskum; priemyselné dizajnérstvo, štúdie technických projektov; počítačové programovanie; tvorba softvéru;
aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku; prenájom prechodného ubytovania;
hotelierske služby; reštaurácie (jedálne); bufety
(rýchle občerstvenie).
45 - Mediačné služby; arbitrážne služby; právny
výskum; poradenstvo v oblastí bezpečnosti; osobní strážcovia; detektívne kancelárie; nočné stráženie; sprevádzanie do spoločnosti; civilná ochrana; straty a nálezy; online služby sociálnych sietí.

(540)

(731) Babarik Norbert, Mgr., Športová 8, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1608-2014
13.9.2014
28, 41
28 - Telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.

(540)

(591) žltá, červená, sivá
(731) Miškovičová Simona, Jilemnického 20, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

1610-2014
16.9.2014
45
45 - Osobní strážcovia; nočné stráženie; detektívne
kancelárie; civilná ochrana; poradenstvo v oblasti
bezpečnosti; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; pátranie po minulosti osôb;
prenájom protipožiarnych alarmov; prenájom hasiacich prístrojov; prenájom bezpečnostných schránok.

(540)

(591) žltá, čierna
(731) DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota, SK;

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

1615-2014
12.9.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky.

Paralen Grip! Na chrípku ten
správny tip!

(731) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

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

1616-2014
17.9.2014
33
33 - Vodka.
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(540)

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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1621-2014
17.9.2014
31, 33
31 - Vinič (rastlina); čerstvé hrozno.
33 - Víno.

(540)

(591) červená, zlatá
(731) Michálek Pavol, Ing., Nová 670/1, 073 01 Sobrance, SK;
(591) svetlomodrá, tmavomodrá, červená, biela
(731) BOHEMIA SEKT, a. s., Smetanova 220, 332 02
Starý Plzenec, CZ;
(740) Fröhlichová Katarína, JUDr., Heľpa, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1619-2014
17.9.2014
35
35 - Lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa
dovozom a vývozom; rozširovanie reklamných
oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations);
televízna reklama; reklamné agentúry; prieskum
trhu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); písanie reklamných textov; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; 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.

(540) ZHASNI TMU !
(731) SMART LIGHT s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, SK;

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

1628-2014
18.9.2014
39
39 - Kamiónová nákladná doprava; doprava, preprava; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; logistické služby v doprave.

(540)

(591) žltá, sivá, čierna, biela
(731) Rainbow Logistics s.r.o., Komenského 18B, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Evarist Zuzan, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1629-2014
18.9.2014
7, 12, 37
7 - Výťahy; zdvíhacie zariadenia; zdvíhadlá, elevátory; zdviháky (stroje).
12 - Sedačkové výťahy.
37 - Inštalácia a opravy výťahov.

(540)

(591) modrá, biela
(731) VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31
Vlkanová, SK;
(740) Evarist Zuzan, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1630-2014
18.9.2014
25, 28, 41
25 - Čiapky; šály; krátke kabátiky; spodná bielizeň; svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; oblečenie; kožušiny (oblečenie); kostýmy, obleky;
chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); nohavice; kabáty; športové tričká, dresy; šaty; bundy; saká; plavky (pánske); tričká; šilty (pokrývky
hlavy); športové tielka.
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28 - Ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri
večierkoch; chrániče na píšťaly (športový tovar);
hokejky; puky; korčule; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na kolená (športový tovar); plyšové hračky; suspenzory pre športovcov
(športové potreby).
41 - Akadémie (vzdelávanie); telesné cvičenie;
poskytovanie zariadení na športovanie; organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; tábory na športové sústredenia;
prenájom športových plôch.

(540) HOBA
(731) ALPHAMEDIA s.r.o., Adamiho 3, 841 05 Bratislava, SK;
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1632-2014
18.9.2014
16, 35, 38
16 - Obežníky; pečate; listový papier; plagáty; príručky; prospekty; tlačoviny.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklama; fakturácie; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta.

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

1636-2014
19.9.2014
14
14 - Drahé kovy, ich zliatiny; šperky, drahokamy;
hodinárske výrobky a chronometre.

(540)

(731) W.K.OBJEKT s.r.o., Škultétyho 4720/2A, 955 01
Topoľčany, SK;
(740) Šimuny Juraj, Mgr., Topoľčany, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1638-2014
19.9.2014
36, 37
36 - Finančné informácie; finančné poradenstvo;
informácie o poistení; finančné konzultačné služby; finančné odhady a oceňovanie (nehnuteľnosti); prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
37 - Izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); stavebníctvo; stavebný dozor.

(540)

(540)

(591) hnedá, biela
(731) wellness technik, s.r.o., Duklianska 51, 052 01
Spišská Nová Ves, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1634-2014
18.9.2014
41
41 - Vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh.

(591) zelená, sivá, žltá, modrá, fialová, červená, čierna
(731) CORWIN CAPITAL, a.s., Palisády 47, 811 06
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1639-2014
19.9.2014
36, 37
36 - Finančné informácie; finančné poradenstvo;
informácie o poistení; finančné konzultačné služby; finančné odhady a oceňovanie (nehnuteľnosti); prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
37 - Izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); stavebníctvo; stavebný dozor.

(540)

(591) žltá, čierna, červená
(731) Urgela Róbert, P.O.Hviezdoslava 49, 990 01 Veľký Krtíš, SK;

(591) zelená, sivá, biela
(731) CORWIN CAPITAL, a.s., Palisády 47, 811 06
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

1642-2014
19.9.2014
40
40 - Frézovanie; obrábanie kovov; zostavovanie
tovarov na objednávku (pre tretie osoby).

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

(540)

(591) červená, sivá
(731) InterTechnic s.r.o., Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Slafkovská Dagmar, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1644-2014
22.9.2014
39
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; taxislužba.

(540) HAPPY taxi
(731) Happy Family Group s.r.o., Nobelova 34, 836 05
Bratislava, SK;
(740) Kubovičová Zuzana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1650-2014
22.9.2014
29
29 - Bravčová masť; potravinárske tuky; tukové
nátierky na chlieb; bravčové škvarky.
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1662-2014
24.9.2014
29, 32, 35
29 - Konzervované, sušené a nakladané ovocie;
konzervovaná, sušená a nakladaná zelenina; ovocné
želé; džemy; kompóty; ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; mrazené ovocie.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné
nápoje; ovocné výťažky (nealkoholické); 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) Kvapka Jupí, veľa chuti.
(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)

1714-2014
29.9.2014
36, 37
36 - Finančné informácie; finančné poradenstvo;
informácie o poistení; finančné konzultačné služby; finančné odhady a oceňovanie (nehnuteľnosti);
prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
37 - Izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); stavebníctvo; stavebný dozor.

(540)

(591) červená, modrá, zelená, žltá, sivá, čierna
(731) LIPTOV FOOD s.r.o., Uhorská Ves 164, 032 03
Uhorská Ves, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1655-2014
23.9.2014
16, 35, 41
16 - Noviny; periodiká.
35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
písanie reklamných textov.
41 - On line vydávanie elektronických kníh a časopisov.

(540)

(591) žltá, červená, biela, čierna
(731) Obec Chorvátsky Grob, Obecný úrad, nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, SK;

(591) zelená, sivá
(731) CORWIN CAPITAL, a.s., Palisády 47, 811 06
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1720-2014
29.9.2014
6, 11
6 - Oceľové stavebné konštrukcie.
11 - Radiátory ústredného kúrenia.

(540) KORAD
(731) U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S.
Steel, 044 54 Košice, SK;
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1721-2014
29.9.2014
3, 5, 10, 35, 44
3 - Lepidlá na lepenie umelých vlasov; kamenec
po holení (s adstringentným účinkom); mandľový olej; mandľové mydlo; ambra (parfuméria);
badiánová esencia; kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie; rúže; vatové tyčinky na
kozmetické použitie; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); bergamotový olej; plavená
krieda; bieliace krémy na pokožku; bieliace prípravky na kožu; bieliace soli; bieliaca sóda; vonné
drevo; ústne vody (nie na lekárske použitie); vlasové vody; esenciálne oleje z cédrového dreva;
vulkanický popol na čistenie; citrónové esenciálne oleje; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; vata na kozmetické použitie; kozmetické
krémy; detergenty (nie na použitie vo výrobnom
procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie zubov; dezinfekčné mydlá; javelská voda;
chlórnan draselný; levanduľová voda; parfumovaná voda; toaletné vody; depilačné prípravky;
epilačné prípravky; depilačný vosk; éterické esencie; esenciálne oleje; éterické oleje; čistiace prípravky; gaultierový olej; vazelína na kozmetické
použitie; geraniol; peroxid vodíka na kozmetické
použitie; heliotropín; oleje na kozmetické použitie; jazmínový olej; levanduľový olej; čistiace
oleje; ružový olej; oleje na toaletné použitie; pleťové vody na kozmetické použitie; čistiace toaletné mlieka; toaletné prípravky; mätové výťažky
(esenciálne oleje); medicinálne mydlá; šampóny;
prípravky na ošetrovanie nechtov; kozmetické
prípravky na starostlivosť o pleť; mydlá proti poteniu nôh; dezodoračné mydlá; mydielka; lúh sodný; terpentín (odmasťovací prípravok); terpentínové výťažky (odmasťovacie prípravky); terpény; antiperspiranty (kozmetické výrobky); mydlá
proti poteniu; amoniak (detergent); čpavok (amoniak) (detergent); mandľové mlieko na kozmetické použitie; kozmetické prípravky na opaľovanie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie;
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; dezodoranty (parfuméria); adstringentné prípravky na kozmetické použitie; bieliace prípravky na kozmetické použitie; prípravky na čistenie umelých chrupov;
obrúsky napustené pleťovými vodami; leštiace prípravky na zubné protézy; spreje na osvieženie
dychu; gély na bielenie zubov; tkaniny impregnované čistiacimi prípravkami; osviežovače dychu; umývacie prípravky na osobnú hygienu;
prípravky z aloy pravej na kozmetické použitie;
balzamy (nie na lekárske použitie); ochranné prípravky na opaľovanie; prípravky do kúpeľa (nie
na lekárske použitie).
5 - Lepidlá na zubné protézy; bielkovinové potraviny na lekárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; alkoholy na lekárske
použitie; aldehydy na farmaceutické použitie;
škrob na diétne alebo farmaceutické použitie;
protireumatické náramky; protireumatické prstene; anestetiká; náplasti; angosturová kôra na lekárske použitie; prípravky na ničenie škodlivých
živočíchov; čaj proti astme; prípravky proti hemoroidom; prípravky proti bolesti hlavy; protiparazitické prípravky; antiseptické prípravky; antiseptická vata; antidiuretiká (lieky na znižovanie
tvorby moču); tyčinky na liečbu bradavíc; asep-

tická vlna; živné pôdy pre bakteriologické kultúry; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne jedy; bakteriálne
prípravky na lekárske a zverolekárske použitie;
náplasti na kurie oká; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; soli do minerálnych kúpeľov;
prípravky na kyslíkové kúpele; morská voda do
kúpeľa na lekárske použitie; terapeutické prípravky do kúpeľa; balzamovacie prípravky na lekárske použitie; ovínadlá; balzamy na lekárske
použitie; biocídy; bizmutové prípravky na farmaceutické použitie; olovnatá voda (s obsahom octanu olovnatého); insekticídy; živočíšne uhlie na
farmaceutické použitie; liečivé cukríky; liečivé
bahno; bahno na kúpele; náramky na lekárske
použitie; prípravky na ošetrenie popálenín; katechu (indická akácia) na farmaceutické použitie;
prípravky na otlaky; kalomel (chlorid ortutnatý);
práškové kantaridíny; kaučuk na zubolekárske
použitie; sirupy na farmaceutické použitie; liekové kapsuly; farmaceutické prípravky; obklady
(teplé zábaly); pásy na prichytenie hygienických
vložiek; vata na lekárske použitie; cupanina na
farmaceutické použitie; prípravky na báze vápna
na farmaceutické použitie; chemickofarmaceutické prípravky; chirurgické plátno; chloralhydrát
na farmaceutické použitie; chloroform (trichlórmetán); netabakové cigarety na lekárske použitie;
zubné cementy; dentálne modelovacie vosky; kokaín; roztoky na vyplachovanie očí; tlakové obväzy; vitamínové prípravky; chemické vodiče na
elektródy elektrokardiografov; kôra kondurango
na lekárske použitie; liečivá na zmiernenie zápchy; roztoky na kontaktné šošovky; chemické
antikoncepčné prípravky; rádiologický kontrastné látky na lekárske použitie; liečivá na kurie
oká; vata na lekárske použitie; opaľovacie prípravky na farmaceutické použitie; tyčinky proti
bolesti hlavy; kaustické ceruzky; prípravky na
omrzliny; hemostatické tyčinky; krotónová kôra;
vakcíny; detergenty na lekárske použitie; zápary
na farmaceutické použitie; obväzový materiál;
prípravky na uľahčenie prerezávania zubov; preháňadlá; dezinfekčné prípravky na hygienické
použitie; dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; chlieb pre diabetikov na lekárske použitie;
digestíva na farmaceutické použitie; digitalín;
analgetiká; drogy na lekárske použitie; dávkovače liekov (plné); oxid horečnatý (magnézia) na
farmaceutické použitie; medovková voda na farmaceutické použitie; minerálne vody na lekárske
použitie; soli minerálnych vôd; termálne vody;
kôry na farmaceutické použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; prípravky proti kryptogamným rastlinám; hojivé hubky; soli na lekárske použitie;
estery na farmaceutické použitie; étery na farmaceutické použitie; chirurgické obväzy; eukalyptol
na farmaceutické použitie; eukalyptus na farmaceutické použitie; preháňadlá; múka na farmaceutické použitie; sušené mlieko pre dojčatá; antipyretiká (lieky na znižovanie telesnej teploty);
fenikel na lekárske použitie; liečivé infúzie; liečivé čaje; olej z tresčej pečene; fungicídy; liečivá
posilňujúce nervovú sústavu; guajakol na farmaceutické použitie; antelmintiká (prípravky proti
hlístam); obväzová gáza; laxatíva; želatína na lekárske použitie; gencián na farmaceutické použi-
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tie; germicídy (dezinfekčné prípravky); glycerofosfáty; guma na lekárske použitie; ľanové semená na farmaceutické použitie; tuky na lekárske
použitie; mliečny tuk; chemické prípravky na
diagnostikovanie tehotnosti; oleje na lekárske
použitie; hematogén; hemoglobín; liečivé rastliny; hormóny na lekárske použitie; horčicový olej
na lekárske použitie; hydrastín; hydrastinín; absorpčná vata; spermie na umelú insemináciu; repelenty proti hmyzu; jódová tinktúra; peptóny na
farmaceutické použitie; jodoform; karagén (írsky
mach) na lekárske použitie; preháňadlá z jalapového koreňa; jojobová pasta; sladké drievko na
farmaceutické použitie; tabakové výťažky (insekticídy); mliečne fermenty na farmaceutické použitie; sladové mliečne nápoje na lekárske použitie; prípravky na umývanie zvierat; ľanová múčka na farmaceutické použitie; roztoky na farmaceutické použitie; mliečny cukor na farmaceutické použitie; laktóza na farmaceutické použitie;
prípravky na ničenie lariev; droždie na farmaceutické použitie; tekuté masti (linimenty); lupulín
na farmaceutické použitie; žuvačky na lekárske
použitie; kôra mangového stromu na farmaceutické použitie; hygienické nohavičky; menštruačné nohavičky; mentol na farmaceutické použitie;
chemické prípravky na ošetrovanie plesne; slad
na farmaceutické použitie; masti na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; séra; mentol;
ortuťové masti; výživné látky pre mikroorganizmy; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; preparáty z mikroorganizmov na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické použitie; horčica na farmaceutické použitie;
roztoky na veterinárne použitie; myrobalánová
kôra na farmaceutické použitie; narkotiká; vonné
soli; masti na farmaceutické použitie; opiáty; ópium;
opodeldok; organoterapeutické prípravky; pektín
na farmaceutické použitie; hygienické tampóny;
menštruačné tampóny; hygienické tampóny; menštruačné vložky; fenol na farmaceutické použitie;
prípravky proti parazitom; farmaceutické prípravky starostlivosti o pokožku; bylinkové čaje na
lekárske použitie; farmaceutické prípravky proti
lupinám; pepsíny na farmaceutické použitie; prenosné lekárničky (plné); fosfáty na farmaceutické
použitie; chemické prípravky proti fyloxére; lieky proti poteniu nôh; krvná plazma; jedy; draselné soli na lekárske použitie; pyritový prášok;
kebračo na lekárske použitie; horké drevo na lekárske použitie; chinínovník (kôra) na lekárske
použitie; chinín na lekárske použitie; chinolín na
lekárske použitie; liečivé korene; rebarborové korene na farmaceutické použitie; posilňujúce prípravky (toniká); oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické použitie; krv na lekárske použitie;
sedatíva (utišujúce prostriedky); námeľ na farmaceutické použitie; séroterapeutické liečivá; horčičné náplasti; uspávacie prípravky; soli sodíka na
lekárske použitie; sterilizačné prípravky; strychnín; styptiká (prípravky na zastavenie krvácania);
cukor na lekárske použitie; sulfonamidy (liečivá); čapíky; vínny kameň na farmaceutické použitie; terpentín na farmaceutické použitie; terpentínový olej na farmaceutické použitie; tymol na
farmaceutické použitie; prípravky proti poteniu;
zverolekárske prípravky; vezikanty (pľuzgierotvorné látky); octany na farmaceutické použitie;
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kyseliny na farmaceutické použitie; lepiace pásky na lekárske použitie; alkaloidy na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; octan hlinitý na farmaceutické použitie; mandľové mlieko na farmaceutické
použitie; masti na slnečné popáleniny; liečivé kúpeľové soli; sladké drievko na farmaceutické použitie; hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické
použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; bróm na farmaceutické použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; gáfrový olej na lekárske
použitie; gáfor na lekárske použitie; kandit na lekárske použitie; karbonyl (prípravok na hubenie
parazitov); algicídy; lecitín na lekárske použitie;
plyn na lekárske použitie; včelia materská kašička na farmaceutické použitie; lekárske prípravky
na odtučňovacie kúry; estery celulózy na farmaceutické použitie; žieravé látky na farmaceutické
použitie; étery celulózy na farmaceutické použitie; vedľajšie produkty spracovania obilnín na diétne alebo lekárske použitie; chemické prípravky
na farmaceutické použitie; kolódium na farmaceutické použitie; krém z vínneho kameňa na farmaceutické použitie; kreozot na farmaceutické použitie; zubolekárske liečivá; lieky pre humánnu
medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; diagnostické prípravky na lekárske použitie; glycerín na lekárske použitie; liečivé nápoje; fermenty
na farmaceutické použitie; sírny kvet na farmaceutické použitie; formaldehyd na farmaceutické
použitie; byliny na fajčenie na lekárske použitie;
fumigačné prípravky na na lekárske použitie; kyselina galová na farmaceutické použitie; vazelína
na lekárske použitie; glukóza na lekárske použitie; gumiguta na lekárske použitie; gurjunský balzam na lekárske použitie; chmeľové výťažky na
farmaceutické použitie; ricínový olej na lekárske
použitie; peroxid vodíka na lekárske použitie; jód
na farmaceutické použitie; jodidy na farmaceutické použitie; alkalické jodidy na farmaceutické
použitie; izotopy na lekárske použitie; diétne látky upravené na lekárske použitie; hygienické
vložky pre inkontinentných pacientov; chemické
prípravky na lekárske použitie; chemické činidlá
na lekárske a zverolekárske použitie; prípravky
na čistenie kontaktných šošoviek; diastáza (enzým
meniaci škrob na maltózu) na lekárske použitie;
výživové vlákniny; enzýmy na lekárske použitie;
enzymatické prípravky na lekárske použitie; sikatívy na lekárske použitie; vreckovky napustené
farmaceutickými roztokmi; prípravky zo stopovými prvkami pre ľudí alebo zvieratá; aminokyseliny na lekárske použitie; vankúše (podložky)
na dojčenie; rybia múčka na farmaceutické použitie; minerálne výživové doplnky; výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske
použitie; výživové doplnky; repelenty proti hmyzu; akaricídy (prípravok na ničenie roztočov); antibiotiká; prípravky na zníženie chuti do jedla na
lekárske použitie; bronchodilatačné prípravky;
vankúšiky na otlaky (náplasti); moleskin na lekárske použitie (pevná bavlnená látka); vaginálne
kúpele; medicinálne prípravky na podporu rastu
vlasov; steroidy; pomocné látky (adjuvanciá) na
lekárske použitie; chirurgické implantačné preparáty (živé tkanivá); pásky na oči na lekárske použitie; prípravky na intímnu hygienu na lekárske
použitie; biologické tkanivá na lekárske použitie;
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chladiace spreje na lekárske použitie; lubrikačné
gély; prípravky z aloy pravej na farmaceutické
použitie; prípravky na tlmenie sexuálnej aktivity;
prípravky na vyplachovanie očí; tabletky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na chudnutie;
samoopaľovacie tabletky; antioxidačné tabletky;
bielkovinové výživové doplnky; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov;
výživové doplnky z kvasníc; včelia materská kašička (výživový doplnok); propolis na farmaceutické použitie; propolisové výživové doplnky;
peľové výživové doplnky; enzýmové výživové
doplnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové
výživové doplnky; alginátové výživové doplnky;
algináty na farmaceutické použitie; kazeínové
výživové doplnky; proteínové výživové doplnky;
reagenčný papier na lekárske a zverolekárske použitie; alkoholy na farmaceutické použitie; pesticídy; dezinfekčné prípravky; chirurgické lepidlá.
10 - Ihly na lekárske použitie; pesary; katétre;
pomôcky pri dojčení; podporné bandáže (ortopedické); elastické obväzy; detské fľaše; kanyly;
rukavice na lekárske použitie; elektricky vyhrievané vankúše na lekárske použitie; kvapkadlá na
lekárske použitie; odmerky na lieky; škrabky na
čistenie jazyka; špáradlá na čistenie uší; náprstky
(chrániče na prsty) na lekárske použitie; injekčné
striekačky; fľaštičky na podávanie kvapiek na lekárske použitie; inhalátory; injekčné striekačky
na lekárske použitie; vankúše proti nespavosti;
klystírové striekačky na lekárske použitie; rozprašovače na lekárske použitie; rozprašovače na
lekárske použitie; nádoby na moč; masážne prístroje; lekárske prístroje a nástroje; nádobky na
podávanie liekov; chrániče sluchu; trubičkové dávkovače piluliek; kondómy, prezervatívy; krvné
tlakomery; cumle pre dojčatá; podporné vložky
na ploché nohy; podporné obväzy; aerosólové
dávkovače na lekárske použitie; injekčné striekačky na lekárske použitie; pančuchy na kŕčové
žily; uzávery na detské fľaše; cumle na detské
fľaše; ortopedické vložky; korzety na zdravotnícke použitie; antikoncepčné prostriedky (nechemické); elastické nákolenníky; nákolenníky
(ortopedické bandáže na kolená); lekárske teplomery; diagnostické prístroje na lekárske použitie; prístroje na meranie pulzu; zátky do uší; lekárske nalepovacie teplomery.
35 - Rozširovanie vzoriek tovarov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;
maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárnické služby
(príprava predpísaných liekov); zdravotné poradenstvo.

(540)

(591) zelená, biela
(731) Lojko Peter, PharmDr., Rákocziho 60, 941 10 Tvrdošovce, SK;

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

1726-2014
1.10.2014
17, 37
17 - Plasty, syntetické látky (polotovary).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).

(540)

(591) červená, sivá
(731) A-MONT, s.r.o., Veterná 17, 917 01 Trnava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1727-2014
1.10.2014
41, 43
41 - Prekladateľské služby; vyučovanie.
43 - Kaviarne.

(540) SpeakEasy Bernolákovo
(731) McWilliam Edward, Mostová ulica 1/b, 900 27
Bernolákovo, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1728-2014
1.10.2014
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných
materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; prieskum trhu; správa počítačových súborov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné informácie; informácie o poistení; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.
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37 - Informácie o opravách; stavebné informácie.
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefonická komunikácia; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická
pošta; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); elektronické
zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby);
telekonferenčné služby; poskytovanie priestoru
na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu
do databáz; hlasová odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov;
videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór on line.
39 - Sprevádzanie turistov; doručovacie služby
(správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; doručovacie
služby; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; informácie o dopravnej premávke; poskytovanie informácií o cestovnej trase.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov.
41 - Zábava; drezúra zvierat; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov; služby
múzeí (prehliadky, výstavy); informácie o možnostiach rekreácie; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru;
obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby);
hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo
údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov;
diaľkové monitorovanie počítačových systémov;
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS);
poradenstvo v oblasti informačných technológií;
prenájom počítačových serverov (serverhosting);
prenájom počítačových serverov (serverhosting);
zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).
43 - Ubytovanie pre zvieratá.
44 - Chov zvierat; veterinárna pomoc; česanie a úprava zvierat; útulky (domovy); ošetrovateľské
služby; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných
v domácnosti.
45 - Opatrovanie zvierat (chovaných v domácnosti) doma; udeľovanie licencií na práva duševného
vlastníctva; udeľovanie licencií na počítačové
programy (právne služby); on line služby sociálnych sietí.
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(540)

(591) čierna, ružová, biela
(731) GoByGo Slovakia s.r.o., Svornosti 41, 821 06
Bratislava, SK;
(740) Legium, s.r.o., Bratislava, SK;

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

1729-2014
1.10.2014
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných
materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; prieskum trhu; správa počítačových súborov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie
osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné
informácie a rady spotrebiteľom; zostavovanie
štatistík; vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné
sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné informácie; informácie o poistení; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.
37 - Informácie o opravách; stavebné informácie.
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefonická komunikácia; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická
pošta; informácie v oblasti telekomunikácií; výz-
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vy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); elektronické
zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); telekonferenčné služby; poskytovanie priestoru na
diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do
databáz; hlasová odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných
fór on line.
39 - Sprevádzanie turistov; doručovacie služby
(správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; doručovacie služby; skladovanie elektronicky uložených údajov
a dokumentov; informácie o dopravnej premávke;
poskytovanie informácií o cestovnej trase.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov.
41 - Zábava; drezúra zvierat; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov; služby múzeí (prehliadky, výstavy); informácie o možnostiach rekreácie; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru;
obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby);
hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo
údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov;
diaľkové monitorovanie počítačových systémov;
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS);
poradenstvo v oblasti informačných technológií;
prenájom počítačových serverov (serverhosting);
prenájom počítačových serverov (serverhosting);
zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).
43 - Ubytovanie pre zvieratá.
44 - Chov zvierat; veterinárna pomoc; česanie
a úprava zvierat; útulky (domovy); ošetrovateľské služby; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti.
45 - Opatrovanie zvierat (chovaných v domácnosti) doma; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); on line služby
sociálnych sietí.

(540)

(591) biela, ružová, čierna
(731) GoByGo Slovakia s.r.o., Svornosti 41, 821 06
Bratislava, SK;
(740) Legium, s.r.o., Bratislava, SK;

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

1730-2014
1.10.2014
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných
materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; prieskum trhu; správa počítačových súborov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských kontaktných informácií;
optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach;
platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia
a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné informácie; informácie o poistení; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.
37 - Informácie o opravách; stavebné informácie.
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefonická komunikácia; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická
pošta; informácie v oblasti telekomunikácií; výz-
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vy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); elektronické
zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby);
telekonferenčné služby; poskytovanie priestoru
na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu
do databáz; hlasová odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov;
videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór on line.
39 - Sprevádzanie turistov; doručovacie služby
(správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; doručovacie
služby; skladovanie elektronicky uložených údajov
a dokumentov; informácie o dopravnej premávke; poskytovanie informácií o cestovnej trase.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov.
41 - Zábava; drezúra zvierat; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov; služby
múzeí (prehliadky, výstavy); informácie o možnostiach rekreácie; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru;
obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby);
hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo
údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov;
diaľkové monitorovanie počítačových systémov;
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS);
poradenstvo v oblasti informačných technológií;
prenájom počítačových serverov (serverhosting);
prenájom počítačových serverov (serverhosting);
zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).
43 - Ubytovanie pre zvieratá.
44 - Chov zvierat; veterinárna pomoc; česanie
a úprava zvierat; útulky (domovy); ošetrovateľské služby; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti.
45 - Opatrovanie zvierat (chovaných v domácnosti) doma; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); on line služby
sociálnych sietí.
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(540)

(731) GoByGo Slovakia s.r.o., Svornosti 41, 821 06
Bratislava, SK;
(740) Legium, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1731-2014
1.10.2014
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných
materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations);
reklamné agentúry; prieskum trhu; správa počítačových súborov; obchodné alebo podnikateľské
informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie
osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné
informácie a rady spotrebiteľom; zostavovanie
štatistík; vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné
sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; finančné informácie; informácie o poistení; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.
37 - Informácie o opravách; stavebné informácie.
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefonická komunikácia; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická
pošta; informácie v oblasti telekomunikácií; výz-
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vy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); elektronické
zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby);
telekonferenčné služby; poskytovanie priestoru
na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu
do databáz; hlasová odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov;
videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór on line.
39 - Sprevádzanie turistov; doručovacie služby
(správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; doručovacie
služby; skladovanie elektronicky uložených údajov
a dokumentov; informácie o dopravnej premávke; poskytovanie informácií o cestovnej trase.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov.
41 - Zábava; drezúra zvierat; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov; služby
múzeí (prehliadky, výstavy); informácie o možnostiach rekreácie; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti
kopírovania); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru;
obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby);
hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo
údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov;
diaľkové monitorovanie počítačových systémov;
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS);
poradenstvo v oblasti informačných technológií;
prenájom počítačových serverov (serverhosting);
prenájom počítačových serverov (serverhosting);
zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing).
43 - Ubytovanie pre zvieratá.
44 - Chov zvierat; veterinárna pomoc; česanie a úprava zvierat; útulky (domovy); ošetrovateľské služby; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných
v domácnosti.
45 - Opatrovanie zvierat (chovaných v domácnosti) doma; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); on line služby sociálnych sietí.

(540)

(731) GoByGo Slovakia s.r.o., Svornosti 41, 821 06
Bratislava, SK;
(740) Legium, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1738-2014
1.10.2014
41
41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť.

(591) zlatá, modrá, červená, biela
(731) Fábry Martin, Osvaldova 5, 949 01 Nitra, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1744-2014
3.10.2014
29, 30, 43
29 - Solené potraviny; zemiakové hranolčeky;
rybie plátky (filé); polievky; jedlá z rýb; mliečne
nápoje (s vysokým obsahom mlieka); ovocné chuťovky; mliečne koktaily.
30 - Cestoviny; sladké žemle; čaj; cukrovinky; cukrárske výrobky; zákusky, koláče; palacinky; perníky, medovníky; múčne jedlá; mliečne kakaové
nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; sendviče; jemné pekárske výrobky;
pizza; pudingy; špagety; torty; zmrzliny; kávové
nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; plnené koláče; pečivo s mäsovou náplňou; slané pečivo (krekery); ryžové koláče; ľadový čaj; obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; čajové nápoje;
jedlá z rezancov; syrové sendviče (cheeseburgers).
43 - Dodávanie hotových nápojov a jedál na objednávku (ketering); kaviarne; reštaurácie (jedálne);
samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby).

(540) Pizza Carla
(731) Prima 2000 s.r.o., Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, SK;
(740) BOĽOŠ Advokátska kancelária s.r.o., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

1793-2014
9.10.2014
41
41 - Premietanie kinematografických filmov.

(591) Pantone C 100, Pantone C 543, Pantone C 7455
(731) Ster Century Cinemas, s. r. o., Vajnorská 89, 831 04
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

1880-2014
23.10.2014
9, 18
9 - Tašky na notebooky; obaly na notebooky.
18 - Školské tašky (aktovky); cestovné kufre; plecniaky; náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; diplomatické kufríky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; aktovky (kožená galantéria);
kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kufre;
lodné kufre; kufríky na toaletné potreby (prázdne); kufríky; športové tašky; tašky.

(540)

(731) SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065,
951 12 Ivanka pri Nitre, SK;

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

5118-2014
18.2.2014
3, 5
3 - Detergenty; prípravky a látky, všetko na pranie; prípravky na upravovanie a formovanie tkanín; prípravky na bielenie; prípravky na čistenie,
leštenie, odmasťovanie a brúsenie; prípravky na
uvoľnenie upchatých odtokov; prípravky na umývanie riadu; mydlá; prípravky na umývanie rúk;
obrúsky napustené prípravkami a látkami na čistenie a leštenie.
5 - Dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky
na hygienické a zdravotnícke účely; hygienické
prípravky; prípravky na ničenie škodcov, hmyzu
a škodlivých živočíchov; fungicídy; germicídy;
baktericídy; paraziticídy; algicídy; insecticídy; prípravky proti plesniam; herbicídne prípravky; dezodoranty (nie na osobné použitie); prípravky na
osvieženie vzduchu; repelenty proti hmyzu.

(540) SAVO
(731) Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17,
186 00 Praha - Karlín, CZ;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5128-2014
21.2.2014
35, 37, 39, 40, 41, 42
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná
administratíva zahrnujúca obchodné plánovanie,
poradenské služby a konzultácie týkajúce sa prevádzky, údržby a renovácie zariadení a inštalácií
na spracovanie plynu, plynových plniacich závodov a plynových čerpacích staníc, ako aj týkajúce
sa uskladnenia náhradných dielov a komponentov strojov na plnenie plynových fliaš; kancelárske práce; pomoc obchodným a priemyselným
podnikom v uskutočňovaní ich obchodu; poradenstvo v oblasti podnikania a obchodu; obchodné a podnikateľské informácie alebo prieskumy;
vyhľadávanie sponzorov na reklamné alebo obchodné účely; organizovanie výstav na obchodné
alebo reklamné účely; priama poštová reklama (rozširovanie reklamných oznamov); uverejňovanie
propagačných textov; reklamná korešpondencia;
prenájom reklamných materiálov a reklamného
priestoru; reprografia dokumentov; sprostredkovateľne práce; exteriérová reklama; vzťahy s verejnosťou; podpora predaja (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; zbieranie a zoraďovanie údajov do centrálneho súboru; organizácia obchodnej prevádzky na získanie zákazníckej vernosti; poskytovanie vernostných programov pre
zákazníkov prostredníctvom vernostných kariet;
veľkoobchod a maloobchod so skvapalneným
ropným plynom; veľkoobchod a maloobchod s fľašami (kovovými zásobníkmi) obsahujúcimi skvapalnený ropný plyn (predovšetkým bután, propán
a LPG palivo); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; zhromažďovanie (okrem transportu) tovaru pre tretie osoby,
menovite tovaru z oblasti energetiky a plynárenstva, domácich spotrebičov, konštrukcie a údržby, prezentácia takéhoto tovaru zákazníkom (vrátane prezentácie v predajni, na výstave na komerčné ciele, v reklamnom katalógu alebo na internetovej stránke) a kúpa takéhoto tovaru akýmkoľvek spôsobom (vrátane telekomunikačných
prostriedkov).
37 - Stavebníctvo; inštalácia, oprava a údržba strojov na plnenie plynu do plynových fliaš vrátane
plynových plniacich závodov; poradenstvo súvisiace s inštaláciou, opravou a údržbou strojov na
plnenie plynu do plynových fliaš vrátane plynových plniacich závodov; výstavba, inštalácia, renovácia, oprava a údržba plynových zariadení;
inštalácia, čistenie a oprava bojlerov; inštalácia
a oprava vykurovacích zariadení; poradenstvo
súvisiace s výstavbou, inštaláciou, opravou a údržbou plynových zariadení; starostlivosť, čistenie
a oprava plynových kontajnerov a fliaš; poradenstvo súvisiace so starostlivosťou, čistením a opravou plynových kontajnerov a fliaš; inštalácia
a oprava kotlov a pecí; informácie o výstavbe
a oprave plynových zariadení; inštalácia a údržba
plynových potrubí; autoservisy (tankovanie a údržba); stavebný dozor nad výstavbou, inštaláciou,
renováciou, opravou a údržbou plynových zariadení; antikorózna úprava plynových kontajnerov,
fliaš a zariadení.
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39 - Preprava; balenie a uskladnenie tovarov; organizácia výletov; prenájom zásobníkových zariadení a fliaš na skvapalnený plyn a cisternových
vozidiel na skvapalnený plyn; automobilová, železničná a lodná preprava plynu a plynových
kontajnerov a fliaš; sprostredkovanie prepravy
plynu; uskladnenie tovaru; distribúcia energie a plynu; informácie o doprave; informácie o uskladnení; doručovanie tovarov; prenájom skladovacích kontajnerov; plnenie fliaš vrátane plnenia
plynových fliaš; technické poradenstvo týkajúce
sa prepravy a uskladnenia plynu.
40 - Rafinácia zemného plynu; čistenie plynov;
filtrovanie plynov; spracovanie plynov vrátane
zemného plynu; služby súvisiace s výrobou energie, menovite s výrobou plynu a elektriny; stláčanie plynov; skvapalňovanie plynu vrátane zemného plynu.
41 - Vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); poskytovanie školiaceho kurzu prostredníctvom internetu; akadémie (vzdelávanie); školské služby
(vzdelávanie); činnosti v oblasti kultúry; publikovanie kníh, novín, magazínov, žurnálov, časopisov,
katalógov, príručiek, manuálov, CD-ROM, poznámok, spravodajcov a informačných letákov;
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); vydávanie textov (s výnimkou reklamných
textov); služby knižníc; služby v oblasti zábavy;
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu;
tvorba rozhlasových a televíznych programov;
požičiavanie filmov, videokaziet, fonografických
nahrávok, filmových projektorov a príslušenstva
na použitie vo filmových scénach a divadelných
scénach; nahrávanie (filmovanie) a úprava filmov
a videopások; organizovanie súťaží na vzdelávanie alebo zábavu; organizovanie a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, seminárov a sympózií; organizovanie a uskutočňovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); informácie o možnostiach zábavy, rekreácie a vzdelávania; organizovanie lotérií; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); online elektronické publikovanie kníh, novín, žurnálov, časopisov a katalógov (bez možnosti kopírovania).
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; kompilovanie technických dokumentov na výstavbu a prevádzku
zásobníkových zariadení na skvapalnený plyn, zariadení na fľaše na skvapalnený plyn a cisternových vozidiel na skvapalnený plyn; meranie spotreby plynu; kontrola, testovanie bezpečnosti a certifikácia plynových zariadení, systémov a ich súčastí; poradenstvo v oblasti bezpečnosti plynových zariadení; výskum a vývoj v oblasti energetiky; chemické analýzy vrátane plynu; architektúra (architektonické služby) vrátane plynových zariadení; energetické audity vrátane fosílnej energie; poradenstvo v oblasti úspory energie.

(540)

(591) červená, žltá, biela
(731) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf, AT;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5229-2014
31.3.2014
9, 35, 38, 41
9 - Internetové servery; počítačový softvér (sťahovateľný z telekomunikačnej siete); elektronické databázy zaznamenané na nosičoch údajov;
záznamy na nosičoch údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné z telekomunikačnej siete);
softvér.
35 - Reklamné služby; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií
v oblasti marketingu v počítačových súboroch
(pre tretie osoby); prenájom reklamného priestoru na internete; zbieranie údajov do počítačových
databáz.
38 - Prenos informácií cez elektronické komunikačné siete; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie diskusných
fór on-line; poskytovanie prístupu do databáz, na
webové stránky a portály; elektronická pošta.
41 - Vydávanie kníh a časopisov; on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); nahrávacie štúdiá (služby); výchovné a vzdelávacie služby.

(540)

(591) svetlomodrá, tmavomodrá
(731) Dorda Jaroslav, Dobrá 177, 739 51 Dobrá, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5242-2014
3.4.2014
16, 28, 35, 41, 43, 45
16 - Periodická a neperiodická tlač a tlačené publikácie; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; noviny; tlačivá; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; ročenky; fotografie (tlačoviny);
firemné listiny; papierové propagačné materiály;
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letáky; grafické reprodukcie; informačné produkty na papierových nosičoch; databázy na papierových nosičoch; tlačené reklamné a úžitkové
manuály; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; nálepky (papiernický tovar);
lepiace štítky (papiernický tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papiernický tovar; albumy; atlasy; formuláre; predmety
z kartónu; vrecia a vrecká z papiera alebo plastových materiálov na balenie; papier; kartón; lepenka; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; písacie stroje a kancelárske potreby okrem
nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem
prístrojov; obalové materiály z plastu, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach.
28 - Hračky; spoločenské hry; divadelné masky;
karnevalové masky; telocvičné a športové potreby a športové náradie patriace do triedy 28.
35 - Obchodné poradenstvo v oblasti predaja
hračiek, hier, športového tovaru; maloobchodné
a veľkoobchodné služby s tovarom v oblasti detského tovaru, hračiek, športových potrieb, oblečenia, obuvi, detskej stravy a nápojov; sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä s detským tovarom, hračkami, oblečením, obuvou, detskou stravou a nápojmi; inzertná, reklamná a propagačná
činnosť; reklama na počítačovej sieti; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty,
SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vzdelávanie; školenia; výcvik; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; informácie o výchove a vzdelávaní; poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania; organizovanie kultúrnych
a vzdelávacích podujatí; zábava; poskytovanie
elektronických publikácií online bez možnosti
kopírovania; zverejňovanie a vydávanie textov
okrem reklamných a náborových; vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; služby na oddych
a rekreáciu; organizovanie športových súťaží; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo
iných predstavení; manažérske služby pri organizovaní súťaží, podujatí a predstavení; organizovanie živých vystúpení; organizovanie spoločenských a zábavných podujatí, najmä spoločenských a zábavných podujatí pre rodiny s deťmi;
výchovno-zábavné klubové služby; zábavné parky; služby prázdninových táborov (zábava); služby športovísk; pedagogické informácie; detské
škôlky (vzdelávanie); organizácia a vedenie dielní na výučbu; fotografovanie; prekladateľské služby; služby na prezentáciu umeleckých a literárnych diel verejnosti na kultúrne alebo vzdelávacie účely; tvorba výchovných a vzdelávacích
programov pre rodinu; odborné informovanie
verejnosti a zodpovedných orgánov o výchove
a vzdelávaní matiek, rodičov, detí v rodinách
a v detských domovoch; poskytovanie informácií
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
43 - Detské jasle; reštaurácie; reštauračné a kaviarenské služby; bufety (rýchle občerstvenie);
príprava a dodávka jedál a nápojov na objednávku do domu; poskytovanie jedla a prechodného
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ubytovania pre rodinu a deti; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
45 - Opatrovanie detí doma; nočné stráženie; právne služby poskytované jednotlivcom, združeniam,
organizáciám a podnikom; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
(540)

(731) Kids Point, s.r.o., Stromová 54, 831 01 Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5290-2014
5.5.2014
9, 35, 38, 41, 42, 45
9 - Počítačový softvér.
35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely;
vydávanie reklamných textov; tvorba reklamných
filmov; spracovanie textov; písanie reklamných
textov; obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov;
kancelárske práce; správa počítačových súborov;
obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy; reklamné služby; marketing; odborné podnikateľské
poradenstvo v oblasti riadenia marketingu; priamy marketing.
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov.
41 - Kurzy v oblasti strategického plánovania súvisiaceho s reklamou, marketingom a obchodom;
prednášky zamerané na ovládanie marketingu,
vývoj marketingových stratégií a koncepcií; koučovanie (školenie); akadémie (vzdelávanie); obchodné vzdelávanie; organizovanie vzdelávacích
seminárov; organizovanie vzdelávacích konferencií; vzdelávanie dospelých v oblasti ochrany
práv duševného vlastníctva; vzdelávanie týkajúce
sa poskytovania inštruktážnych kurzov; organizovanie a vedenie vzdelávacích dielní (workshopov); organizovanie workshopov a seminárov v oblasti osobného povedomia; vedenie tvorivých
dielní (workshopov).
42 - Grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); návrh
a vývoj počítačového softvéru; hosťovanie na
počítačových stránkach (webových stránkach).
45 - Právne služby v oblasti ochrany duševného
vlastníctva; správa autorských práv; poradenské
služby v oblasti autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; registrácia doménových mien (právne služby).

(540) ILLUSTRIAT
(731) Ragas Jaroslav, Rustaveliho 14, 831 06 Bratislava, SK;
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(320)
(330)
10 (511)
(511)
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5355-2014
22.5.2014
86/130508
27.11.2013
US
9, 37, 42, 45
9 - Bezpečnostné kamery; detektory dymu; detektory oxidu uhoľnatého; detektory pohybu; jednotky diaľkového ovládania, klávesnice a ovládacie panely pre bezpečnostné zariadenia a domáce automatizačné zariadenia; elektronické zámky dverí; elektronické zariadenia na otváranie
a zatváranie dverí; počítačový softvér na obsluhu, správu a monitorovanie bezpečnostných zariadení a domácich automatizačných zariadení;
domáce automatizačné zariadenia obsahujúce
bezdrôtové a káblom pripojené radiče, ovládacie
zariadenia a softvér pre osvetlenie, kúrenie, vetranie a klimatizáciu, zabezpečenie; bezpečnostné
a domáce monitorovacie a ovládacie aplikácie
(počítačový softvér); elektronické zariadenia na
lokalizáciu a sledovanie predmetov a zvierat naprogramované na používanie v globálnych lokalizačných systémoch (GPS) a mobilných sieťach.
37 - Inštalácia domácich bezpečnostných a automatizačných zariadení.
42 - Diaľkové monitorovanie počítačových systémov na riadenie, správu, modifikáciu a ovládanie domácich bezpečnostných a automatizačných zariadení prostredníctvom internetu.
45 - Monitorovanie bezpečnostných zariadení;
monitorovanie domácich bezpečnostných zariadení, bezdrôtových a káblami pripojených senzorov na rozbitie skla, detektorov pohybu, kamier,
alarmov, uzatváracích ventilov, dotykových senzorov brán, dvier a okien.

(540)

(540) AT&T DIGITAL LIFE
(731) AT & T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P.,
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5406-2014
9.6.2014
25, 35, 40, 42
25 - Odevy; obuv a prikrývky hlavy; doplnky odevov patriace do triedy 25.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj
prostredníctvom internetu s uvedenými tovarmi
v triede 25.
40 - Šitie a krajčírske služby; pánske krajčírstvo;
dámske krajčírstvo; úprava odevov; šitie na mieru; šitie (zákazková výroba).
42 - Navrhovanie nových odevov; navrhovanie
módnych doplnkov; služby odevného dizajnu; navrhovanie odevných modelov na prezentačné účely; módne dizajnérstvo.

(540)

(731) AT & T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P.,
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

lizáciu a sledovanie predmetov a zvierat naprogramované na používanie v globálnych lokalizačných systémoch (GPS) a mobilných sieťach.
37 - Inštalácia domácich bezpečnostných a automatizačných zariadení.
42 - Diaľkové monitorovanie počítačových systémov na riadenie, správu, modifikáciu a ovládanie domácich bezpečnostných a automatizačných zariadení prostredníctvom internetu.
45 - Monitorovanie bezpečnostných zariadení;
monitorovanie domácich bezpečnostných zariadení, bezdrôtových a káblami pripojených senzorov na rozbitie skla, detektorov pohybu, kamier,
alarmov, uzatváracích ventilov, dotykových senzorov brán, dvier a okien.

5357-2014
22.5.2014
9, 37, 42, 45
9 - Bezpečnostné kamery; detektory dymu; detektory oxidu uhoľnatého; detektory pohybu; jednotky diaľkového ovládania, klávesnice a ovládacie panely pre bezpečnostné zariadenia a domáce automatizačné zariadenia; elektronické zámky
dverí; elektronické zariadenia na otváranie a zatváranie dverí; počítačový softvér na obsluhu,
správu a monitorovanie bezpečnostných zariadení a domácich automatizačných zariadení; domáce automatizačné zariadenia obsahujúce bezdrôtové a káblom pripojené radiče, ovládacie zariadenia a softvér pre osvetlenie, kúrenie, vetranie
a klimatizáciu, zabezpečenie; bezpečnostné a domáce monitorovacie a ovládacie aplikácie (počítačový softvér); elektronické zariadenia na loka-

(731) PROSTĚJOV CZ, s.r.o, Rašínova 103/2, 602 00
BRNO, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5421-2014
17.6.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počíta-
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čový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne
karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické
stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych
zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na
elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske
(ekonomické) predpovede; správa počítačových
súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom
mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby
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prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb;
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; obchodné
sprostredkovanie vystúpení divadelných, koncertných a varietných umelcov.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie všetkých druhov programov; poskytovanie telekomunikačných informácií; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské agentúry; prenájom prístrojov na prenos správ;
poskytovanie audiotextových telekomunikačných
služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov;
tvorba audiovizuálnych programov; tvorba videofilmov (okrem reklamných); televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích
a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba
(okrem reklamných filmov); služby filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií
v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie,
a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích
štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť
s výnimkou vydávania reklamných a náborových
textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikovanie
elektronických kníh, novín a časopisov on-line;
poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov;
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových
akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely), organizovanie kultúrno-spoločenských akcií
a hier (nie na reklamné a propagačné účely); or-
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ganizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava, on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne
zábavné služby s použitím mobilov; rezervácia
vstupeniek.

(540) Kto z koho
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5422-2014
17.6.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne
karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné
mincové automaty; kamery; magnetické médiá;
magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto
triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede;
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na
elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo

podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií
a iných informačných produktov komerčného
alebo reklamného charakteru, multimediálnych
informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; obchodné
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov;
vyhľadávanie sponzorov; obchodné sprostredkovanie vystúpení divadelných, koncertných a varietných umelcov.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie všetkých druhov programov; poskytovanie telekomunikačných informácií; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské
agentúry; prenájom prístrojov na prenos správ;
poskytovanie audiotextových telekomunikačných
služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov;
tvorba audiovizuálnych programov; tvorba videofilmov (okrem reklamných); televízna zábava;
organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení;
prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorá-
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cií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov); služby filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti
kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných);
organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie
a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov;
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikovanie
elektronických kníh, novín a časopisov on-line;
poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov;
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových
akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely), organizovanie kultúrno-spoločenských akcií
a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava, on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne
zábavné služby s použitím mobilov; rezervácia
vstupeniek.
(540) Zlatých 21
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5423-2014
17.6.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počíta-
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čový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne
karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné
mincové automaty; kamery; magnetické médiá;
magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto
triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na
elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu
predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa
licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií
a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníc-
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tvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; obchodné sprostredkovanie vystúpení divadelných, koncertných a varietných umelcov.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie všetkých druhov programov; poskytovanie telekomunikačných informácií; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské
agentúry; prenájom prístrojov na prenos správ;
poskytovanie audiotextových telekomunikačných
služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov;
tvorba audiovizuálnych programov; tvorba videofilmov (okrem reklamných); televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích
a zábavných podujatí; divadelné predstavenia;
tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov); služby filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží
krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží,
zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);
poskytovanie on-line elektronických publikácií
bez možnosti kopírovania; publikovanie elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu;
prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových
akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely), organizovanie kultúrno-spoločenských akcií
a hier (nie na reklamné a propagačné účely); or-

ganizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava, on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne
zábavné služby s použitím mobilov; rezervácia
vstupeniek.
(540) Zlaté oko
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5425-2014
17.6.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne
karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické
stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto
triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na
elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
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podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií
a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; obchodné sprostredkovanie vystúpení divadelných, koncertných a varietných umelcov.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie všetkých druhov programov; poskytovanie telekomunikačných informácií; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské
agentúry; prenájom prístrojov na prenos správ;
poskytovanie audiotextových telekomunikačných
služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych
programov; tvorba publicistických, spravodajských,
zábavných a vzdelávacích programov; tvorba audiovizuálnych programov; tvorba videofilmov
(okrem reklamných); televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
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videopások; filmová tvorba (okrem reklamných
filmov); služby filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry,
športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikovanie elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových
báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo internetu;
tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh;
organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie
na reklamné a propagačné účely), organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava, on-line poskytovanie
počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím
mobilov; rezervácia vstupeniek.
(540) Koleso Niké
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5426-2014
17.6.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopí-
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rovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne
karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické
stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolesá ; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na
elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov
zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová
reklama; reklama, on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby
prostredníctvom internetu; on-line inzercia; pod-

pora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb;
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; obchodné
sprostredkovanie vystúpení divadelných, koncertných a varietných umelcov.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie všetkých druhov programov; poskytovanie telekomunikačných informácií; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské
agentúry; prenájom prístrojov na prenos správ;
poskytovanie audiotextových telekomunikačných
služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov;
tvorba audiovizuálnych programov; tvorba videofilmov (okrem reklamných); televízna zábava;
organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení;
prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem
reklamných filmov); služby filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti
kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných);
organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kutúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);
poskytovanie on-line elektronických publikácií
bez možnosti kopírovania; publikovanie elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu;
prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo internetu;
tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh;
organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie
na reklamné a propagačné účely), organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom
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internetu alebo telefónov a mobilných telefónov;
rozhlasová zábava, on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské
služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím
mobilov; rezervácia vstupeniek.
(540) Miliónové koleso
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5431-2014
20.6.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné
mincové automaty; kamery; magnetické médiá;
magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto
triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na
elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske
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(ekonomické) predpovede; správa počítačových
súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného
alebo reklamného charakteru, multimediálnych
informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; obchodné sprostredkovanie vystúpení divadelných, koncertných a varietných umelcov.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie všetkých druhov programov; poskytovanie telekomunikačných informácií; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské
agentúry; prenájom prístrojov na prenos správ;
poskytovanie audiotextových telekomunikačných
služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych
programov; tvorba publicistických, spravodajských,
zábavných a vzdelávacích programov; tvorba audiovizuálnych programov; tvorba videofilmov
(okrem reklamných); televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba (okrem reklamných
filmov); služby filmových štúdií; zhromažďovanie
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a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy,
športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikovanie elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových
báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo internetu;
tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh;
organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie
na reklamné a propagačné účely), organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava, on-line poskytovanie
počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím
mobilov; rezervácia vstupeniek.

(540)

(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

5432-2014
20.6.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskyto-

vaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne
karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické
stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych
zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na
elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom
reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; rozhlasová reklama; reklama,
on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
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informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; obchodné sprostredkovanie vystúpení divadelných, koncertných a varietných
umelcov.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie všetkých druhov programov; poskytovanie telekomunikačných informácií; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské agentúry; prenájom prístrojov na prenos
správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; tvorba audiovizuálnych programov; tvorba
videofilmov (okrem reklamných); televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích
a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba
(okrem reklamných filmov); služby filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií
v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie,
a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích
štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť
s výnimkou vydávania reklamných a náborových
textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikovanie
elektronických kníh, novín a časopisov on-line;
poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov;
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vy-
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dávanie kníh; organizovanie súťaží, športových
akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely), organizovanie kultúrno-spoločenských akcií
a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava, on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových
sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry;
televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilov; rezervácia vstupeniek.
(540)

(591) oranžová, čierna, biela
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

5433-2014
20.6.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne
karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné
mincové automaty; kamery; magnetické médiá;
magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych
zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
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(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na
elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej
siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného
charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora
predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamných
materiálov; inzercia výrobkov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; obchodné sprostredkovanie vystúpení divadelných, koncertných
a varietných umelcov.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie všetkých druhov programov; poskytovanie telekomunikačných informácií; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské
agentúry; prenájom prístrojov na prenos správ;
poskytovanie audiotextových telekomunikačných
služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytova-

nie zariadení na športovanie; tvorba televíznych
programov; tvorba publicistických, spravodajských,
zábavných a vzdelávacích programov; tvorba audiovizuálnych programov; tvorba videofilmov
(okrem reklamných); televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba (okrem reklamných
filmov); služby filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry,
športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikovanie elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových
báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo internetu;
tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh;
organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie
na reklamné a propagačné účely), organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava, on-line poskytovanie
počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím
mobilov; rezervácia vstupeniek.
(540)

(591) oranžová, čierna, biela
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5434-2014
20.6.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty;
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie
žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych
zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra);
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky
(hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze;
stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
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vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (pre tretie
osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie
sponzorov; obchodné sprostredkovanie vystúpení
divadelných, koncertných a varietných umelcov.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie všetkých druhov programov; poskytovanie telekomunikačných informácií; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské
agentúry; prenájom prístrojov na prenos správ;
poskytovanie audiotextových telekomunikačných
služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych
programov; tvorba publicistických, spravodajských,
zábavných a vzdelávacích programov; tvorba audiovizuálnych programov; tvorba videofilmov
(okrem reklamných); televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba (okrem reklamných
filmov); služby filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry,
športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikovanie elektronických
kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie
(on-line) počítačových hier z počítačových báz
dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom
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videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie
a vedenie konferencií, seminárov a workshopov
poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových stránok;
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie
súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné
a propagačné účely), organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová
zábava, on-line poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné
hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilov; rezervácia vstupeniek.

(540)

(591) oranžová, čierna
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5439-2014
23.6.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty;
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie
žreby na lotériové hry (softvér).

16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny;
knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na
elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
reklama prostredníctvom mobilných telefónov;
reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná,
inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom
akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej
siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej
siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja ( pre tretie osoby);
prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; obchodné sprostredkovateľské
služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; obchodné sprostredkovanie vystúpení divadelných, koncertných a varietných umelcov.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie všetkých druhov programov; poskytovanie telekomunikačných informácií; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské
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agentúry; prenájom prístrojov na prenos správ;
poskytovanie audiotextových telekomunikačných
služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov;
tvorba audiovizuálnych programov; tvorba videofilmov (okrem reklamných); televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích
a zábavných podujatí; divadelné predstavenia;
tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov); služby filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží
krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží,
zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);
poskytovanie on-line elektronických publikácií
bez možnosti kopírovania; publikovanie elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu;
prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo internetu;
tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh;
organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie
na reklamné a propagačné účely), organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava, on-line poskytovanie
počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím
mobilov; rezervácia vstupeniek.

209

(540)

(731) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5451-2014
27.6.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nahraté aj nenahraté nosiče údajov (záznamové disky, diskety, CD-ROM-y, pásky); nahraté aj nenahraté nosiče zvuku a obrazu; softvér;
elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Papier; tlačoviny; periodická a neperiodická
tlač (časopisy, noviny); knihy, prospekty; plagáty;
fotografie; pohľadnice; kalendáre; brožúry; predmety z kartónu; katalógy; záznamy; tlačivá (formuláre); tlačené publikácie; príručky; záložky do
kníh; ročenky; oznámenia (papiernický tovar); propagačné materiály a predmety z papiera (kancelárske potreby alebo papiernický tovar); papierové obalové materiály; obaly na doklady; obaly
(papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; baliace plastové fólie; tlačiarenské typy (písmená); štočky.
35 - Marketing; reklama; organizovanie výstav na
reklamné a komerčné účely; reklamné služby; inzertná a propagačná činnosť.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou internetu; poskytovanie internetových fór;
počítačová komunikácia.
41 - Vydávanie zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, časopisov, periodických aj neperiodických publikácií, zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov; tvorba zábavných, kultúrnych a výchovných programov; usporadúvanie zábavných a vedomostných
súťaží, spoločenských akcií, výstav, vzdelávacích,
zábavných, športových a kultúrnych akcií, odborných stretnutí, seminárov a konferencií.

(540)

(731) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5452-2014
27.6.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nahraté aj nenahraté nosiče údajov (záznamové disky, diskety, CD-ROM-y, pásky); nahraté aj nenahraté nosiče zvuku a obrazu; softvér;
elektronické publikácie (sťahovateľné).
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16 - Papier; tlačoviny; periodická a neperiodická
tlač (časopisy, noviny); knihy, prospekty; plagáty;
fotografie; pohľadnice; kalendáre; brožúry; predmety z kartónu; katalógy; záznamy; tlačivá (formuláre); tlačené publikácie; príručky; záložky do
kníh; ročenky; oznámenia (papiernický tovar); propagačné materiály a predmety z papiera (kancelárske potreby alebo papiernický tovar); papierové obalové materiály; obaly na doklady; obaly
(papiernický tovar); papierové alebo plastové
vrecká a tašky na balenie; baliace plastové fólie;
tlačiarenské typy (písmená); štočky.
35 - Marketing; reklama; organizovanie výstav na
reklamné a komerčné účely; reklamné služby; inzertná a propagačná činnosť.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou internetu; poskytovanie internetových fór;
počítačová komunikácia.
41 - Vydávanie zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, časopisov, periodických aj neperiodických publikácií, zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov; tvorba
zábavných, kultúrnych a výchovných programov;
usporadúvanie zábavných a vedomostných súťaží,
spoločenských akcií, výstav, vzdelávacích, zábavných, športových a kultúrnych akcií, odborných
stretnutí, seminárov a konferencií.

41 - Vydávanie zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, časopisov, periodických aj neperiodických publikácií, zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov; tvorba
zábavných, kultúrnych a výchovných programov;
usporadúvanie zábavných a vedomostných súťaží, spoločenských akcií, výstav, vzdelávacích, zábavných, športových a kultúrnych akcií, odborných stretnutí, seminárov a konferencií.
(540)

(731) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

(731) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5453-2014
27.6.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nahraté aj nenahraté nosiče údajov (záznamové disky, diskety, CD-ROM-y, pásky); nahraté aj nenahraté nosiče zvuku a obrazu; softvér;
elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Papier; tlačoviny; periodická a neperiodická
tlač (časopisy, noviny); knihy, prospekty; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; brožúry;
predmety z kartónu; katalógy; záznamy; tlačivá
(formuláre); tlačené publikácie; príručky; záložky do kníh; ročenky; oznámenia (papiernický tovar); propagačné materiály a predmety z papiera
(kancelárske potreby alebo papiernický tovar);
papierové obalové materiály; obaly na doklady;
obaly (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; baliace plastové
fólie; tlačiarenské typy (písmená); štočky.
35 - Marketing; reklama; organizovanie výstav na
reklamné a komerčné účely; reklamné služby; inzertná a propagačná činnosť.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou internetu; poskytovanie internetových fór;
počítačová komunikácia.

5454-2014
27.6.2014
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nahraté aj nenahraté nosiče údajov (záznamové disky, diskety, CD-ROM-y, pásky); nahraté aj nenahraté nosiče zvuku a obrazu; softvér;
elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Papier; tlačoviny; periodická a neperiodická
tlač (časopisy, noviny); knihy, prospekty; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; brožúry;
predmety z kartónu; katalógy; záznamy; tlačivá
(formuláre); tlačené publikácie; príručky; záložky
do kníh; ročenky; oznámenia (papiernický tovar);
propagačné materiály a predmety z papiera (kancelárske potreby alebo papiernický tovar); papierové obalové materiály; obaly na doklady; obaly
(papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; baliace plastové fólie; tlačiarenské typy (písmená); štočky.
35 - Marketing; reklama; organizovanie výstav na
reklamné a komerčné účely; reklamné služby; inzertná a propagačná činnosť.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou internetu; poskytovanie internetových fór;
počítačová komunikácia.
41 - Vydávanie zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, časopisov, periodických aj neperiodických publikácií, zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov; tvorba
zábavných, kultúrnych a výchovných programov;
usporadúvanie zábavných a vedomostných súťaží,
spoločenských akcií, výstav, vzdelávacích, zábavných, športových a kultúrnych akcií, odborných
stretnutí, seminárov a konferencií.

(540)

(731) Versa Media, s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5464-2014
1.7.2014
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; ovocné kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky;
syry; maslo; jedlé oleje a tuky; margaríny; ochutené margaríny; rastlinné náhradky smotany.
30 - Slané ochutené nátierky obsahujúce koreniny,
korenie a bylinky; sladké ochutené nátierky obsahujúce čokoládu, med, muškát, koreniny; majonézy; majonézy ochutené koreninami, korením
a bylinkami; tatárske omáčky; ochutené tatárske
omáčky; horčica; kečup; omáčky (chuťové prísady); dresingy na šaláty; omáčky na namáčanie
malých kúskov jedla (dipy); ovocné omáčky.

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

(540)

(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)

5465-2014
1.7.2014
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; ovocné
kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; syry; maslo; jedlé oleje a tuky; margaríny; ochutené margaríny; rastlinné náhradky smotany.
30 - Slané ochutené nátierky obsahujúce koreniny, korenie a bylinky; sladké ochutené nátierky
obsahujúce čokoládu, med, muškát, koreniny; majonézy; majonézy ochutené koreninami, korením
a bylinkami; tatárske omáčky; ochutené tatárske
omáčky; horčica; kečup; omáčky (chuťové prísady); dresingy na šaláty; omáčky na namáčanie
malých kúskov jedla (dipy); ovocné omáčky.

(540)

5471-2014
2.7.2014
11, 35, 37, 41, 42
11 - Zariadenia na rozvod a úpravu vody; filtračné zariadenia na úpravu vody; sanitárne zariadenia; kohúty a kohútiky na vodovodné potrubia;
inštalačný materiál na vodu; batérie na vodovodné potrubie; prietokové regulačné ventily; regulátory a šetriče prietoku vody; WC šetriče vody;
perlátory; sprchové regulátory; zariadenia do splachovaích nádržiek toaliet; zariadenia proti vytopeniu vodou a na zabránenie nechcených, nepoznateľných únikov vody.
35 - Maloobchod, veľkoobchod a internetový obchod s výrobkami uvedenými v triede 11 tohto
zoznamu.
37 - Inštalácia, servis, údržba a opravy výrobkov
a zariadení uvedených v triede 11 tohto zoznamu.
41 - Školenia v oblasti úspory vody a energií.
42 - Poradenstvo a konzultácie v oblasti úspory
vody a energií.

(540) MODRÁ ÚSPORÁM
(731) Unisavers s.r.o., Dlážděná 991/17a, 641 00 Brno,
CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5494-2014
8.7.2014
38, 41
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie;
telexové služby; vysielanie káblovej televízie; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenos signálu prostredníctvom
satelitu.
41 - Filmové štúdiá; vydávanie textov okrem reklamných a náborových; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových
a televíznych programov; nahrávacie štúdiá (služby); produkcia videofilmov (nie reklamných); redigovanie scenárov; on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); nahrávanie videopások; písanie textov (okrem reklamných).

(540) Malá domov
(731) Továreň 5/7/11 s.r.o., Medená 10, 811 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(731) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava,
SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;
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5505-2014
9.7.2014
4, 35, 37
4 - Palivá (vrátane pohonných hmôt do motorov);
prchavé palivové zmesi; motorové palivá; motorová nafta; motorový benzín; vysokooktánový
benzín; skvapalnený ropný plyn (LPG); palivové
plyny.
35 - Obchodný manažment čerpacích staníc (pre
tretie osoby); maloobchod s motorovými palivami;
sprostredkovanie zmlúv v oblasti nákupu a predaja tovarov pre tretie osoby; sprostredkovanie
dovozu a vývozu; sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné služby s motorovými olejmi;
maloobchodné služby s potrebami pre motoristov.
37 - Umývanie automobilov; opravy a údržba čerpacích staníc.
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(540) FuelClever
(731) LUKOIL Czech Republic s.r.o., Kutvirtova 339/5,
150 00 Praha - Radlice, CZ;
(740) Glatzová & Co., s.r.o., Bratislava, SK;

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

5506-2014
9.7.2014
4, 35, 37
4 - Palivá (vrátane pohonných hmôt do motorov);
prchavé palivové zmesi; motorové palivá; motorová nafta; motorový benzín; vysokooktánový benzín; skvapalnený ropný plyn (LPG); palivové plyny.
35 - Obchodný manažment čerpacích staníc (pre
tretie osoby); maloobchod s motorovými palivami;
sprostredkovanie zmlúv v oblasti nákupu a predaja tovarov pre tretie osoby; sprostredkovanie
dovozu a vývozu; sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné služby s motorovými olejmi; maloobchodné služby s potrebami pre motoristov.
37 - Umývanie automobilov; opravy a údržba čerpacích staníc.

(540) FleetClever
(731) LUKOIL Czech Republic s.r.o., Kutvirtova 339/5,
150 00 Praha 5 - Radlice, CZ;
(740) Glatzová & Co., s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5507-2014
9.7.2014
11, 35, 37
11 - Výhrevné akumulátory; teplovzdušné rúry;
zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na
chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; ohrievače vzduchu; klimatizačné zariadenia; teplovzdušné zariadenia; inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (bojlery); kúpeľňové armatúry; pece;
hydranty; radiátorové uzávery; rúry na pečenie;
horáky; ventilátory (klimatizácia); vykurovacie
zariadenia, sálavé vykurovacie zariadenia; elektrické podlahové vykurovacie zariadenia; vyhrievacie zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; elektrické vykurovacie telesá; radiátory ústredného
kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; komínové rúry,
dymovody; komínové dúchadlá, ventilátory; vodovodné zariadenia; sušičky (prístroje); klimatizačné prístroje; vodovody; toalety (WC); mraziace zariadenia, mrazničky; elektrické kuchynské
potreby na pečenie a varenie; varné prístroje a zariadenia; sprchy; zariadenia na úpravu vody; zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na chladenie vody; tlakové zásobníky vody; sterilizátory
vody; elektrické radiátory; čistiace zariadenia na
odpadovú vodu; ohrievače; odparovače; kachle;
filtre na pitnú vodu; tvarované obloženie pecí; rošty do pecí; kozuby; chladiace zariadenia a stroje;
chladiace komory; chladiace nádoby; práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); plynové
horáky; plynové bojlery; grily (prístroje na pečenie); ionizátory na úpravu vzduchu a vody; umývadlá; regulačné ventily na reguláciu hladiny

v nádržiach; vyhrievacie platne (variče); kuchynské sporáky; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; chladiace zariadenia a stroje; teplovodné
vykurovacie prístroje; príslušenstvo na reguláciu
vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na
vodovodné alebo plynové potrubia; kohútiky;
vodovodné podložky, krúžky; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; špirály (časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení);
ventilátory (časti vetracích zariadení); vetracie
zariadenia; rekuperačné zariadenia; zmiešavacie
batérie na vodovodné potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na
vodu; parné akumulátory; kotlové rúry vykurovacích kotlov; tepelné čerpadlá; solárne kolektory na
ohrev vody a vykurovanie; solárne pece; splachovacie zariadenia, splachovače; termostatické
ventily (časti ústredného kúrenia); čisté komory
(sanitné inštalácie); prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; zariadenia na
prívod vody; kúpeľové vane; plynové kondenzátory (nie časti strojov); drezy; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; ohrievadlá, elektricky
vyhrievané koberce; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; kuchynské odsávače.
35 - Obchodné poradenstvo; podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií;
poskytovanie podnikateľských informácií; administratívne spracovanie obchodných objednávok;
reklamné agentúry; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenstvo
pri riadení podnikov; posudzovanie efektívnosti
v obchodnej činnosti; prieskum trhu; prieskum
verejnej mienky; obchodný prieskum; podnikateľský prieskum; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); marketingové štúdie; reklamné služby; podpora predaja
(pre tretie osoby); personálne poradenstvo; obchodný manažment; organizovanie výstav na obchodné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; organizovanie a usporadúvanie súťaží
na podporu predaja výrobkov; fakturácie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozhlasová
a televízna reklama; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; obchodné poradenstvo pri
prieskume trhu; obchodné poradenstvo pri franšízingu; marketing; nábor zamestnancov; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; obchodné
rady a informácie spotrebiteľom; prenájom reklamných plôch; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný manažment; veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarmi
uvedenými v triede 11 tohto zoznamu; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
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37 - Inštalácia a opravy vykurovacích zariadení;
klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; čistenie a opravy
kotlov; údržba a oprava horákov; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia a opravy ventilačných zariadení; inštalácia a opravy pecí; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; inštalácia
kuchynských zariadení; stavebníctvo (stavebná
činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; inštalácia, údržba a opravy strojov;
murárske práce; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; prenájom čistiacich strojov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; odborné poradenstvo týkajúce sa opráv a údržby tovarov uvedených v triede
11 tohto zoznamu; odborné poradenstvo v oblasti
služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu.
(540)

(591) modrá, strieborná, biela
(731) Grejták Matúš, Ing., Malý Šariš 314, 080 01 Malý Šariš, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5513-2014
16.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos
programových dát; počítačové programy; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu; MP3
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zaria-denia;
čipové telefónne karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry
(softvér).
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač; časopisy; noviny; knihy;
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; ročenky; firemné listiny; knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené
v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hra-
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cie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; prístroje na
elektronické hry; hracie žreby.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby
prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie
textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk, poskytovanie
zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; tvorba audiovizuálnych programov; tvorba videofilmov (okrem reklamných); televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; tvorba reklamných filmov; služby filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie in-
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formácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží,
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav
na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská
činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania;
publikovanie elektronických kníh, novín a časopisov on-line; on-line poskytovanie počítačových
hier z počítačových sietí; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikovanie textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových
báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom
internetu alebo telefónov a mobilných telefónov;
rozhlasová zábava; prekladateľské služby.

(540)

(591) oranžová, biela a odtiene týchto farieb
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5519-2014
17.7.2014
12
12 - Pneumatiky na motorové vozidlá; bicyklové
pneumatiky; pneumatikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; záplaty na opravu
duší; bicyklové duše; motocyklové duše; duše
pneumatík; duše na kolesá vozidiel; duše na pneumatiky vozidiel; odkladacie batožinové siete;
pneumatiky; náradie na opravu pneumatík; ráfiky
kolies vozidiel; poťahy na sedadlá bicyklov; kryty sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na
sedadlá vozidiel; trecie segmenty bŕzd vozidiel;
tlmiče nárazov pre vozidlá; nosiče lyží; hroty na
pneumatiky; čapy na pneumatiky; pneumatiky na
kolesá vozidiel; tuhé pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy
na vozidlá (valčekové pásy); pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneumatiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; ventily na pneumatiky vozidiel.

(540)

(731) Hankook Tire Co., Ltd., 133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5520-2014
18.7.2014
9, 16, 35, 41
9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu; zariadenie na spracovanie
zvuku; zvukové mixážne zariadenia; zosilňovače
zvuku; reproduktory (zvukové zariadenia); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; pásky na nahrávanie
zvuku; digitálne zvukové pásky; nahrané kazetové pásky; kazetové videopásky; záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; nahraté disky s obrazmi; nahrávky a záznamy; sťahovateľné hudobné
súbory; sťahovateľné obrazové súbory; digitálna
hudba (stiahnuteľná) poskytovaná z internetu; digitálne nahrávky umiestnené na internete a stiahnuteľné z internetu (podcasty); elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Tlačené publikácie; reklamné publikácie; časopisy; katalógy; knihy; hudobné tlačoviny; hudobné knihy (tlačoviny); hudobné časopisy (tlačoviny).
35 - Obchodné administratívne služby v oblasti
internetového predaja; obchodné informačné služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu; obchodné informačné služby poskytované online z internetu alebo z globálnych
počítačových sietí; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií aj prostredníctvom internetu, káblových sietí alebo iných foriem prenosu dát; poskytovanie online obchodných informačných zoznamov na internete; poskytovanie poradenstva a informácií o cenách,
produktovom manažmente a o službách pre zákazníkov na internetových stránkach pri nákupoch prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií aj
prostredníctvom internetu, káblových sietí alebo
iných foriem prenosu dát; služby vernostných programov; služby v oblasti vernostných kariet; organizácia a riadenie obchodných motivačných a vernostných programov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9, 16
tohto zoznamu a s nasledovnými tovarmi: odevy,
obuv, prikrývky hlavy, hudobné nástroje, kufre,
tašky, dáždniky, slnečníky, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, hry, hračky, telocvičné a športové potreby, aj prostredníctvom internetu; vzťahy s verejnosťou (public relations).
41 - Nahrávacie štúdiá (služby); prenájom nahrávacích štúdií; hudobné nahrávacie štúdiá; služby
zvukových nahrávacích štúdií; poskytovanie audio a video štúdií; služby nahrávacích štúdií pre
televíziu; služby nahrávacích štúdií pre filmy; služby nahrávacích štúdií v oblasti videa; služby v oblasti živých vystúpení hudobných skupín; tvorba
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predstavení; plánovanie predstavení; organizovanie živých hudobných vystúpení; prezentácia hudobných predstavení; organizovanie zábavných
vystúpení s účasťou tanečníkov a spevákov; organizovanie predstavení (manažérske služby); informačné služby o vstupenkách na predstavenia;
tvorba rozhlasových a televíznych programov;
televízna zábava; rozhlasová zábava.
(540) TRIANGEL
(731) Junas Daniel, Sklenárova 44, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5522-2014
18.7.2014
12
12 - Pneumatiky na motorové vozidlá; bicyklové
pneumatiky; pneumatikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; záplaty na opravu
duší; bicyklové duše; motocyklové duše; duše
pneumatík; duše na kolesá vozidiel; duše na pneumatiky vozidiel; odkladacie batožinové siete; pneumatiky; náradie na opravu pneumatík; ráfiky kolies vozidiel; poťahy na sedadlá bicyklov; kryty
sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel; trecie segmenty bŕzd vozidiel; tlmiče nárazov pre vozidlá; nosiče lyží; hroty na
pneumatiky; čapy na pneumatiky; pneumatiky na
kolesá vozidiel; tuhé pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy
na vozidlá (valčekové pásy); pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneumatiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; ventily na pneumatiky vozidiel.

(540)

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

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

5523-2014
18.7.2014
7, 12, 35, 37
7 - Poľnohospodárske stroje; pluhy; žacie stroje;
stroje na zber a lisovanie sena; sádzacie stroje; nože (časti strojov); radlice; remenice (časti strojov);
ložiská (časti strojov); kypriče (stroje); separátory, odlučovače; dávkovače (časti strojov); sitá
(stroje alebo ich časti); čepele (časti strojov); upínacie zariadenia, upínacie vretená (časti strojov);
vodiace zariadenia (časti strojov); hriadele, kľuky, páky (časti strojov); nástroje (časti strojov);
kolesá (časti strojov); ochranné kryty (časti strojov); zariadenia na obrábanie pôdy, ošetrovanie
trávnikov a záhrad; prípojné poľnohospodárske
stroje; samohybné poľnohospodárske stroje; kombajny na pohon spaľovacím motorom (poľnohospodárske stroje); rezačky slamy na pohon spaľovacím motorom; samochodné nakladače (poľnohospodárske stroje).
12 - Traktory.
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35 - Obchodné sprostredkovateľské služby s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami
37 - Údržba a opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení.
(540)

(731) BIOLIFE spol. s r.o., Matúškovská cesta 884,
924 00 Galanta, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5527-2014
18.7.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky; lieky pre humánnu
medicínu a lekárske prípravky; vitamínové tabletky; vitamínové prípravky; antibiotiká; antiseptické prípravky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ošetrenie popálenín; analgetiká; minerálne
vody na lekárske použitie; výživové doplnky; dietetické potraviny na lekárske použitie; bylinkové zmesi na lekárske použitie; minerálne výživové doplnky; liečivé bylinné výťažky na lekárske
použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; biocídy; biologické prípravky na lekárske použitie;
biotechnologické prípravky na lekárske použitie;
potraviny pre dojčatá; hygienické prípravky na
lekárske použitie; dezinfekčné prostriedky.

(540) TIANOVO
(731) BPI, k. s., M.R. Štefánika 57, 010 01 Žilina, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5592-2014
18.8.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na
prenos programových údajov; počítačový softvér
(nahraté počítačové programy); počítačový softvér poskytovaný z internetu; elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové
telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy;
fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny;
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na
lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty;
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
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cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra);
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra);
hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie
žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty;
prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; marketing;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov;
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete;
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií
obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
obchodné sprostredkovanie služieb; spracovanie
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu;
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích

programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích
a premietacích zariadení; prenájom osvetľovacích
prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenie; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie
videopások; produkcia filmov (nie reklamných);
filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti
kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie
štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line vydávanie elektronických kníh,
novín a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových
databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné
účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava;
poskytovanie počítačových hier z počítačových
sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné
hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce
telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné
služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby
agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov.
(540) Hra o Niké Ti zmení život
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5593-2014
18.8.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
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ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na
prenos programových údajov; počítačový softvér
(nahraté počítačové programy); počítačový softvér poskytovaný z internetu; elektronické publikácie (sťahovateľné) digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové
telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy;
fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny;
hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby
na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; časopisy (periodiká);
noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie);
ročenky; firemné listiny; knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske
potreby s výnimkou nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra);
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky
(hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; marketing;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; priekum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov;
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete;
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií
obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovanie služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné
informačné kancelárie.
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38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu;
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích
programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích
a premietacích zariadení; prenájom osvetľovacích
prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenie; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie
videopások; produkcia filmov (nie reklamných);
filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti
kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie
koncertov; organizovanie plesov; organizovanie
súťaží krásy; organizovanie športových súťaží;
organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line vydávanie elektronických kníh,
novín a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo
počítačovej siete; on line poskytovanie digitálnej
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné
účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo
telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne
zábavné služby s použitím mobilných telefónov;
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia;
služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných,
koncertných a varietných umelcov.
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(540) Hra o Niké - Zmení Ti život
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

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

5594-2014
18.8.2014
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na
prenos programových údajov; počítačový softvér
(nahraté počítačové programy); počítačový softvér poskytovaný z internetu; elektronické publikácie (sťahovateľné) digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové
telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie
žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty;
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrobky; tlačené propagačné materiály; letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra);
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra);
hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie
žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty;
prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; marketing;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické)
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy
s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne
poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné
účely a podporu predaja; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie
osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; pre-

nájom reklamných plôch; rozhlasová reklama;
reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná, služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete,
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete,
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
obchodné sprostredkovanie služieb; spracovanie
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu;
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; publicistických,
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích
a premietacích zariadení; prenájom osvetľovacích
prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenie; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie
videopások; produkcia filmov (nie reklamných);
filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti
kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line vydávanie elektronických
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie
počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a tvorivých dielní (výučba) poskytované
on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania);
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informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie
kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová
zábava; poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne
zábavné služby s použitím mobilných telefónov;
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia;
služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov.
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(540)

(540) Hra o Niké - Zatoč so šťastím
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5595-2014
18.8.2014
9, 36
9 - Kódované magnetické karty; kódované platobné karty; kódované plastové karty; magneticky
kódované platobné karty; kreditné karty s magnetickým pásikom.
36 - Pôžičkové a úverové služby; úverové kreditné karty (služby); služby platobných kariet; služby v oblasti bankových kariet, kreditných kariet
a elektronických platobných kariet; úverové debetné karty (služby); poskytovanie spotrebných
úverov; pôžičky (finančné úvery).

(554) trojrozmerná známka
(591) fialova, červená, oranžová, biela, čierna
(731) Provident Financial, s. r. o., Mlynské Nivy 49,
821 09 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

(540)

(591) fialová, biela, čierna, sivá, strieborná, žltá, červená
(731) Provident Financial, s. r. o., Mlynské Nivy 49,
821 09 Bratislava, SK;

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

5597-2014
18.8.2014
9, 36
9 - Kódované magnetické karty; kódované platobné karty; kódované plastové karty; magneticky
kódované platobné karty; kreditné karty s magnetickým pásikom.
36 - Pôžičkové a úverové služby; úverové kreditné karty (služby); služby platobných kariet; služby v oblasti bankových kariet, kreditných kariet
a elektronických platobných kariet; úverové debetné karty (služby); poskytovanie spotrebných
úverov; pôžičky (finančné úvery).

5601-2014
19.8.2014
29, 32, 41, 43, 44
29 - Mäso; ryby (neživé); 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; syry.
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody; mušty; limonády; nealkoholické
ovocné nápoje; ovocné džúsy; zeleninové džúsy
(nápoje); sirupy na výrobu nápojov; prípravky na
výrobu nápojov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); informácie o možnostiach rekreácie; poskytovanie zariadení na
oddych a rekreáciu; tábory na športové sústredenia; organizovanie športových súťaží; organizovanie plesov; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh.
43 - Ubytovanie pre zvieratá; bufety (rýchle občerstvenie); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny.
44 - Údržba trávnikov a verejnej zelene; chov zvierat; záhradníctvo; rastlinné škôlky; alternatívna
medicína.

(540)

(591) biela, modrá, žltá
(731) Via Modra s.r.o., Dolná 6, 900 01 Modra, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)
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5603-2014
19.8.2014
5
5 - Farmaceutické prípravky (orálne antikoncepčné prípravky).

(540) DAISENETTE
(731) NOVARTIS AG,, 4002 Basel, CH;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5615-2014
21.8.2014
16, 35, 41
16 - Tlačené periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; plagáty; lístky; kalendáre; prospekty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice.
35 - Reklamné služby; podpora predaja (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky).
41 - Zábava; organizovanie lotérií a stávkových
hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok
prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov.

(540) ŽREBNÍK
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5629-2014
2.9.2014
25
25 - Čiapky; kabáty; krátke kabátiky; legíny; nohavice; šatové sukne; vrchné ošatenie; baretky;
šatky, šály; celé topánky.

(540)

(591) zelená, červená, čierna, biela
(731) LULAKUK, s.r.o., Pri jazere 16, 900 24 Veľký Biel,
SK;
(740) Plášek Boris, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5646-2014
12.9.2014
24, 25, 35
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; pokrývky hlavy; konfekcia
(odevy); odevy z imitácií kože; kožené odevy; kostýmy, obleky; saká; kabáty; kabátiky; bundy; pleteniny (oblečenie); svetre; pulóvre; pončá; košele; tričká; šaty; kožušiny (oblečenie); kombinézy
(oblečenie); nepremokavé odevy; legíny; legínsy;
sukne; nohavicové sukne; šatové sukne; nohavice; opasky (časti odevov); kravaty; župany; pyžamá; oblečenie pre bábätká; plážové oblečenie;
plavky; spodná bielizeň; pančuchy; ponožky;
podväzky; podprsenky; živôtiky, korzety (spodná
bielizeň); dámske nohavičky; tielka; pánske spodky; detské nohavičky; čiapky; priliehavé čiapky;
baretky; klobúky; šilty (pokrývky hlavy); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); šály; šatky,
šály; kožušinové štóly; rukavice; palčiaky; topánky; vysoká obuv; topánky na šport; obuv na
kúpanie; plážová obuv; sandále; papuče.
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby
s textíliami, s tkaninami, s netkanými textíliami,
s plsťou, s nažehľovacími textíliami, s textíliami
pre odevný priemysel, s textíliami na obuv, s textíliami na bielizeň, s textilnými podšívkami, s textilnými materiálmi, s textilnými etiketami, s bytovým textilom, s posteľnou bielizňou, s kúpeľňovými textíliami (okrem oblečenia), s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s konfekciou (odevy),
s odevmi imitácií kože, s koženými odevmi, s kostýmami, s oblekmi, so sakami, s kabátmi, s kabátikmi, s bundami, s pleteninami (oblečenie), so svetrami, s pulóvrami, s pončami, s košeľami, s tričkami, so šatami, s kožušinami (oblečenie), s kombinézami (oblečenie), s nepremokavými odevami,
s legínami, s legínsami, so sukňami, s nohavicovými sukňami, so šatovými sukňami, s nohavicami,
s opaskami (časti odevov), s kravatami, so županmi, s pyžamami, s oblečením pre bábätká, s plážovým oblečením, s plavkami, so spodnou bielizňou, s pančuchami, s ponožkami, s podväzkami,
s podprsenkami, so živôtikmi, s korzetmi (spodná bielizeň), s dámskymi nohavičkami, s tielkami,
s pánskymi spodkami, s detskými nohavičkami,
s čiapkami, s priliehavými čiapkami, s baretkami,
s klobúkmi, so šiltmi (pokrývky hlavy), s chráničmi uší proti chladu (pokrývky hlavy), so šálmi,
šatkami, so šálmi, s kožušinovými štólami, s rukavicami, s palčiakmi, s topánkami; s vysokou obuvou, s topánkami na šport, s obuvou na kúpanie,
s plážovou obuvou, so sandálmi, s papučami; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); aranžovanie výkladov; predvádzanie tovaru;
organizovanie módnych prehliadok na podporu
predaja; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); služby
porovnávania cien; obchodné informácie a rady
spotrebiteľom; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations).
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(540)

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

(591) biela, červená, čierna
(731) Petrino Investments Limited, Arch. Makariou III,
284; FORTUNA COURT BLOCK B, 2 nd floor,
3105 Limassol, CY;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)
(540)

5671-2014
22.9.2014
36
36 - Nehnuteľnosti (služby).

(591) svetlo hnedá
(731) VERUM, spol. s.r.o. Košice, Hviezdoslavova 6,
040 01 Košice, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5682-2014
25.9.2014
9, 37, 42
9 - Čítacie zariadenia (informatika): detektory;
detektory dymu; diaľkové ovládače; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov;
elektrické meracie zariadenia; modemy; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; nahraté operačné programy;
počítačové programy stiahnuté z internetu; alarmy; procesory (centrálne procesorové jednotky);
nahraté počítačové programy obsluhujúce počítač; riadiace panely (elektrotechnika); rozhrania
počítačov; požiarne hlásiče.
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov.
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; návrh počítačových
systémov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru.

(540)

(731) Tyazhev Vladimír, Monarská alej 10, 900 25 Chorvátsky Grob, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

221

5684-2014
25.9.2014
9, 16, 25, 26, 34, 35, 41
9 - Gramofónové platne; magnety; zosilňovače;
antény; okuliare proti oslepeniu svetlom; clony
proti oslepeniu svetlom; hudobné mincové automaty; mincové mechanizmy; žetónové mechanizmy;
magnetofóny; magnetické pásky; lístkové automaty; reproduktorové skrinky; slnečné clony (optika); gramofónové prenosky; rámčeky na diapozitívy; kruhové logaritmické pravítka; logaritmické pravítka; počítacie stroje; posuvné meradlá;
rozmerové mierky, šablóny; nosiče zvukových
nahrávok; ochranné prilby; retiazky na okuliare;
blikavé svetlá (svetelné signály); okuláre; počítadlá; metronómy; šnúrky na okuliare; korekčné
šošovky (optika); kreslené filmy; detektory; diktafóny; reproduktory, amplióny; gramofóny; telefónne slúchadlá; fluorescenčné obrazovky; premietacie plochy, plátna; zobrazovacie dosky (fotografia); pásky na nahrávanie zvuku; puzdrá na
okuliare; nabíjačky batérií; rádiá; ochranné rukavice; potápačské rukavice; pravítka (meracie nástroje); audiovizuálne prijímače; zariadenia na
spracovanie údajov; značkovače (pomôcky na šitie); optické lampy; laterna magika (prístroje); lasery (nie na lekárske použitie); šošovky (optika);
zväčšovacie sklá (optika); svetelné tabule; neónové reklamy; okuliare (optika); matematické pomôcky; megafóny; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; nástroje na meranie; metre (meracie nástroje); mikrofóny; zrkadlá (optika); rámy
na okuliare; elektrické batérie (články); rámy na
cvikre; pozorovacie nástroje; optické prístroje
a nástroje; počítače; nahraté počítačové programy;
premietacie prístroje; chrániče zubov; radary; autorádiá; telefónne prístroje; teplomery (nie na lekárske použitie); vyučovacie prístroje; signalizačné píšťalky; výstražné trojuholníky do vozidiel; sirény; zariadenia na prenos zvuku; zvukové
nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; gramofónové ihly; televízne prijímače; diaľkové ovládače; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); ďalekohľady; prístroje na
zaznamenávanie času; vysielače (telekomunikácie); videopásky; hlasovacie zariadenia; svetelné
bóje, majáky; hmlové signály (nie výbušné); magnetické identifikačné karty; magnetické disky;
pásky na čistenie nahrávacích hláv; videorekordéry; počítačové klávesnice; záchranné vesty;
záchranné pásy; kontaktné šošovky; puzdrá na
kontaktné šošovky; ozvučnice ampliónov; čítačky čiarových kódov; nepriestrelné vesty; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; nahraté operačné programy; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elektronické perá (vizuálne
zobrazovacie zariadenia); kódované magnetické
karty; magnetické nosiče údajov; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenie; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); bezpečnostné pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie
športový výstroj); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); detektory dymu; guľôčkové počítadlá; elektronické diáre; telefónne záznamníky; vi-
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deokamery; kazetové prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; diskové mechaniky počítačov;
elektricky ovládané koľajnice na upevnenie bodových svetiel, svetlometov; elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); odmerné lyžice; notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné tabule; vreckové
kalkulačky; slnečné okuliare; videokazety; kazety na videohry; videodispleje; okuliare na športovanie; ochranné prilby na športovanie; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); dekoratívne magnety; prenosné telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na prácu
s počítačom; počítačové hry (softvér); slúchadlá;
predradníky na osvetľovacie prístroje; rádiové
pejdžre; prenosné krátkovlnné vysielačky; indikátory smeru vetra (veterné rukávy); elektronické
svetelné ukazovadlá (vyučovacie pomôcky); regulátory osvetlenia scény; kuchynské časovače
(presýpacie hodiny); DVD prehrávače; handsfree
(slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); jazdecké prilby;
identifikačné magnetické náramky; sťahovateľné
zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory;
figuríny na nárazové skúšky; USB kľúče; prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; elektroluminiscenčné diódy (LED);
prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na
notebooky; digitálne fotorámiky; dopravné kužele; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; tablety (prenosné počítače); kódované karty na odomykanie dverí; 3D okuliare; pamäťové karty zariadení na videohry.
16 - Dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky (s adresnými údajmi); strojčeky
na tlačenie adresy; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; kancelárske štipce; spony na perá; zošívačky (kancelárske
potreby); albumy; obrazy; tlače (rytiny); pásky
(prstence) na cigary; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); knižné zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); aritmetické tabuľky; rytiny; umelecké litografie; zarámované alebo nezarámované obrazy (maľby); ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kancelárske
použitie; podložky pod pivové poháre; lístky;
skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); maliarske štetce; pijavý papier; pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; pečatné vosky;
kancelárske pečatné stroje; materiály na pečatenie; zošity; vzory na kopírovanie; náprstky na ochranu pred zranením; tlačové písmo; poznámkové
zošity; uholníky, príložníky; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; kartotékové
lístky; hárky papiera; tuby z kartónu; predmety
z kartónu; katalógy; kovové príchytky na kartotečné lístky; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; knihy; rysovacie kružidlá; zásuvky
na spisy; papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske potreby); tuhy do ceruziek (náplne); ry-

sovacie krividlá; obaly (papiernický tovar); krieda na písanie; litografická krieda; krajčírska krieda; držiaky na kriedu; násady na ceruzky; mechanické ceruzky; papierové obaly na mliečne
výrobky; obtlačky; grafiky; rysovacie dosky; rysovacie potreby; rysovacie nástroje; obálky (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; leptané
štočky; baliaci papier; písacie stroje (elektrické aj
neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; emblémy
(papierové pečate); šablóny na vymazávanie; gumy na gumovanie; dierovačky (kancelárske potreby); kalamáre; fotografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; rysovacie súpravy; zoznamy; figuríny
z papierovej drviny; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; šablóny (kancelárske potreby); tlačiarenské sadzobnice; geografické mapy; zemské glóbusy; mištičky na vodové
farby; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia;
škrabky na kancelárske použitie; časové rozvrhy
(tlačoviny); navlhčovadlá (kancelárske potreby);
pohľadnice; tlačoviny; podklady na tlačenie, nie
textilné; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); tlačené publikácie; príručky; listový papier;
ťažidlo na papiere; rysovacie perá; stolové prestieranie z papiera; litografie; brožované knihy;
svietivý papier; papierová drvina; paragóny; značkovacia krieda; modelovacie plastové hmoty; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; papierové
vreckovky; farbiace plátna do rozmnožovacích
strojov; papierové obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; paginovačky; olejotlače; záložky
do kníh; papierové pečate; papiernický tovar;
pergamenový papier; pastelky; krajčírske strihy;
strihy na výrobu odevov; puzdrá na šablóny; škatule s farbami (školské pomôcky); baliace plastové fólie; zariadenia na paspartovanie fotografií;
stojany na fotografie; zinkografické štočky; nákresy; dosky na spisy; plniace perá; šablóny na
kreslenie a maľovanie; portréty; papierové ozdobné kvetináče; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; prospekty;
rysovacie pravítka; tlačové reglety; knihársky
materiál; väzby na knihy; knihárske plátno; perá
(kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie;
podušky na pečiatky; školské potreby (papiernický tovar); blahoprajné pohľadnice; papierové
podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky na písanie; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; priesvitky (papiernický
tovar); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; adresné štítky do adresovacích strojov; ročenky; kalendáre; štetce; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); papierové podbradníky; drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; lepenkové alebo papierové škatule;
stojany na perá a ceruzky; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové podložky pod
poháre; oznámenia (papiernický tovar); plastové
bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy;
fólie z regenerovanej celulózy na balenie; skrine
na spisy (kancelárske potreby); nože na papier
(kancelárske potreby); papierové alebo plastové
vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); odličovacie papierové obrús-
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ky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); uholníky na rysovanie; príložníky na
rysovanie; násadky na perá; písacie súpravy (papiernický tovar); obaly na súpravy písacích potrieb; grafické znaky; pútače z papiera alebo lepenky; papierové utierky; papierové utierky na
tvár; etikety okrem textilných; viskózové fólie na
balenie; lepiace gumy na kancelárske použitie
alebo pre domácnosť; pogumované plátno pre
papiernictvo; vrecká do mikrovlnných rúr; papierové filtre na kávu; papierové alebo kartónové
vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar);
komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar);
puzdrá na šekové knižky; hudobné blahoželania
(pohľadnice); obežníky; parafínový papier; puzdrá na pasy; písacie nástroje; papier do skríň
(parfumovaný alebo neparfumovaný); laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); zotierače tabúľ; tabule na zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; ozdobné papierové mašle; sponky na bankovky; nákupné karty (nie na
hranie); papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť
na balenie potravín; korekčné pásky (kancelárske
pomôcky); značkovacie perá (papiernický tovar);
letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar);
držiaky stránok otvorenej knihy.
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na
kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy; pančuchy
absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky;
pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny;
celé topánky; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky;
goliere (časti odevov); šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety
(spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; čiapkové šilty; opasky (časti odevov); župany; svetre; pulóvre; rúcha,
ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky;
podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do
topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky
hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice;
kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské
nohavičky; chrániče uší proti chladu (pokrývky
hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny
(oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; tielka; pružné
pásky na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných
odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti
odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mitra (pokrývka hlavy);
papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá;
šaty; dreváky; sandále; podprsenky; zvrchníky;
kabátiky; podpätky na obuv; tógy; lemy na obuv;
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uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje;
kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie
plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na
obuv; topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky
(teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); šatky
na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože;
kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sárí;
tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); ozdobné vreckovky (časti odevov); papierové klobúky (oblečenie);
masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka.
26 - Pracky na obuv; odevné zipsy; stuhy do vlasov; sponky do vlasov (ozdobné); klobúkové ozdoby, nie z drahých kovov; bordúry, lemy, obruby
(na odevy); lemovky; gombíky; patentné gombíky; náramenné pásky; popruhy na vedenie detí;
spony na traky; brošne (doplnky oblečenia); výšivky (galantéria); opaskové pracky; monogramy
(značky na bielizeň); šnúrky do topánok; ozdoby
na obuv, nie z drahých kovov; krúžky na dierky
na obuv; ozdoby do vlasov; značky na bielizeň;
stužky na odevy; schránky na šijacie potreby;
zipsy; vankúšiky na špendlíky; girlandy; čipky,
krajky; ozdobné flitre; trblietavé šnúry (stužkársky tovar); trblietavé lemovky na odevy; pásky
(stužkársky tovar); parochne; zúbkované lemovky; nažehľovacie záplaty na opravu textilných
výrobkov; brmbolce; volány na sukne a šaty; zipsy na tašky; pracky na obuv; puzdrá na ihly; škatuľky na ihly; strieborné výšivky (galantéria); zlaté
výšivky (galantéria); odznaky na odevy, nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); štartové čísla; ozdobné brošne;
mašle do vlasov; suché zipsy (galantéria); pásky,
stuhy na vyznamenania; perly, nie na výrobu šperkov; nášivky, aplikácie (galantérny tovar).
34 - Zápalky; tabak; vrecúška na tabak; cigaretové špičky; zapaľovače pre fajčiarov; zásobníky plynu do zapaľovačov; fajky; bloky, zväzky cigaretových papierikov; cigary; odrezávače na cigarové špičky (kutery); puzdrá na cigary; kazety na
cigary; skrinky na cigary; tabatierky na cigary;
puzdrá na cigarety; kazety na cigarety; tabatierky
na cigarety; cigarové náustky; cigarety z tabakových náhradiek (nie na lekárske účely); cigarety;
vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; cigaretové náustky; špičky na cigaretové náustky; cigaretový papier; krátke cigary; kresadlá; stojany na
fajky; držiaky na zápalky; dózy na tabak; tabatierky; zápalkové škatuľky; popolníky pre fajčiarov; skrinky na cigary udržujúce vlhkosť (humidory); elektronické cigarety.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákladov;
rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo
pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozši-
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rovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných
materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; dražby;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public
relations); televízna reklama; prepisovanie správ
(kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja; prieskum
trhu; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie
textov; služby predplácania novín a časopisov
(pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby;
odborné obchodné riadenie umeleckých činností;
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre tretie osoby); prenájom reklamného času
v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov;
služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské
služby (obchodná pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická
úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok
na podporu predaja; tvorba reklamných filmov;
marketing; telemarketingové služby; prenájom
predajných stánkov; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských kontaktných informácií;
optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach;
platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba
údajov v počítačových databázach; poskytovanie
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusy;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných);
vydávanie kníh; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; koncertné siene (služby);
služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba
divadelných alebo iných predstavení; televízna

zábava; prenájom divadelných kulís; pózovanie
modelov výtvarným umelcom; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; organizovanie
športových súťaží; plánovanie a organizovanie
večierkov; praktický výcvik (ukážky); nahrávacie
štúdiá (služby); prenájom štadiónov; prenájom
videorekordérov; požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; požičiavanie videokamier; redigovanie scenárov; strihanie videopások; on line vydávanie elektronických kníh
a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí);
poskytovanie zariadení na karaoke; hudobné skladateľské služby; nočné kluby; on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; prekladateľské služby;
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na
zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; kaligrafické služby; formátovanie textov
(nie na reklamné účely); organizovanie módnych
prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); služby diskdžokejov; tlmočnícke služby; hudobná tvorba; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
(540)

(731) Dezert Music s.r.o., Záhradnícka 61, 821 08 Bratislava, SK;

(210) 5689-2014
(220) 26.9.2014
10 (511) 1, 5, 7, 20, 21, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 41,
42, 44
(511) 1 - Poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; chemické prípravky na
zlepšenie pôdy; hnojivá; poľnohospodárske hnojivá; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkom proti
parazitom; humus; rašelinové kvetináče pre záhradníctvo; moridlá na semená; zeminy na pestovanie; hlina; rašelina (hnojivo); chemické prípravky na prevenciu chorôb viniča; bezzeminové ras-
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tlinné substráty (pre poľnohospodárstvo); kompost; prípravky na reguláciu rastu rastlín; zemina
do kvetináčov.
5 - Insekticídy; fungicídy; liečivé rastliny; herbicídy; herbicídne prípravky; prípravky na ničenie
buriny.
7 - Poľnohospodárske stroje; strihacie stroje; rezacie stroje; osievacie stroje; nože do kosačiek;
kosačky na trávniky (stroje); sejacie stroje; poľnohospodárske náradie okrem ručného; záhradné
traktory.
20 - Včelie úle; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; nábytok; psie búdy; tyče k rastlinám
alebo stromom; drevené alebo plastové rebríky;
plastové nádoby (obaly); stojany na kvety (nábytok); podstavce na kvety; ratan; prútené koše; zrkadlá; prútený alebo košikársky tovar; rámy na
obrazy.
21 - Pomôcky na zavlažovanie, polievanie; polievacie kanvy; sklenené nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; keramické
výrobky pre domácnosť; hrnčiarske výrobky;
aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kvetináče;
nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; hrnčeky; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; svietniky;
kuchynské nádoby; záhradnícke rukavice.
26 - Umelé kvety; umelé ovocie; vence z umelých kvetov; umelé rastliny.
27 - Umelé trávniky.
28 - Umelé vianočné stromčeky; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; umelý sneh na vianočné stromčeky; ozdoby na vianočné stromčeky
(okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); stojany na vianočné stromčeky.
31 - Stromy; vianočné stromčeky; kmene stromov;
kríky; vence zo živých kvetov; živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu); prírodné trávniky; klíčky semien na botanické použitie; semená rastlín;
čerstvé záhradné bylinky; rastliny; sadenice; kvetinové cibule; kvetinové hľuzy; sušené rastliny
na dekoráciu.
35 - Lepenie plagátov; účtovníctvo; poradenstvo
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti;
personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; dražby; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama;
vzťahy s verejnosťou (public relations); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné
služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketing; prenájom predajných stánkov; obchodné
sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových
stránok.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami;
organizovanie dobročinných zbierok; pôžičky (fi-
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nančné úvery); faktoring; správcovstvo; financovanie (služby); správa nehnuteľností; prenájom
kancelárskych priestorov.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); dezinfekcia; stavba a opravy skladov; deratizácia; vŕtanie
studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; údržba bazénov.
39 - Prenájom automobilov; automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov;
prenájom skladísk; prenájom vozidiel; doručovacie služby; distribúcia tovarov na dobierku; doručovanie kvetov.
41 - Zábava; prenájom dekorácií na predstavenia;
vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie predstavení (manažérske služby).
42 - Architektúra (architektonické služby); technický výskum; výzdoba interiérov; priemyselné
dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; inžinierska činnosť; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre
tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poradenstvo pri
tvorbe webových stránok; uchovávanie elektronických údajov.
44 - Služby záhradných architektov; zhotovovanie vencov; záhradníctvo; záhradkárske služby;
prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; rastlinné škôlky; aranžovanie kvetov; údržba trávnikov; liečenie stromov; ničenie škodcov
(v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve);
ničenie buriny; krajinotvorba.
(540)

(731) KULLA SK, s.r.o., Trnavská cesta 110/B, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Jakeš Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

5706-2014
3.10.2014
16, 35, 36
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; periodická a neperiodická tlač; noviny; časopisy (periodiká); katalógy; brožúry; periodiká; prospekty;
plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; knihy; obálky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); pohľadnice; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); tlačivá (formuláre); papierové zástavy; papierové pásky papierové alebo plastové
vrecká a tašky na balenie; školské potreby (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
použitie alebo pre domácnosť; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; lepenkové
alebo papierové škatule; papier; listový papier; priesvitný papier (pauzovací); hárky papiera; spisové
obaly (papiernický tovar); albumy; knižné zarážky;
atlasy; lístky; zošity; poznámkové zošity; skicá-
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re; útržkové bloky; emblémy (papierové pečate);
obaly (papiernický tovar); baliaci papier; papierové kornúty; papierové obaly na mliečne výrobky; svietivý papier; papierové vreckovky; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové pečate;
papiernický tovar; papier do záznamových zariadení; kartotékové lístky; kartón; lepenka; predmety z kartónu; pútače z papiera alebo lepenky;
papierové utierky; etikety okrem textilných; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); kopírovací papier (papiernický tovar); obežníky; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše; papierové podložky
pod poháre; toaletný papier; brožované knihy;
dosky na spisy; pásky do písacích strojov; pijaky;
účtovné knihy; zoznamy; stolové prestieranie z papiera; poštové známky; podložky pod pivové poháre; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); zoraďovače (kancelárske potreby); podložky na písanie; podklady na tlačenie, nie textilné; grafiky;
grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; litografie; grafické znaky; tlačiarenské typy (písmená
a číslice); tlačové písmo; pečiatky (s adresnými
údajmi); pečate; pečatidlá; stojany na pečiatky;
puzdrá na pečiatky; strojčeky na tlačenie adresy;
tlače (rytiny); architektonické modely; umelecké
litografie; zarámované alebo nezarámované obrazy (maľby); písacie potreby; ceruzky; násady
na ceruzky; mechanické ceruzky; plniace perá; perá (kancelárske potreby); písacie súpravy (papiernický tovar); násadky na perá; pastelky; držiaky
na písacie potreby; puzdrá na perá, peračníky;
stojany na perá a ceruzky; vzory na kopírovanie;
obaly na doklady; kancelárske dierkovače; kancelárske štipce; obtlačky; rysovacie potreby; rysovacie nástroje; pomôcky na vymazávanie; šablóny na vymazávanie; gumy na gumovanie; dierovačky (kancelárske potreby); atramenty; kancelárske potreby okrem nábytku; šablóny (kancelárske potreby); puzdrá na šablóny; škatule s farbami (školské pomôcky); stojany na fotografie;
kopírovacie zariadenia; skartovačky (kancelárske
potreby).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri
riadení podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov;
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti;
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; služby porovnávania cien;
zostavovanie štatistík; prieskum verejnej mienky;
odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby;
marketingové štúdie; marketing; telemarketingové služby; obchodné odhady; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné
alebo podnikové audity (revízia účtov); obchodné alebo podnikateľské informácie; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vede-

nie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov;
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama;
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou; stenografické
služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné
agentúry; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri premiestňovaní
podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; administratívna správa
hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých
činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); výber zamestnancov pomocou
psychologických testov; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské
služby (obchodná pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja;
tvorba reklamných filmov; obchodné riadenie pre
športovcov; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na
webových stránkach; platené reklamné služby
typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby;
aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom kancelárskych
priestorov; prenájom nehnuteľností; prenájom nehnuteľností (ubytovanie); prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; sprostredkovanie (maklérstvo); oceňovanie nehnuteľností; správa
nehnuteľností; správa nájomných domov; správcovstvo; vyberanie nájomného; garancie, záruky,
kaucie; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; finančné odhady a oceňovanie
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné riadenie; financovanie (služby); finančné
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poradenstvo; finančný lízing; finančné analýzy;
finančné informácie; finančné sponzorstvo; poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia; poistnotechnické služby (štatistika); poistenie proti nehodám; informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; životné poistenie;
zdravotné poistenie; uzatváranie poistiek proti
požiaru; poistenie (pri námornej preprave); bankovníctvo; bankové hypotéky; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; pôžičky (finančné
úvery); úverové agentúry; klíring (bezhotovostné
zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); daňové odhady (služby); faktoring; služby
sporiteľní; obchodovanie na burze s cennými papiermi; kurzové záznamy na burze; overovanie
šekov; úverové kreditné karty (služby); úverové
debetné karty (služby); elektronický prevod kapitálu; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; vydávanie kreditných kariet; vydávanie
cestovných šekov; zmenárenské služby; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; colné služby; organizovanie zbierok.
(540)

(591) biela, modrá, červená
(731) StarBrokers, s.r.o., Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5707-2014
3.10.2014
16, 35, 36
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; periodická a neperiodická tlač; noviny; časopisy
(periodiká); katalógy; brožúry; periodiká; prospekty; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; obálky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); pohľadnice; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); tlačivá (formuláre); papierové zástavy; papierové pásky papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; školské
potreby (papiernický tovar); lepiace pásky na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie;
lepenkové alebo papierové škatule; papier; listový papier; priesvitný papier (pauzovací); hárky
papiera; spisové obaly (papiernický tovar); albumy; knižné zarážky; atlasy; lístky; zošity; poznámkové zošity; skicáre; útržkové bloky; emblémy (papierové pečate); obaly (papiernický tovar);
baliaci papier; papierové kornúty; papierové obaly na mliečne výrobky; svietivý papier; papierové
vreckovky; papierové obrusy; záložky do kníh;
papierové pečate; papiernický tovar; papier do
záznamových zariadení; kartotékové lístky; kartón; lepenka; predmety z kartónu; pútače z papiera alebo lepenky; papierové utierky; etikety ok-
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rem textilných; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); kopírovací papier (papiernický tovar); obežníky; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie);
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; toaletný papier; brožované knihy; dosky na spisy; pásky do písacích
strojov; pijaky; účtovné knihy; zoznamy; stolové
prestieranie z papiera; poštové známky; podložky
pod pivové poháre; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); zoraďovače (kancelárske potreby); podložky na písanie; podklady na tlačenie, nie textilné; grafiky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; litografie; grafické znaky; tlačiarenské
typy (písmená a číslice); tlačové písmo; pečiatky
(s adresnými údajmi); pečate; pečatidlá; stojany
na pečiatky; puzdrá na pečiatky; strojčeky na tlačenie adresy; tlače (rytiny); architektonické modely; umelecké litografie; zarámované alebo nezarámované obrazy (maľby); písacie potreby; ceruzky; násady na ceruzky; mechanické ceruzky;
plniace perá; perá (kancelárske potreby); písacie
súpravy (papiernický tovar); násadky na perá; pastelky; držiaky na písacie potreby; puzdrá na perá,
peračníky; stojany na perá a ceruzky; vzory na
kopírovanie; obaly na doklady; kancelárske dierkovače; kancelárske štipce; obtlačky; rysovacie
potreby; rysovacie nástroje; pomôcky na vymazávanie; šablóny na vymazávanie; gumy na gumovanie; dierovačky (kancelárske potreby); atramenty; kancelárske potreby okrem nábytku; šablóny
(kancelárske potreby); puzdrá na šablóny; škatule
s farbami (školské pomôcky); stojany na fotografie; kopírovacie zariadenia; skartovačky (kancelárske potreby).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri
riadení podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov;
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti;
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; služby porovnávania cien;
zostavovanie štatistík; prieskum verejnej mienky;
odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby;
marketingové štúdie; marketing; telemarketingové služby; obchodné odhady; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné
alebo podnikové audity (revízia účtov); obchodné alebo podnikateľské informácie; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,
vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov;
vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou; stenografické služ-
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by; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné
agentúry; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav;
príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní;
odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných
predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; administratívna správa
hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých
činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); výber zamestnancov pomocou
psychologických testov; prezentácia výrobkov
v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov
a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské
služby (obchodná pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja;
tvorba reklamných filmov; obchodné riadenie pre
športovcov; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia prenosu dát na
webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby;
aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom kancelárskych
priestorov; prenájom nehnuteľností; prenájom
nehnuteľností (ubytovanie); prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; sprostredkovanie (maklérstvo); oceňovanie nehnuteľností;
správa nehnuteľností; správa nájomných domov;
správcovstvo; vyberanie nájomného; garancie,
záruky, kaucie; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné riadenie; financovanie (služby);
finančné poradenstvo; finančný lízing; finančné
analýzy; finančné informácie; finančné sponzorstvo; poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia;
poistno-technické služby (štatistika); poistenie proti
nehodám; informácie o poistení; konzultačné
služby v oblasti poisťovníctva; životné poistenie;
zdravotné poistenie; uzatváranie poistiek proti
požiaru; poistenie (pri námornej preprave); bankovníctvo; bankové hypotéky; zriaďovanie fon-

dov; kapitálové investície; pôžičky (finančné úvery); úverové agentúry; klíring (bezhotovostné
zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); daňové odhady (služby); faktoring; služby
sporiteľní; obchodovanie na burze s cennými papiermi; kurzové záznamy na burze; overovanie
šekov; úverové kreditné karty (služby); úverové
debetné karty (služby); elektronický prevod kapitálu; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; vydávanie kreditných kariet; vydávanie
cestovných šekov; zmenárenské služby; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; colné služby; organizovanie zbierok.
(540)

(591) biela, modrá
(731) StarBrokers, s.r.o., Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5718-2014
8.10.2014
34
34 - Tabak; cigarety z tabakových náhradiek (nie
na lekárske účely); cigarety.

(540)

ACLINE INTERNATIONAL
KING

(731) ACLINE INTERNATIONAL, INC., MATA &
PITTI, Ricardo Arias Street, Advanced Building
of the City of Panama, Panama, PA;
(740) Legium, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5719-2014
8.10.2014
34
34 - Tabak; cigarety z tabakových náhradiek (nie
na lekárske účely); cigarety.

(540)

ACLINE INTERNATIONAL
SUPERKINGS

(731) ACLINE INTERNATIONAL, INC., MATA &
PITTI, Ricardo Arias Street, Advanced Building
of the City of Panama, Panama, PA;
(740) Legium, s.r.o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
10 (511)
(511)

5720-2014
8.10.2014
34
34 - Tabak; cigarety z tabakových náhradiek (nie
na lekárske účely); cigarety.

(540)

ACLINE INTERNATIONAL
SOVEREIGN

(731) ACLINE INTERNATIONAL, INC., MATA &
PITTI, Ricardo Arias Street, Advanced Building
of the City of Panama, Panama, PA;
(740) Legium, s.r.o., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
10 (511)
(511)

5721-2014
8.10.2014
34
34 - Tabak; cigarety z tabakových náhradiek (nie
na lekárske účely); cigarety.

(540)

ACLINE INTERNATIONAL
REGAL

(731) ACLINE INTERNATIONAL, INC., MATA &
PITTI, Ricardo Arias Street, Advanced Building
of the City of Panama, Panama, PA;
(740) Legium, s.r.o., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

883-2012
1600-2012
1736-2012
5278-2012
5332-2012
158-2013
827-2013
961-2013
1422-2013
1423-2013
1426-2013
1573-2013
1574-2013
1709-2013
1778-2013
1797-2013
1839-2013
1891-2013
1892-2013
1950-2013
2018-2013
2019-2013
2048-2013
2049-2013
2080-2013
2094-2013
2125-2013
2179-2013
2194-2013
2212-2013
2225-2013
2241-2013
2254-2013
2312-2013
2341-2013
2422-2013
2455-2013
2481-2013
2482-2013
5602-2013
5603-2013
5673-2013
1-2014
6-2014
17-2014
35-2014
36-2014
89-2014
93-2014
99-2014
115-2014
116-2014
117-2014
124-2014
141-2014
142-2014
149-2014
172-2014
180-2014
186-2014
188-2014
201-2014
202-2014

238123
238269
238124
238400
238401
238427
238125
238126
238127
238128
238129
238130
238270
238131
238132
238271
238133
238134
238272
238135
238273
238136
238137
238138
238274
238139
238275
238276
238277
238140
238278
238279
238280
238281
238282
238141
238283
238284
238285
238286
238287
238288
238142
238143
238144
238145
238146
238147
238289
238148
238149
238150
238151
238152
238153
238154
238155
238290
238156
238157
238291
238158
238159

219-2014
220-2014
221-2014
222-2014
223-2014
224-2014
240-2014
263-2014
268-2014
272-2014
277-2014
286-2014
296-2014
336-2014
341-2014
342-2014
343-2014
344-2014
346-2014
353-2014
357-2014
358-2014
359-2014
360-2014
366-2014
371-2014
382-2014
389-2014
390-2014
397-2014
398-2014
399-2014
411-2014
412-2014
413-2014
421-2014
428-2014
429-2014
430-2014
433-2014
437-2014
438-2014
441-2014
446-2014
447-2014
448-2014
449-2014
450-2014
459-2014
473-2014
474-2014
480-2014
486-2014
497-2014
501-2014
504-2014
508-2014
517-2014
518-2014
519-2014
521-2014
524-2014
529-2014

238160
238161
238162
238163
238164
238165
238166
238167
238168
238169
238170
238171
238292
238172
238173
238174
238175
238176
238177
238178
238179
238180
238181
238182
238183
238184
238185
238293
238294
238186
238187
238188
238189
238190
238191
238192
238193
238194
238195
238196
238295
238296
238197
238297
238298
238299
238300
238301
238198
238302
238303
238199
238200
238304
238201
238202
238203
238305
238306
238307
238308
238309
238204

533-2014
534-2014
538-2014
539-2014
540-2014
543-2014
544-2014
545-2014
546-2014
547-2014
554-2014
555-2014
566-2014
568-2014
569-2014
570-2014
572-2014
583-2014
586-2014
588-2014
589-2014
600-2014
620-2014
630-2014
634-2014
642-2014
648-2014
649-2014
651-2014
652-2014
653-2014
654-2014
655-2014
656-2014
657-2014
658-2014
659-2014
660-2014
661-2014
662-2014
665-2014
666-2014
669-2014
672-2014
673-2014
675-2014
693-2014
694-2014
695-2014
696-2014
697-2014
699-2014
705-2014
706-2014
707-2014
708-2014
710-2014
713-2014
715-2014
716-2014
728-2014
733-2014
734-2014

238310
238311
238312
238313
238314
238205
238206
238207
238208
238209
238210
238211
238212
238213
238315
238316
238214
238215
238216
238217
238218
238219
238317
238318
238220
238319
238320
238321
238221
238222
238223
238224
238225
238226
238227
238228
238229
238230
238231
238232
238322
238323
238324
238233
238234
238235
238325
238326
238327
238328
238329
238330
238236
238237
238238
238331
238239
238240
238241
238242
238243
238244
238245

735-2014
736-2014
737-2014
739-2014
740-2014
745-2014
747-2014
756-2014
760-2014
761-2014
763-2014
767-2014
5007-2014
5008-2014
5009-2014
5010-2014
5012-2014
5018-2014
5019-2014
5022-2014
5023-2014
5024-2014
5025-2014
5026-2014
5027-2014
5034-2014
5047-2014
5048-2014
5049-2014
5050-2014
5058-2014
5059-2014
5060-2014
5061-2014
5062-2014
5063-2014
5064-2014
5065-2014
5066-2014
5067-2014
5068-2014
5069-2014
5070-2014
5071-2014
5072-2014
5073-2014
5074-2014
5091-2014
5092-2014
5093-2014
5095-2014
5097-2014
5098-2014
5099-2014
5101-2014
5102-2014
5110-2014
5116-2014
5124-2014
5125-2014
5178-2014
5180-2014
5189-2014

238246
238247
238248
238249
238250
238332
238333
238251
238252
238334
238335
238336
238337
238338
238339
238340
238253
238254
238341
238342
238343
238344
238345
238346
238347
238348
238349
238350
238351
238352
238255
238256
238257
238258
238259
238260
238261
238262
238263
238264
238265
238353
238354
238355
238356
238357
238358
238359
238360
238361
238266
238362
238363
238364
238365
238366
238367
238368
238369
238370
238371
238372
238373
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

5190-2014
5200-2014
5205-2014
5206-2014
5220-2014
5226-2014
5231-2014

238374
238375
238267
238376
238377
238378
238379

5243-2014
5244-2014
5251-2014
5255-2014
5257-2014
5281-2014
5283-2014

238380
238381
238382
238383
238384
238268
238385

5284-2014
5294-2014
5295-2014
5296-2014
5298-2014
5299-2014
5300-2014

238386
238387
238388
238389
238390
238391
238392

5301-2014
5302-2014
5307-2014
5308-2014
5315-2014
5316-2014
5317-2014

238393
238394
238395
238396
238397
238398
238399

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238123
13.10.2014
25.5.2022
883-2012
25.5.2012
2.7.2014
SCANDAL s. r. o., Čataj 118, 900 83 Čataj, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238124
13.10.2014
16.11.2022
1736-2012
16.11.2012
2.7.2014
Arpeggio s.r.o., V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238125
13.10.2014
10.5.2023
827-2013
10.5.2013
2.7.2014
Accounting ATLAS s. r. o., Dunajská 14/7495,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238126
13.10.2014
31.5.2023
961-2013
31.5.2013
2.7.2014
GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238127
13.10.2014
7.8.2023
1422-2013
7.8.2013
2.7.2014
PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia,
CY;
(740) Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238128
13.10.2014
7.8.2023
1423-2013
7.8.2013
2.7.2014
PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia,
CY;
(740) Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238129
13.10.2014
7.8.2023
1426-2013
7.8.2013
2.7.2014
PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia,
CY;
(740) Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238130
13.10.2014
2.9.2023
1573-2013
2.9.2013
2.7.2014
NASK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký
Meder, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238131
13.10.2014
19.9.2023
1709-2013
19.9.2013
2.7.2014
Acrea s.r.o., 29. augusta 36/C, 811 09 Bratislava,
SK;
(740) Hlavatá Janka, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238132
13.10.2014
27.9.2023
1778-2013
27.9.2013
2.7.2014
PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra, SK;
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238133
13.10.2014
3.10.2023
1839-2013
3.10.2013
2.7.2014
Chimaera international, s.r.o., Ďurkova 12, 949 01
Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238134
13.10.2014
11.10.2023
1891-2013
11.10.2013
2.7.2014
Kesanová Anna, RNDr., Žižkova 46, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238135
13.10.2014
20.10.2023
1950-2013
20.10.2013
2.7.2014
Zachar Marián, Jánského 13, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(646)
(732)

238136
13.10.2014
8.12.2014
2019-2013
8.12.2004
2.7.2014
004182093, 08.12.2004
P7S1 Broadcasting Europe B.V., Radarweg 60,
1043 MT Amsterdam, NL;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238137
13.10.2014
31.10.2023
2048-2013
31.10.2013
2.7.2014
AZOR Alpha, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238138
13.10.2014
31.10.2023
2049-2013
31.10.2013
2.7.2014
AZOR Alpha, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

238139
13.10.2014
7.11.2023
2094-2013
7.11.2013
2.7.2014

(732) Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Zajíčková Zuzana, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238140
13.10.2014
26.11.2023
2212-2013
26.11.2013
2.7.2014
X-NET spol.s r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238141
13.10.2014
20.12.2023
2422-2013
20.12.2013
2.7.2014
Vondráčková - Sorrosová Hana, PhDr., Dvouletky 2898/501, 100 00 Praha - Strašnice, CZ; Hádl
Vítězslav, Na Vyhlídce 322, 281 63 Vyžlovka, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238142
13.10.2014
3.1.2024
1-2014
3.1.2014
2.7.2014
VAGASKY LURES spol. s r.o., Jasovská 60B,
040 11 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238143
13.10.2014
7.1.2024
6-2014
7.1.2014
2.7.2014
Čizmadia Erik, Agátová 17, 076 31 Streda nad
Bodrogom, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238144
13.10.2014
9.1.2024
17-2014
9.1.2014
2.7.2014
ARCHIMA, s.r.o., Štefánikova 3884/24, 080 01
Prešov, SK;
(740) Juhás Michal, JUDr.,Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238145
13.10.2014
13.1.2024
35-2014
13.1.2014
2.7.2014
Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 67 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238146
13.10.2014
13.1.2024
36-2014
13.1.2014
2.7.2014
Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 67 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238147
13.10.2014
24.10.2023
89-2014
24.10.2003
2.7.2014
012177762, 24.10.2003
International Business Machines Corporation,
New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(646)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238148
13.10.2014
22.1.2024
99-2014
22.1.2014
2.7.2014
Vilčko Marek, Mgr., Ružová 1359/41, 960 01
Zvolen, SK; Bukovec Ondrej, Bc., Ružová 1359/47,
960 01 Zvolen, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238149
13.10.2014
27.1.2024
115-2014
27.1.2014
2.7.2014
CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238150
13.10.2014
27.1.2024
116-2014
27.1.2014
2.7.2014
CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238151
13.10.2014
27.1.2024
117-2014
27.1.2014
2.7.2014
CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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238152
13.10.2014
27.1.2024
124-2014
27.1.2014
2.7.2014
GLOBFIN s.r.o., Račianska 90, 831 04 Bratislava, SK;

238153
13.10.2014
29.1.2024
141-2014
29.1.2014
2.7.2014
TOKAJ Life s.r.o., M.R. Štefánika 1256/22, 075 01
Trebišov, SK;
(740) German Miroslav, Ing., Trebišov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238154
13.10.2014
29.1.2024
142-2014
29.1.2014
2.7.2014
VVS SK, s.r.o., Svinná 31, 913 24 Svinná, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238155
13.10.2014
30.1.2024
149-2014
30.1.2014
2.7.2014
Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Na Strži 65/1702,
140 62 Praha 4, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238156
13.10.2014
4.2.2024
180-2014
4.2.2014
2.7.2014
OXYGEN production, s.r.o., Koválov 119, 906 03
Senica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238157
13.10.2014
4.2.2024
186-2014
4.2.2014
2.7.2014
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

238158
13.10.2014
6.2.2024
201-2014
6.2.2014
2.7.2014
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(732) p.k.Solvent s.r.o., K Žižkovu 9, 190 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

238159
13.10.2014
6.2.2024
202-2014
6.2.2014
2.7.2014
p.k.Solvent s.r.o., K Žižkovu 9, 190 00 Praha, CZ;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238160
13.10.2014
10.2.2024
219-2014
10.2.2014
2.7.2014
Prime Interactive s.r.o., Vysoká 26, 811 06 Bratislava, SK;
(740) BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238161
13.10.2014
10.2.2024
220-2014
10.2.2014
2.7.2014
Prime Interactive s.r.o., Vysoká 26, 811 06 Bratislava, SK;
(740) BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238162
13.10.2014
10.2.2024
221-2014
10.2.2014
2.7.2014
Prime Interactive s.r.o., Vysoká 26, 811 06 Bratislava, SK;
(740) BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238163
13.10.2014
10.2.2024
222-2014
10.2.2014
2.7.2014
Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Chovan Igor, JUDr., Viničné, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238164
13.10.2014
10.2.2024
223-2014
10.2.2014
2.7.2014
Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Chovan Igor, JUDr., Viničné, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238165
13.10.2014
10.2.2024
224-2014
10.2.2014
2.7.2014
Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Chovan Igor, JUDr., Viničné, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238166
13.10.2014
12.2.2024
240-2014
12.2.2014
2.7.2014
HAPPYLIFE s.r.o., Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238167
13.10.2014
17.2.2024
263-2014
17.2.2014
2.7.2014
NOVASERVIS spol. s r.o., Merhautova 208, 613 00
Brno, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238168
13.10.2014
17.2.2024
268-2014
17.2.2014
2.7.2014
English Kids Club, n.o., B. Björnsona 332/6, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Námešný Jozef, JUDr., Prievidza, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238169
13.10.2014
17.2.2024
272-2014
17.2.2014
2.7.2014
Valuch Jan, Holandská 2478, 272 01 Kladno, CZ;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

238170
13.10.2014
18.2.2024
277-2014
18.2.2014
2.7.2014
Pivovar STEIGER a. s., Pivovar Steiger 24, 966 02
Vyhne, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238171
13.10.2014
18.2.2024
286-2014
18.2.2014
2.7.2014
Belko František, Ing., Okružná 94/8, 034 01 Liptovská Štiavnica, SK;
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238172
13.10.2014
26.2.2024
336-2014
26.2.2014
2.7.2014
Paučulová Ľubica, Ing. arch., Vodárenská 8, 969 01
Banská Štiavnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238173
13.10.2014
26.2.2024
341-2014
26.2.2014
2.7.2014
P+D, s.r.o., Malé Tatry 12, 034 01 Ružomberok,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238174
13.10.2014
26.2.2024
342-2014
26.2.2014
2.7.2014
Vierik Martin, Vyšné Matejkovo 7865, 034 03
Ružomberok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238175
13.10.2014
26.2.2024
343-2014
26.2.2014
2.7.2014
Vierik Martin, Vyšné Matejkovo 7865, 034 03
Ružomberok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238176
13.10.2014
26.2.2024
344-2014
26.2.2014
2.7.2014
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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238177
13.10.2014
27.2.2024
346-2014
27.2.2014
2.7.2014
WEBGLOBE, s. r. o., Stará Prievozská 2, 821 09
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238178
13.10.2014
28.2.2024
353-2014
28.2.2014
2.7.2014
ENJOY THE RIDE, OZ, Klimkovičova 34, 040 23
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238179
13.10.2014
28.2.2024
357-2014
28.2.2014
2.7.2014
RODENTICA CS spol. s r.o., Špidrova 104, 385 01
Vimperk, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238180
13.10.2014
28.2.2024
358-2014
28.2.2014
2.7.2014
RODENTICA CS spol. s r.o., Špidrova 104, 385 01
Vimperk, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238181
13.10.2014
28.2.2024
359-2014
28.2.2014
2.7.2014
RODENTICA CS spol. s r.o., Špidrova 104, 385 01
Vimperk, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238182
13.10.2014
28.2.2024
360-2014
28.2.2014
2.7.2014
REALITY pre vás, s.r.o., Poľná 2614/26, 977 03
Brezno, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238183
13.10.2014
28.2.2024
366-2014
28.2.2014
2.7.2014
Zavřel Adam, Mgr., Obchodná 15, 811 06 Bratislava, SK; Bíro Rudolf, Ing., Znievska 38, 851 06
Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238184
13.10.2014
3.3.2024
371-2014
3.3.2014
2.7.2014
Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238185
13.10.2014
4.3.2024
382-2014
4.3.2014
2.7.2014
RF - POOL s.r.o., Wilsonovo nábrežie 188/160,
949 01 Nitra, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238189
13.10.2014
7.3.2024
411-2014
7.3.2014
2.7.2014
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)

238190
13.10.2014
7.3.2024
412-2014
7.3.2014
2.7.2014
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)

238191
13.10.2014
7.3.2024
413-2014
7.3.2014
2.7.2014
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)

238192
13.10.2014
7.3.2024
421-2014
7.3.2014
2.7.2014
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238186
13.10.2014
6.3.2024
397-2014
6.3.2014
2.7.2014
Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, Uhrová 1, 831 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238187
13.10.2014
6.3.2024
398-2014
6.3.2014
2.7.2014
Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, Uhrová 1, 831 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238193
13.10.2014
10.3.2024
428-2014
10.3.2014
2.7.2014
POKLOPSYSTEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238188
13.10.2014
6.3.2024
399-2014
6.3.2014
2.7.2014
Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, Uhrová 1, 831 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238194
13.10.2014
10.3.2024
429-2014
10.3.2014
2.7.2014
IZOLSAN s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec, CZ;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238195
13.10.2014
10.3.2024
430-2014
10.3.2014
2.7.2014
VUNO HREUS, s.r.o., Kvačalova 1207/47, 010 04
Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238196
13.10.2014
10.3.2024
433-2014
10.3.2014
2.7.2014
Carpatia s.r.o., Za panskou záhradou 5513/46,
902 03 Pezinok, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238197
13.10.2014
12.3.2024
441-2014
12.3.2014
2.7.2014
ZLOM TRADE s.r.o., Daxnerova 1/6163, 917 01
Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238198
13.10.2014
14.3.2024
459-2014
14.3.2014
2.7.2014
Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s.,
Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238199
13.10.2014
16.3.2024
480-2014
16.3.2014
2.7.2014
Haburaj Pavol, Ing., Strojárska 1832, 069 01 Snina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238200
13.10.2014
18.3.2024
486-2014
18.3.2014
2.7.2014
Management Solutions, s.r.o., M.R. Štefánika 27,
902 01 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

238201
13.10.2014
20.3.2024
501-2014
20.3.2014
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(442) 2.7.2014
(732) SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, Trnavská
cesta 100, 821 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

238202
13.10.2014
20.3.2024
504-2014
20.3.2014
2.7.2014
BGV, s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238203
13.10.2014
20.3.2024
508-2014
20.3.2014
2.7.2014
VKM Slovakia, s.r.o., Kamenná baňa 7, 060 01
Kežmarok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238204
13.10.2014
25.3.2024
529-2014
25.3.2014
2.7.2014
Vladimír Fedra - FEIM, Štúrova 1546/4, 901 01
Malacky, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238205
13.10.2014
27.3.2024
543-2014
27.3.2014
2.7.2014
M-MARKET, akciová spoločnosť, Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Trajteľová Daniela, JUDr. Ing., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238206
13.10.2014
27.3.2024
544-2014
27.3.2014
2.7.2014
M-MARKET, akciová spoločnosť, Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Trajteľová Daniela, JUDr. Ing., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

238207
13.10.2014
27.3.2024
545-2014
27.3.2014
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(442) 2.7.2014
(732) M-MARKET, akciová spoločnosť, Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Trajteľová Daniela, JUDr. Ing., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238208
13.10.2014
27.3.2024
546-2014
27.3.2014
2.7.2014
M-MARKET, akciová spoločnosť, Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Trajteľová Daniela, JUDr. Ing., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238209
13.10.2014
25.3.2024
547-2014
25.3.2014
2.7.2014
PROFI GREEN, s. r. o., Priemyselná 923/5, 903 01
Senec, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238210
13.10.2014
28.3.2024
554-2014
28.3.2014
2.7.2014
Križánek Marian, Vihorlatská 1423/11, 069 01
Snina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238211
13.10.2014
28.3.2024
555-2014
28.3.2014
2.7.2014
Spojná, spol. s r.o., Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, SK;
(740) WERNER & Co. s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

238212
13.10.2014
31.3.2024
566-2014
31.3.2014
2.7.2014
REZKAM s.r.o., Terchová 877, 013 06 Terchová, SK;
238213
13.10.2014
31.3.2024
568-2014
31.3.2014
2.7.2014

(732) Rybár Miroslav, Mgr., Nad plážou 32, 974 04 Banská Bystrica, SK;
(740) Antal Robert, Mgr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238214
13.10.2014
31.3.2024
572-2014
31.3.2014
2.7.2014
Anton Toma TOMA, Veľké Uherce č. p. 630,
958 41 Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238215
13.10.2014
3.4.2024
583-2014
3.4.2014
2.7.2014
VÍNO Pezinok, s.r.o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238216
13.10.2014
3.4.2024
586-2014
3.4.2014
2.7.2014
Hrubošová Marcela, Ing., Mahenova 1637, 686 03
Staré Město, CZ;
(740) Mašek Jakub, Mgr. Ing., Praha, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238217
13.10.2014
3.4.2024
588-2014
3.4.2014
2.7.2014
PAOLO s.r.o., Spojovací 24, 561 17 Dlouhá Třebová, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238218
13.10.2014
3.4.2024
589-2014
3.4.2014
2.7.2014
PAOLO s.r.o., Spojovací 24, 561 17 Dlouhá Třebová, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238219
13.10.2014
3.4.2024
600-2014
3.4.2014
2.7.2014
Panama Business Club s. r. o., Zámocká 30, 811 01
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238220
13.10.2014
8.4.2024
634-2014
8.4.2014
2.7.2014
ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238221
13.10.2014
10.4.2024
651-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238222
13.10.2014
10.4.2024
652-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238223
13.10.2014
10.4.2024
653-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238224
13.10.2014
10.4.2024
654-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

238225
13.10.2014
10.4.2024
655-2014
10.4.2014
2.7.2014
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(732) Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238226
13.10.2014
10.4.2024
656-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238227
13.10.2014
10.4.2024
657-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238228
13.10.2014
10.4.2024
658-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238229
13.10.2014
10.4.2024
659-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238230
13.10.2014
10.4.2024
660-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238231
13.10.2014
10.4.2024
661-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238232
13.10.2014
10.4.2024
662-2014
10.4.2014
2.7.2014
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská 914/2, 951 15 Mojmírovce, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238233
13.10.2014
14.4.2024
672-2014
14.4.2014
2.7.2014
A.C.G. INVEST a.s., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238234
13.10.2014
14.4.2024
673-2014
14.4.2014
2.7.2014
Bikár Ján, Nobelova 22, 831 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238235
13.10.2014
14.4.2024
675-2014
14.4.2014
2.7.2014
Malárik Tomáš, Hany Meličkovej 7, 841 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238236
13.10.2014
16.4.2024
705-2014
16.4.2014
2.7.2014
PB Finančné služby, a.s., Hattalova 12, 831 03
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

238237
13.10.2014
16.4.2024
706-2014
16.4.2014

(442) 2.7.2014
(732) PB Finančné služby, a.s., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238238
13.10.2014
16.4.2024
707-2014
16.4.2014
2.7.2014
KYBEROS Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01
Prievidza, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238239
13.10.2014
16.4.2024
710-2014
16.4.2014
2.7.2014
TATRAGOLF RESORT, s.r.o., Kopčianska 82/E,
851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238240
13.10.2014
16.4.2024
713-2014
16.4.2014
2.7.2014
U.S. Steel Košice,s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel,
044 54 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238241
13.10.2014
17.4.2024
715-2014
17.4.2014
2.7.2014
Belobrad Pavol, Trenčianska 360/76, 018 61 Beluša, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238242
13.10.2014
17.4.2024
716-2014
17.4.2014
2.7.2014
M & S GLOBWASH, a.s., Jesenského 15, 984 01
Lučenec, SK;
(740) Trajteľová Daniela, JUDr. Ing., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238243
13.10.2014
22.4.2024
728-2014
22.4.2014
2.7.2014
Branko Kocian - Vydavateľstvo MOTÝĽ, Mariánska 9, 811 08 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238244
13.10.2014
22.4.2024
733-2014
22.4.2014
2.7.2014
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238245
13.10.2014
22.4.2024
734-2014
22.4.2014
2.7.2014
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238246
13.10.2014
22.4.2024
735-2014
22.4.2014
2.7.2014
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238247
13.10.2014
22.4.2024
736-2014
22.4.2014
2.7.2014
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238248
13.10.2014
22.4.2024
737-2014
22.4.2014
2.7.2014
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238249
13.10.2014
22.4.2024
739-2014
22.4.2014
2.7.2014
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

238250
13.10.2014
22.4.2024
740-2014
22.4.2014
2.7.2014
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(732) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238251
13.10.2014
23.4.2024
756-2014
23.4.2014
2.7.2014
SLOVAKIA TIP, s.r.o., Vajkovce 143, 044 43
Vajkovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238252
13.10.2014
24.4.2024
760-2014
24.4.2014
2.7.2014
ROYAL GASTRO, s.r.o., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238253
13.10.2014
10.1.2024
5012-2014
10.1.2014
2.7.2014
Zdút Ladislav, Ing., Pod Rovnicami 67, 841 01
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

238254
13.10.2014
16.1.2024
5018-2014
16.1.2014
2.7.2014
InterScreen, s.r.o., Roháčova 77, 130 00 Praha, CZ;
Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238255
13.10.2014
29.1.2024
5058-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238256
13.10.2014
29.1.2024
5059-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

242

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238257
13.10.2014
29.1.2024
5060-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238258
13.10.2014
29.1.2024
5061-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238264
13.10.2014
29.1.2024
5067-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238259
13.10.2014
29.1.2024
5062-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238265
13.10.2014
29.1.2024
5068-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238260
13.10.2014
29.1.2024
5063-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238261
13.10.2014
29.1.2024
5064-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238262
13.10.2014
29.1.2024
5065-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

238263
13.10.2014
29.1.2024
5066-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

238266
13.10.2014
5.2.2024
5095-2014
5.2.2014
2.7.2014
BARČAK Holding s. r. o., Prievozská 38, 821 05
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238267
13.10.2014
14.3.2024
5205-2014
14.3.2014
2.7.2014
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238268
13.10.2014
28.4.2024
5281-2014
28.4.2014
2.7.2014
ZELENINÁRI s.r.o., Agátová 5, 841 01 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238269
13.10.2014
29.10.2022
1600-2012
29.10.2012
2.7.2014
ALDENTE s. r. o., Ulica 29. augusta 19, 811 09
Bratislava, SK;
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238276
13.10.2014
20.11.2023
2179-2013
20.11.2013
2.7.2014
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

238270
13.10.2014
2.9.2023
1574-2013
2.9.2013
2.7.2014
NASK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký
Meder, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238271
13.10.2014
1.10.2023
1797-2013
1.10.2013
2.7.2014
MAJA PRODUCTION spol. s r.o., Televízna
a produkčná spoločnosť, Skalická cesta 7, 831 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238272
13.10.2014
11.10.2023
1892-2013
11.10.2013
2.7.2014
Kesanová Anna, RNDr., Žižkova 46, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(646)
(732)

238273
13.10.2014
5.4.2015
2018-2013
5.4.2005
2.7.2014
004373585, 05.04.2005
P7S1 Broadcasting Europe B.V., Radarweg 60,
1043 MT Amsterdam, NL;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238274
13.10.2014
6.11.2023
2080-2013
6.11.2013
2.7.2014
MicroStep, spol. s r. o., Vajnorská 158, 831 04 Bratislava, SK;

238275
13.10.2014
12.11.2023
2125-2013
12.11.2013
2.7.2014
ENAPO OBCHODNÍ a.s., J. Silného 2683, 767 01
Kroměříž, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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238277
13.10.2014
25.11.2023
2194-2013
25.11.2013
2.7.2014
Húšek Jozef, SEKULSKÁ KERAMIKA, Sekule 321, 908 80 Sekule, SK;
(740) Gráčik Pavol, JUDr., advokát, Nitra, SK;

238278
13.10.2014
27.11.2023
2225-2013
27.11.2013
2.7.2014
JELEN DRUMS, s.r.o., Kozmonautov 13, 900 21
Svätý Jur, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238279
13.10.2014
28.11.2023
2241-2013
28.11.2013
2.7.2014
MIVA, spol. s r.o., Kmeťkova 9, 949 01 Nitra,
SK;
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA s.r.o., Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238280
13.10.2014
4.12.2023
2254-2013
4.12.2013
2.7.2014
UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18,
811 03 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

244

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238281
13.10.2014
9.12.2023
2312-2013
9.12.2013
2.7.2014
Belko František, Ing., Okružná 94/8, 034 01 Liptovská Štiavnica, SK;
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238282
13.10.2014
11.12.2023
2341-2013
11.12.2013
2.7.2014
Jan Robeš - ARECO, U Krbu 17, 100 00 Praha, CZ;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238283
13.10.2014
23.12.2023
2455-2013
23.12.2013
2.7.2014
W.A.W. spol. s r.o., Mlynské luhy 17, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238284
13.10.2014
30.12.2023
2481-2013
30.12.2013
2.7.2014
Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238285
13.10.2014
31.12.2023
2482-2013
31.12.2013
2.7.2014
HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, SK;

238286
13.10.2014
12.11.2023
5602-2013
12.11.2013
2.7.2014
WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,
CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

238287
13.10.2014
12.11.2023
5603-2013
12.11.2013
2.7.2014
WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,
CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

238288
13.10.2014
16.12.2023
5673-2013
16.12.2013
2.7.2014
Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212
Düsseldorf, DE;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238289
13.10.2014
21.1.2024
93-2014
21.1.2014
2.7.2014
Accounting ATLAS s.r.o., Dunajská 14/7495,
811 08 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238290
13.10.2014
3.2.2024
172-2014
3.2.2014
2.7.2014
MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238291
13.10.2014
5.2.2024
188-2014
5.2.2014
2.7.2014
Pastorek Martin, ČSA 466, 033 01 Liptovský
Hrádok, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238292
13.10.2014
21.2.2024
296-2014
21.2.2014
2.7.2014
Slovák Róbert, Šulekova 10, 811 06 Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238293
13.10.2014
5.3.2024
389-2014
5.3.2014
2.7.2014
KVL, s.r.o., Kordíky 123, 976 34 Kordíky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238294
13.10.2014
5.3.2024
390-2014
5.3.2014
2.7.2014
KVL, s.r.o., Kordíky 123, 976 34 Kordíky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238295
13.10.2014
11.3.2024
437-2014
11.3.2014
2.7.2014
Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238300
13.10.2014
13.3.2024
449-2014
13.3.2014
2.7.2014
Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238301
13.10.2014
13.3.2024
450-2014
13.3.2014
2.7.2014
Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238302
13.10.2014
17.3.2024
473-2014
17.3.2014
2.7.2014
Jankanič Marek, Okružná 111, 082 12 Kapušany
pri Prešove, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238296
13.10.2014
12.3.2024
438-2014
12.3.2014
2.7.2014
Spartak TV, s.r.o., Koniarekova 19, 917 01 Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238303
13.10.2014
17.3.2024
474-2014
17.3.2014
2.7.2014
Jankanič Marek, Okružná 111, 082 12 Kapušany
pri Prešove, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238297
13.10.2014
13.3.2024
446-2014
13.3.2014
2.7.2014
Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238304
13.10.2014
19.3.2024
497-2014
19.3.2014
2.7.2014
V a V Akademy, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238298
13.10.2014
13.3.2024
447-2014
13.3.2014
2.7.2014
Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238305
13.10.2014
21.3.2024
517-2014
21.3.2014
2.7.2014
PULZAR 2i, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238299
13.10.2014
13.3.2024
448-2014
13.3.2014
2.7.2014
Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238306
13.10.2014
21.3.2024
518-2014
21.3.2014
2.7.2014
PULZAR 2i, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01
Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238307
13.10.2014
21.3.2024
519-2014
21.3.2014
2.7.2014
PULZAR 2i, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238308
13.10.2014
24.3.2024
521-2014
24.3.2014
2.7.2014
AGROPARTNER spol. s r. o., Plavecké Podhradie 258, 906 36 Plavecké Podhradie, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238309
13.10.2014
24.3.2024
524-2014
24.3.2014
2.7.2014
Pirič Ján, Ing., Pod Sadom 759/50, 010 04 Žilina
- Závodie, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238310
13.10.2014
26.3.2024
533-2014
26.3.2014
2.7.2014
Zágoršek Miloš, Mgr., Fadruszová 11, 841 05 Bratislava 4, SK;

238311
13.10.2014
26.3.2024
534-2014
26.3.2014
2.7.2014
ORCINUS ORCA s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238312
13.10.2014
26.3.2024
538-2014
26.3.2014
2.7.2014
Phoenix Corporation, s.r.o., Kalinkovo 578, 900 43
Kalinkovo, SK;
(740) Jurík Roman, JUDr., PhD., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

238313
13.10.2014
26.3.2024
539-2014
26.3.2014

(442) 2.7.2014
(732) USE KNOW HOW, a.s., Bellušova 10, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Heger Ivan, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238314
13.10.2014
27.3.2024
540-2014
27.3.2014
2.7.2014
FENIX GLASS design s.r.o., Zimná 3, 821 02
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238315
13.10.2014
31.3.2024
569-2014
31.3.2014
2.7.2014
Poláčik Peter, Pavlovičova 16, 821 04 Bratislava,
SK;
(740) Nechala & Co. s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238316
13.10.2014
31.3.2024
570-2014
31.3.2014
2.7.2014
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)

238317
13.10.2014
7.4.2024
620-2014
7.4.2014
2.7.2014
Dunčko Matej, Zimná 93, 052 01 Spišská Nová
Ves, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238318
13.10.2014
8.4.2024
630-2014
8.4.2014
2.7.2014
Runa Finance, s.r.o, ul. SNP 1249/62, 058 01
Poprad, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238319
13.10.2014
9.4.2024
642-2014
9.4.2014
2.7.2014
FC JUPIE BB BADÍN spol. s r.o., Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(740) Keleman Ľubomír, Mgr., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238320
13.10.2014
10.4.2024
648-2014
10.4.2014
2.7.2014
Jurásková Veronika, Pražmo 153, 739 04 Pražmo, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238321
13.10.2014
10.4.2024
649-2014
10.4.2014
2.7.2014
Jurásková Veronika, Pražmo 153, 739 04 Pražmo, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238327
13.10.2014
14.4.2024
695-2014
14.4.2014
2.7.2014
U-R Lab, société par actions simplifiée, 7 place
du Chancelier Adenauer, 750 16 Paríž, FR;
(740) B & S Legal s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238322
13.10.2014
11.4.2024
665-2014
11.4.2014
2.7.2014
CEDERA s.r.o., Syslia 12/2834, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Kreibik Tomáš, Mgr., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238323
13.10.2014
11.4.2024
666-2014
11.4.2014
2.7.2014
BUSINESS 4 JOY, s. r. o., Syslia 12/2834, 821 05
Bratislava, SK;
(740) Kreibik Tomáš, Mgr., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238324
13.10.2014
11.4.2024
669-2014
11.4.2014
2.7.2014
QuBit Conference, s. r. o., Študentská 2116/30,
960 01 Zvolen, SK;

238325
13.10.2014
14.4.2024
693-2014
14.4.2014
2.7.2014
U-R Lab, société par actions simplifiée, 7 place
du Chancelier Adenauer, 750 16 Paríž, FR;
(740) B & S Legal s.r.o., Bratislava, SK;

238326
13.10.2014
14.4.2024
694-2014
14.4.2014
2.7.2014
U-R Lab, société par actions simplifiée, 7 place
du Chancelier Adenauer, 750 16 Paríž, FR;
(740) B & S Legal s.r.o., Bratislava, SK;

238328
13.10.2014
14.4.2024
696-2014
14.4.2014
2.7.2014
Cech výrobcov ovčieho syra v Turci, Turčianske
Kľačany 271, 038 61 Turčianske Kľačany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238329
13.10.2014
14.4.2024
697-2014
14.4.2014
2.7.2014
TOP CATERING s.r.o., Rastislavova 3, 040 01
Košice, SK;
(740) Bačárová Renáta, JUDr., PhD., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238330
13.10.2014
15.4.2024
699-2014
15.4.2014
2.7.2014
Fojtík Branislav, Moyzesova 625/19, 036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238331
13.10.2014
16.4.2024
708-2014
16.4.2014
2.7.2014
Poláková Jana, PaedDr., FASHION, Komenského 75/35, 040 01 Košice, SK;

248

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238332
13.10.2014
22.4.2024
745-2014
22.4.2014
2.7.2014
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,
LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei District,
Chongqing, CN;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238333
13.10.2014
22.4.2024
747-2014
22.4.2014
2.7.2014
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE
CO., LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, CN;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238334
13.10.2014
24.4.2024
761-2014
24.4.2014
2.7.2014
ROYAL GASTRO, s.r.o., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238335
13.10.2014
23.4.2024
763-2014
23.4.2014
2.7.2014
W PRESS a.s., Partizánska 2, 811 03 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238336
13.10.2014
25.4.2024
767-2014
25.4.2014
2.7.2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, P.O.Box 41, 850 05 Bratislava, SK;

238337
13.10.2014
9.1.2024
5007-2014
9.1.2014
2.7.2014
LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s., Júrska cesta 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238338
13.10.2014
10.1.2024
5008-2014
10.1.2014
2.7.2014
AZIA CENTRUM s.r.o., Hlavná 17, 916 25 Brunovce, SK;
(740) NGUYEN NAM VINH, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238339
13.10.2014
10.1.2024
5009-2014
10.1.2014
2.7.2014
AZIA CENTRUM s.r.o., Hlavná 17, 916 25 Brunovce, SK;
(740) NGUYEN NAM VINH, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238340
13.10.2014
10.1.2024
5010-2014
10.1.2014
2.7.2014
AZIA CENTRUM s.r.o., Hlavná 17, 916 25 Brunovce, SK;
(740) NGUYEN NAM VINH, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238341
13.10.2014
16.1.2024
5019-2014
16.1.2014
2.7.2014
SIKO KOUPELNY a.s., Skorkovská 1310, 198 00
Praha - Kyje, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

238342
13.10.2014
16.1.2024
5022-2014
16.1.2014
30 2013 068 685.3
12.12.2013
DE
2.7.2014
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)

238343
14.10.2014
16.1.2024
5023-2014
16.1.2014
30 2013 068 972.0
12.12.2013
DE
2.7.2014
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(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(732) Mrozek Dušan, Ing., Chrpová 644, 252 43 Průhonice, CZ;
(740) Novotná Petra, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

238344
14.10.2014
17.1.2024
5024-2014
17.1.2014
2.7.2014
LAUFEN CZ s. r. o., V Tůních 3/1637, 120 00
Praha, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238345
14.10.2014
17.1.2024
5025-2014
17.1.2014
2.7.2014
LAUFEN CZ s. r. o., V Tůních 3/1637, 120 00
Praha 2, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238346
14.10.2014
21.1.2024
5026-2014
21.1.2014
2.7.2014
SPP CNG s. r. o., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238347
14.10.2014
21.1.2024
5027-2014
21.1.2014
2.7.2014
SPP CNG s. r. o., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238350
14.10.2014
24.1.2024
5048-2014
24.1.2014
510800
22.1.2014
CZ
2.7.2014
Mrozek Dušan, Ing., Chrpová 644, 252 43 Průhonice, CZ;
(740) Novotná Petra, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

238351
14.10.2014
24.1.2024
5049-2014
24.1.2014
510799
22.1.2014
CZ
2.7.2014
Mrozek Dušan, Ing., Chrpová 644, 252 43 Průhonice, CZ;
(740) Novotná Petra, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

238352
14.10.2014
24.1.2024
5050-2014
24.1.2014
510798
22.1.2014
CZ
2.7.2014
Mrozek Dušan, Ing., Chrpová 644, 252 43 Průhonice, CZ;
(740) Novotná Petra, Mgr., Bratislava, SK;

238348
14.10.2014
21.1.2024
5034-2014
21.1.2014
2.7.2014
Očná optika a.s., Vajnorská 134, 832 57 Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238349
14.10.2014
24.1.2024
5047-2014
24.1.2014
510796
22.1.2014
CZ
2.7.2014

238353
14.10.2014
29.1.2024
5069-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
238354
14.10.2014
29.1.2024
5070-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238355
14.10.2014
29.1.2024
5071-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238356
14.10.2014
29.1.2024
5072-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238357
14.10.2014
29.1.2024
5073-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238361
14.10.2014
5.2.2024
5093-2014
5.2.2014
2.7.2014
Dilato management, s. r. o., Laurinská 18, 811 01
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238362
14.10.2014
6.2.2024
5097-2014
6.2.2014
2.7.2014
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)
(732)

238363
14.10.2014
6.2.2024
5098-2014
6.2.2014
2.7.2014
Čermáková Barbora, Bc., Radarová 2, 821 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238358
14.10.2014
29.1.2024
5074-2014
29.1.2014
2.7.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

238364
14.10.2014
6.2.2024
5099-2014
6.2.2014
2.7.2014
Poór Robert, Považská 17, 831 03 Bratislava, SK;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238359
14.10.2014
4.2.2024
5091-2014
4.2.2014
2.7.2014
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238360
14.10.2014
4.2.2024
5092-2014
4.2.2014
2.7.2014
TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23,
821 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

238365
14.10.2014
11.2.2024
5101-2014
11.2.2014
2.7.2014
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK;
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK;

238366
14.10.2014
11.2.2024
5102-2014
11.2.2014
2.7.2014
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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238367
14.10.2014
13.2.2024
5110-2014
13.2.2014
2.7.2014
J & T BANKA, a. s., Pobřežní 297/14, 186 00
Praha, CZ;
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238368
14.10.2014
18.2.2024
5116-2014
18.2.2014
2.7.2014
4networks SK&CZ, s.r.o., Lamačská cesta 45,
841 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238369
14.10.2014
20.2.2024
5124-2014
20.2.2014
2.7.2014
Janoušek Richard, Ing., Pujmanové 24, 140 00 Praha, CZ;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238375
14.10.2014
13.3.2024
5200-2014
13.3.2014
2.7.2014
8w s.r.o., Pifflova 8, 851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238370
14.10.2014
20.2.2024
5125-2014
20.2.2014
2.7.2014
Križan Kamil, Povraznícka 16, 811 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

238376
14.10.2014
17.3.2024
5206-2014
17.3.2014
2.7.2014
AKL s.r.o., Malinová 2, 811 04 Bratislava, SK;
ANDELOVÁ & Co., s.r.o., Bratislava, SK;

238371
14.10.2014
4.3.2024
5178-2014
4.3.2014
2.7.2014
Senoble Luxembourg, 5, Rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, LU;
(740) Přemysl Marek, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238377
14.10.2014
26.3.2024
5220-2014
26.3.2014
2.7.2014
HighClean s.r.o., Budatínska 49, 851 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238372
14.10.2014
6.3.2024
5180-2014
6.3.2014
2.7.2014
NIKA, spol. s r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP, s. r. o., Bratislava, SK;

238373
14.10.2014
7.3.2024
5189-2014
7.3.2014
2.7.2014
Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Dolní Měcholupy, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

238374
14.10.2014
7.3.2024
5190-2014
7.3.2014
2.7.2014
SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, JP;
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238378
14.10.2014
28.3.2024
5226-2014
28.3.2014
2.7.2014
McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238379
14.10.2014
31.3.2024
5231-2014
31.3.2014
2.7.2014
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238380
14.10.2014
3.4.2024
5243-2014
3.4.2014
2.7.2014
miniTAXI s. r. o., Rad L. N. Tolstého 16, 971 01
Prievidza, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238381
14.10.2014
4.4.2024
5244-2014
4.4.2014
2.7.2014
J&T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238382
14.10.2014
8.4.2024
5251-2014
8.4.2014
2.7.2014
European Property Group, a.s., Cejl 494/25, 602 00
Brno, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238383
14.10.2014
11.4.2024
5255-2014
11.4.2014
2.7.2014
synlab slovakia s.r.o., Limbova 5, 831 01 Bratislava, SK;

238384
14.10.2014
16.4.2024
5257-2014
16.4.2014
2.7.2014
JOURNAL s. r. o., Sibírska 55, 831 02 Bratislava, SK;

238385
14.10.2014
30.4.2024
5283-2014
30.4.2014
2.7.2014
Magic Seven Advertising s.r.o., Šoltésovej 12,
811 08 Bratislava, SK;
(740) LAWS, s.r.o., Bratislava, SK;

238386
14.10.2014
30.4.2024
5284-2014
30.4.2014
2.7.2014
Nováková Sofia, Kysucká 7047/1, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238387
14.10.2014
5.5.2024
5294-2014
5.5.2014
2.7.2014
Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238388
14.10.2014
5.5.2024
5295-2014
5.5.2014
2.7.2014
Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238389
14.10.2014
5.5.2024
5296-2014
5.5.2014
2.7.2014
Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238390
14.10.2014
7.5.2024
5298-2014
7.5.2014
2.7.2014
Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238391
14.10.2014
7.5.2024
5299-2014
7.5.2014
2.7.2014
Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238392
14.10.2014
7.5.2024
5300-2014
7.5.2014
2.7.2014
Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238393
14.10.2014
7.5.2024
5301-2014
7.5.2014
2.7.2014
Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238400
14.10.2014
24.4.2022
5278-2012
24.4.2012
4.3.2014
Modifity s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238401
14.10.2014
22.5.2022
5332-2012
22.5.2012
4.3.2014
Modifity s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava,
SK;

238394
14.10.2014
7.5.2024
5302-2014
7.5.2014
2.7.2014
Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, CH;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238395
14.10.2014
9.5.2024
5307-2014
9.5.2014
2.7.2014
Putz Karol, Hornádska 14, 821 07 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238396
14.10.2014
9.5.2024
5308-2014
9.5.2014
2.7.2014
Putz Karol, Hornádska 14, 821 07 Bratislava, SK;

238397
14.10.2014
13.5.2024
5315-2014
13.5.2014
2.7.2014
Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

238398
14.10.2014
13.5.2024
5316-2014
13.5.2014
2.7.2014
Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

238399
14.10.2014
14.5.2024
5317-2014
14.5.2014
2.7.2014
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born
Strasse 4, 22761 Hamburg, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

238427
6.11.2014
30.1.2023
158-2013
30.1.2013
2.4.2014
GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8,
064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1933-2012
2196-2013
5356-2013
821-2014
822-2014
5100-2014
5139-2014

238425
238409
238426
238410
238411
238428
238412

5140-2014
5141-2014
5142-2014
5143-2014
5144-2014
5145-2014
5146-2014

238413
238414
238415
238416
238402
238417
238418

5147-2014
5148-2014
5149-2014
5150-2014
5151-2014
5152-2014
5153-2014

238419
238420
238421
238422
238403
238404
238405

5154-2014
5155-2014
5156-2014
5193-2014
5194-2014

238406
238423
238424
238407
238408

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238402
15.10.2014
24.2.2024
5144-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos
programových dát; počítačové programy; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam
dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci
vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba
poskytovaná z počítačových báz dát, internetu
alebo z internetových webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice;
modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia;
čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny;
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie

obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie
obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zába-
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va; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín
a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov
a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované
on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
(okrem reklamných a náborových); poskytovanie
nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských
akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely);
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) čierna, žltá, hnedá a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)

238403
15.10.2014
24.2.2024
5151-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
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(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy;
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne;
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
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materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby
nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov; elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); poskytovanie on-line
elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia
alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem
reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových
akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií

a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) oranžová, modrá, ružová, žltá, hnedá, biela, čierna, fialová a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238404
15.10.2014
24.2.2024
5152-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy;
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne;
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry
(softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlače-
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né propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného
charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora
predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna
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zábava; organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba (okrem reklamných
filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie
klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží
krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží,
zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);
poskytovanie on-line elektronických publikácií
bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových
báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových
stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line
z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba
rozhlasových programov; fotografická reportáž;
nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na
reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom
internetu alebo telefónov a mobilných telefónov;
rozhlasová zábava; on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské
služby.
(540)

(591) zlatá, strieborná, čierna, biela, modrá, zelená, žltá,
oranžová a odtiene týchto farieb
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(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238405
15.10.2014
24.2.2024
5153-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi

podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru;
komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom
internetu; on-line inzercia; podpora predaja (aj
pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna
zábava; organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba (okrem reklamných
filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry,
športu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikácia elektronických
kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie
(on-line) počítačových hier z počítačových báz
dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom
videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie
a vedenie konferencií, seminárov a workshopov
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poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových stránok;
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie
súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné
a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová
zábava; on-line poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) zlatá, strieborná, čierna, biela, modrá, červená,
žltá, oranžová a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238406
15.10.2014
24.2.2024
5154-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované

259

on-line z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové
platne; gramofóny; hudobné hracie automaty;
kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo rek-
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lamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie
obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna
zábava; organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba (okrem reklamných
filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie
klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží
krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží,
zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov;
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu;
prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov
a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných
a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej
digitálnej hudby z internetu a z internetových
webových stránok; informácie o možnostiach
rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií
a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier
(nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí;
prekladateľské služby.

(540)

(591) zlatá, strieborná, čierna, biela, modrá, žltá, oranžová a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238407
15.10.2014
10.3.2024
5193-2014
10.3.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér na umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok; MP3
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy;
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne;
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
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príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií
a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja
(aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov;
vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk, poskytovanie
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zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávania; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie on-line elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín
a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov
a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných
on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
(okrem reklamných a náborových); poskytovanie
nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských
akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava;
on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) čierna, biela, červená, žltá, oranžová, sivá a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238408
15.10.2014
10.3.2024
5194-2014
10.3.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér na umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; pre-

zentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; on-line inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk, poskytovanie
zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna zábava;
organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások;
filmová tvorba (okrem reklamných filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
on-line elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line)
počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia
textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, vý-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)
chove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie
súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné
a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová
zábava; on-line poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) čierna, biela, žltá, oranžová, sivá a odtiene týchto
farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

(540)

238409
15.10.2014
25.11.2023
2196-2013
25.11.2013
2.7.2014
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a predmety z papiera, kartónu a lepenky uvedené v triede 16; tlačené periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; žreby;
tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie
(tlačoviny); pohľadnice.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie
a rozširovanie reklamných materiálov (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier
o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej
lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie
žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie
doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba
televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových
súťaží.
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(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238410
15.10.2014
9.5.2024
821-2014
9.5.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; mp3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
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podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie
obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby
nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov; elektronická edičná činnosť
v malom (dtp služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania;
publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových
hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných on-

line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
(okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov;
fotografická reportáž; nahrávanie videopások;
vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné
účely), organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely);
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava, online
poskytovanie počítačových hier z počítačových
sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) červená, čierna, sivá
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238411
15.10.2014
9.5.2024
822-2014
9.5.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových
webových stránok; mp3 prehrávače; videofilmy;
mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne
karty; exponované filmy, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá;
magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické
stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
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16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií
a iných informačných produktov komerčného
alebo reklamného charakteru, multimediálnych
informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja
(aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov;
vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stá-
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vok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie, a poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby
nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online
elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
(okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov;
fotografická reportáž; nahrávanie videopások;
vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových
akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely), organizovanie kultúrno-spoločenských akcií
a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava, online
poskytovanie počítačových hier z počítačových
sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) čierna, sivá, žltá, zlatá, červená
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238412
15.10.2014
24.2.2024
5139-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy;
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne;
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry
(softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; pre-

zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií
a iných informačných produktov komerčného
alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja
(aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov;
vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna
zábava; organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba (okrem reklamných
filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie
klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží
krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží,
zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť, s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov;
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových
báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej
siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreá-
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cie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
online z počítačových báz dát alebo internetu;
tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh;
organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie
na reklamné a propagačné účely); organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom
internetu alebo telefónov a mobilných telefónov;
rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské
služby.
(540)

(591) biela, čierna, sivá, modrá a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238413
15.10.2014
24.2.2024
5140-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske pot-
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reby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie
obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzde-

268

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)
lávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie
a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných
súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely,
konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií; reportérske služby;
vydavateľská činnosť, s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
online elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia
textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie
súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné
a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová
zábava; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.

(540)

(591) biela, čierna, modrá, fialová, sivá a ich odtiene
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238414
15.10.2014
24.2.2024
5141-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;

magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť
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prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií
a iných informačných produktov komerčného
alebo reklamného charakteru, multimediálnych
informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných
materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie
textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna
zábava; organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba (okrem reklamných
filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry,
športu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske
služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez
možnosti kopírovania; publikácia elektronických
kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát
alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových);
poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby
z internetu a z internetových webových stránok;
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie
súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné
a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová
zábava; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
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(540)

(591) biela, čierna, modrá, sivá a ich odtiene
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238415
15.10.2014
24.2.2024
5142-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uve-
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dených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie
obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba
televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vyda-

vateľská činnosť, s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
online elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia
textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie
súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné
a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo
zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová
zábava; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) červená, biela
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238416
15.10.2014
24.2.2024
5143-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam
dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci
vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba
poskytovaná z počítačových báz dát, internetu
alebo z internetových webových stránok; MP3
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; kláves-
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nice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy;
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne;
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
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41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba
televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online
elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytovaných online prostredníctvom telekomunikačného spojenia
alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem
reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované online z počítačových báz dát alebo
internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely);
organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier
(nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí;
prekladateľské služby.
(540)

(591) biela, modrá
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238417
15.10.2014
24.2.2024
5145-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím);
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie
tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia vý-

robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama,
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov;
reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná,
inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom
akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej
siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej
siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia
výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných
služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok;
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom
internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna
zábava; organizovanie kultúrnych, športových,
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba (okrem reklamných
filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie
klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží
krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží,
zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov;
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových
báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreá-
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cie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
online z počítačových báz dát alebo internetu;
tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh;
organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie
na reklamné a propagačné účely); organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie
počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) biela, čierna, oranžová, žltá, modrá, zelená, hnedá, červená a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238418
15.10.2014
24.2.2024
5146-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované fil-
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my; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie
obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
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41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba
televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín
a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov
a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované
online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
(okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov;
fotografická reportáž; nahrávanie videopások;
vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné
účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely);
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.

(540)

(591) červená, biela, čierna, oranžová, žltá, modrá, zelená, hnedá, fialová, ružová a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238419
15.10.2014
24.2.2024
5147-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske pot-
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reby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím); organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; personálne poradenstvo;
predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných
textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; rozhlasová
reklama; reklama, online reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby
prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb;
sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné
parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových
stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba
televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzde-
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lávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby
nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
online elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
a vzdelávaní poskytované online z počítačových
báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových
programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží,
športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné
účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo
telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) biela, čierna, oranžová, žltá, modrá, zelená, hnedá, červená a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238420
15.10.2014
24.2.2024
5148-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; pre-

zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej
siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby
prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb;
sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín
a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov
a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované
online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
(okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzde-
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lávaní poskytované online z počítačových báz dát
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov;
fotografická reportáž; nahrávanie videopások;
vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné
účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely);
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) oranžová, modrá, zelená, žltá, hnedá, biela, čierna,
fialová a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238421
15.10.2014
24.2.2024
5149-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy;
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne;
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gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie
obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizo-
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vanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
online elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov
a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované
online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
(okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov;
fotografická reportáž; nahrávanie videopások;
vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových
akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií
a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.

(540)

(591) oranžová, modrá, ružová, žltá, sivá, biela, čierna,
zelená, hnedá a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238422
15.10.2014
24.2.2024
5150-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos
programových dát; počítačové programy; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online
z počítačových báz dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát
a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba
poskytovaná z počítačových báz dát, internetu
alebo z internetových webových stránok; MP3
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy;
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne;
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery;
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry
(softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
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uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií
a iných informačných produktov komerčného
alebo reklamného charakteru, multimediálnych
informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja
(aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov;
vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzde-
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lávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín
a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov
a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované
online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov
(okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov;
fotografická reportáž; nahrávanie videopások;
vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových
akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií
a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) oranžová, modrá, žltá, biela, čierna, zelená a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238423
15.10.2014
24.2.2024
5155-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; pre-

zentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie
a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných
súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely,
konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie
online elektronických publikácií bez možnosti
kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo
prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie
konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove
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a vzdelávaní poskytované online z počítačových
báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží,
športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné
účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo
telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí; prekladateľské služby.
(540)

(591) červená, oranžová, modrá, fialová, žltá, biela, čierna, hnedá a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238424
15.10.2014
24.2.2024
5156-2014
24.2.2014
2.7.2014
9, 16, 28, 35, 41
9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na
prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované
online z počítačových báz dát alebo z internetu;
počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bázam dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok;
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory;
klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové
hry (softvér).
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16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy,
príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia
uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené
v tejto triede.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra);
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky
(hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry;
šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií;
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;
reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama;
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií
komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie
obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stá-
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vok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych
programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení,
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov);
činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu,
zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby
nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov; elektronická edičná činnosť
v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania;
publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových
hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované online
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem
reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované online z počítačových báz dát alebo
internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely);
organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier
(nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí;
prekladateľské služby.

(540)

(591) strieborná, čierna, sivá, modrá, biela, žltá, oranžová a odtiene týchto farieb
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238425
21.10.2014
19.12.2022
1933-2012
19.12.2012
1.3.2013
35, 36
35 - Administratívna správa hotelov, spravovanie
hotelov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodné odhady, odhady dreva
v lese (nezoťatého), prieskum trhu a verejnej mienky, reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, spracovanie textov, obchodný manažment v oblasti umenia, zásobovacie služby pre
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
36 - Finančný lízing, prenájom nehnuteľnosti, prenájom bytov, realitné kancelárie, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, sprostredkovanie (maklérstvo), ubytovacie kancelárie (byty).

(540)

(732) GAMA PM, spol. s r.o., Štúrova 59/31, 071 01
Michalovce, SK;
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
10 (511)
(511)

238426
4.11.2014
22.5.2023
5356-2013
22.5.2013
TO/M/13/02737
7.2.2013
TO
3.9.2013
9
9 - Počítačový hardvér; periférne zariadenia počítačov; nositeľné periférne zariadenia počítačov;
periférne zariadenia mobilných prístrojov; nositeľné periférne zariadenia mobilných prístrojov;
počítačový hardvér na diaľkový prístup a prenos
údajov; periférne zariadenia počítačov na diaľkový prístup a prenos údajov; periférne zariadenia mobilných prístrojov na diaľkový prístup
a prenos údajov; počítačový hardvér na zobrazovanie údajov a videa; periférne zariadenia počítačov na zobrazovanie údajov a videa; periférne
zariadenia mobilných prístrojov na zobrazovanie
údajov a videa; počítačový softvér.

(540)

(732) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
10 (511)
(511)

238428
6.11.2014
11.2.2024
5100-2014
11.2.2014
2.7.2014
25, 35, 38, 39, 41, 42
25 - Tričká; šály; šatky.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; odborne obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové
poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; public relations; reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; organizovanie
módnych prehliadok na účely podpory predaja;
podpora predaja pre tretie osoby; obchodné a podnikateľské informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; personálne poradenstvo; zbieranie údajov
do počítačových databáz.
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38 - Posielanie správ; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov;
počítačová komunikácia; telefonické služby; telekomunikačné informácie; online poskytovanie
diskusných fór; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; elektronická pošta;
prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; telekonferenčné služby.
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; doprava, preprava;
doručovacie služby; doručovanie; sprostredkovanie
prepravy; skladovanie tovarov; prepravné služby;
doručovanie tovarov; informácie o možnostiach
prepravy; logistické služby v preprave; organizovanie zájazdov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); ukážky praktického
cvičenia; produkcia filmov s výnimkou reklamných; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií;
kaučovanie (školenie); vzdelávacie služby; vzdelávanie; školenie; televízna zábava; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie seminárov; písanie textov (okrem reklamných); poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme; vyučovanie.
42 - Architektonické poradenstvo; údržba počítačového softvéru; módne dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; interiérová výzdoba; navrhovanie obalov; obalové dizajnérstvo; aktualizovanie
počítačových programov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov.
(540) Marie Diamond
(732) Vyncke Marie, 272 Kensington High Street, Suite 89, W8 6ND London, GB;
(740) Jurek Pavel, JUDr., Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1015
1030
1391
1394
1731
1753
1800
31695
31737
48003
48113
48135
48230
48247
48248
48475
53835
53928
2221-93
2222-93
762-94
912-94
975-94
1318-94
1416-94
1518-94
1529-94
1588-94
1744-94
1752-94
1754-94
1805-94
1841-94
1848-94
1968-94
2048-94
2146-94
2188-94
2189-94
2254-94
2255-94
2292-94
2317-94
2332-94
2344-94
2350-94
2366-94
2401-94
2434-94
2436-94
2499-94
2500-94
2503-94
2530-94
2532-94

95496
92762
110049
107233
151464
92150
100220
155991
156158
162358
162364
162328
162357
162523
162524
162541
165868
165980
179043
179044
180175
181000
180591
179368
179329
179838
177906
179612
181559
179753
179754
181146
178144
177908
179777
180368
179051
178037
178038
181574
181575
181582
180001
180147
180149
180872
180153
179506
178138
179465
179174
179175
179632
180480
179901

2553-94
2554-94
2595-94
2707-94
2708-94
2720-94
2721-94
2722-94
2731-94
2792-94
2793-94
2895-94
2897-94
2898-94
101-95
268-95
269-95
388-95
532-95
949-95
1650-95
2749-95
2577-2003
685-2004
687-2004
726-2004
728-2004
744-2004
745-2004
746-2004
747-2004
748-2004
749-2004
790-2004
1155-2004
1280-2004
1789-2004
1851-2004
1902-2004
1964-2004
1967-2004
1968-2004
1970-2004
2012-2004
2044-2004
2113-2004
2117-2004
2364-2004
2375-2004
2433-2004
2459-2004
2542-2004
2552-2004
2592-2004
2595-2004

186561
186562
185825
180164
180165
180386
179865
179866
180729
179376
179377
180740
180742
180743
184116
180977
180978
180771
183135
181116
182113
182955
209871
210521
211180
209967
209968
232625
232626
233091
232627
232628
232629
209974
209814
210199
207697
211013
210652
210871
210874
210875
210876
210664
211026
210889
210684
211102
207999
214448
211316
211488
211346
218628
211134

2666-2004
2668-2004
2669-2004
2672-2004
2704-2004
2705-2004
2706-2004
2707-2004
2708-2004
2709-2004
2710-2004
2711-2004
2712-2004
2713-2004
2737-2004
2738-2004
2785-2004
2820-2004
2821-2004
2822-2004
2823-2004
2832-2004
2878-2004
2879-2004
2880-2004
2888-2004
2889-2004
2911-2004
2929-2004
2930-2004
2932-2004
2933-2004
2934-2004
2943-2004
2944-2004
2962-2004
2979-2004
2981-2004
3005-2004
3015-2004
3016-2004
3044-2004
3046-2004
3081-2004
3082-2004
3085-2004
3086-2004
3102-2004
3103-2004
3104-2004
3105-2004
3108-2004
3115-2004
3149-2004
3150-2004

211510
211511
211512
211513
211897
211898
211899
212041
211900
211901
211902
212042
211903
211904
211916
211917
211931
211534
211535
211536
211537
211543
213688
212055
212535
208714
208715
213880
212058
211946
216444
212059
216445
219917
212292
214869
212810
212299
211574
211778
211779
216634
212305
212083
212084
212086
212087
214093
214094
212813
212542
212544
211962
209288
209289

3290-2004
3298-2004
3443-2004
3444-2004
3447-2004
3455-2004
3504-2004
3603-2004
3610-2004
5004-2004
5056-2004
5057-2004
5058-2004
5059-2004
5060-2004
5061-2004
5062-2004
5063-2004
5064-2004
5065-2004
5066-2004
5082-2004
5083-2004
5097-2004
5106-2004
5107-2004
5108-2004
5109-2004
5115-2004
5124-2004
5125-2004
5142-2004
5145-2004
5158-2004
5161-2004
5171-2004
5174-2004
5258-2004
5259-2004
5273-2004
5274-2004
5275-2004
248-2005
365-2005
665-2005
681-2005
776-2005
1273-2005
1648-2005
5077-2005
5317-2005
89-2014

213090
213093
214098
214099
213364
212572
212583
212640
212644
211579
211385
211386
211387
211388
211389
211390
211391
211392
211393
211394
211395
212140
211397
211606
208996
214102
214103
213219
212425
212146
212147
212152
212154
213890
213373
211804
212160
212432
212433
212188
212189
212190
214456
212893
213776
213782
214468
214795
212500
213167
213936
238147
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

92150
14.8.1934
14.8.2014
14.8.2024
1753
14.8.1934
6, 7, 12, 17, 22
Náhradné súčasti a súčasti na opravovanie motorových vozidiel, najmä brzdové bubny, brzdové
čeľuste, brzdové tyče, brzdové kľúče, puzdrá na
brzdové laná, nárazové tyče a ich súčasti, nárazníky, predné nápravy, puzdrá na náboje, pružiny
podopierajúce teleso vozidla, pružinové listy, kĺby riadenia, ramená kĺbov riadenia, hlavné čapy,
ramená hriadeľov riadenia a náboje do kolies;
spaľovacie motory a náhradné súčiastky resp.
súčasti na opravovanie motorov, vačkové hriadele, ojnice, kľukové hriadele, ložiská na kľukové hriadele, hriadele na hnacie nápravy, diferenciálne hnacie zariadenia a ich súčasti, potrubie,
ventilátory, ventilátorové remenice, zotrvačníky,
piesty, piestové čapy, výkyvné ventilové páčky,
stojany na výkyvné ventilové páčky, čerpadlá na
vodu a ich súčasti, ventily, zdvihátka na ovládanie
ventilov, ventilové pružiny, spojky a ich súčasti,
spojkové puzdrá, spojkové dosky, náboje do spojkových dosiek, páky na ovládanie spojok, spojkové pedále, strmene na ovládanie spojok, ozubené kolesá, prevodové mechanizmy a ich súčasti,
prevodové skrine, prevodové hriadele, univerzálne kĺby a ich súčasti; brzdové obloženia, obloženia pre brzdové čeľuste, obloženia pre spojkové
dosky, remene na ventilátory, tesnenia, kovové
obaly na pneumatiky, piestové krúžky a spojovacie rúrky na chladiče.

(540)

(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

92762
18.10.1924
18.10.2014
18.10.2024
1030
18.10.1924
1, 2, 3, 5
5 - Drogy, farmaceutické prípravky, lekárnický tovar.

(540) Akutol
(732) AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno,
CZ;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

95496
18.5.1934
18.5.2014
18.5.2024
1015
18.5.1934
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7 (511) 1, 3, 5, 10, 32
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, chemické výrobky pre priemysel, lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky baktériocídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky na konzervovanie; prostriedky na hubenie škodcov a ničenie rastlín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá; vonné a kozmetické prípravky, látky
pre kozmetiku a parfumériu, éterické oleje, výťažky, extrakty a esencie; prípravky posilňujúce a dietetické; prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny
ústnej; zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, diagnostiká; jedy a strojené vody minerálne, dentálne prípravky,
pomocný dentálny materiál, hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zubov.
(540) Sinosal
(732) SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

100220
30.6.1944
30.6.2014
30.6.2024
1800
30.6.1944
5
5 - Lekárnicke prípravky.

(540) Evicrol
(732) SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

107233
31.5.1944
31.5.2014
31.5.2024
1394
31.5.1944
5
5 - Zverolekárske liečivá.

(540) Retensin
(732) SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

110049
9.4.1924
9.4.2014
9.4.2024
1391
9.4.1924
1, 2, 3, 4, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Pekársky tovar všetkých druhov, pivo všetkých
druhov, maslo a umelé jedlé tuky všetkých druhov, diétne prostriedky, esencie, tuky a tukové výrobky všetkých druhov, (margarín a margarínové
výrobky, rastlinné tuky, tukové náhradky), rybie
konzervy všetkých druhov a náhradky, mäso všetkých druhov, čerstvé, sušené, pripravené, kon-
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zervy alebo výťažky z mäsa všetkých druhov
a požívatiny vyrábané s prísadou mäsa, ovocné
šťavy, a to alkoholické a nealkoholické všetkých
druhov, plody, krmivá nápoje všetkých druhov,
obilie a mlynárske výrobky a s prísadou obilia vyrábané požívatiny, zelenina čerstvá, sušená, konzervovaná všetkých druhov a s prísadou zeleniny
vyrábané požívatiny, korenia všetkých druhov,
ovsené výrobky všetkých druhov, okopaniny všetkých druhov a s prísadou okopanín vyrábané požívatiny, strukoviny všetkých druhov, med, medové prípravky všetkých druhov a medové náhradky, káva a kávové náhradky všetkých druhov, kakao, poľnohospodárske produkty, limonády a to prírodné a umelé všetkých druhov, slad,
sladové výrobky a výťažky všetkých druhov, marmelády všetkých druhov, múka, výrobky z múky
všetkých druhov a s prísadou múky vyrábané požívatiny, mlieko čerstvé, kondenzované, konzervované, sušené a mliečne prípravky všetkých
druhov, minerálne vody prírodné a umelé všetkých druhov, potraviny, oleje všetkých druhov,
ovocie všetkých druhov, ovocné prípravky a výrobky všetkých druhov, čerstvé, konzervované
a sušené ovocie všetkých druhov a s prísadou
ovocia vyrábané požívatiny, soli a to žriedlové,
do kúpeľa a minerálne soli všetkých druhov, tuky
všetkých druhov, čokoláda, čokoládové prípravky alebo výrobky všetkých druhov, liehoviny
všetkých druhov, (likéry, výťažky, rum, esencie),
sirup, sirupové prípravky všetkých druhov a s prísadou sirupu vyrábané požívatiny, čaj, vína všetkých druhov, cukor a cukrový tovar všetkých
druhov, cukrové pečivo (sušienky, sucháre všetkých druhov), požívatiny, loj všetkých druhov,
apretačné prostriedky, prášok do pečiva, vosk na
fúzy, benzín, bielidlá, voskovacia hmota, bórax,
brilantína, chemické výrobky, chemické výrobky
pre textilný priemysel, cerezín a cerezínové výrobky (chemické technické výrobky), kozmetické
krémy, dezinfekčné prostriedky, drogy, hnojivá,
esencie kozmetické, výťažky kozmetické, farby
a farbivá, tuky, a to technické, medicinálne, jedlé
a iné tuky všetkých druhov, rozpúšťadlá tukov
(extrakčné prostriedky), prostriedky na odstraňovanie škvŕn, tuková kyselina, fermež, prostriedky
na vypracovávanie koží, glycerín a glycerínové
výrobky, voda na vlasy a na hlavu, zubná a ústna
voda, živice, prášok na hmyz, sviečky všetkých
druhov, lepidlá a laky, osvetľovacie prostriedky,
nočné knôty všetkých druhov, materiálie, oleje,
a to jedlé, technické, medicinálne, éterické a svietiace oleje všetkých druhov, parafín a parafínové
výrobky, voňavky, púder, farmaceutické prípravky a výrobky, pomáda na fúzy a na vlasy, prípravky, a to kozmetické, lúhové, pracie a toaletné
prípravky, pasta na čistenie kovov, kože, dreva,
skla a kamene, prostriedky na čistenie, leštenie
a konzervovanie, prostriedky proti korózii, masti,
šlichtovacie prostriedky, mazadlá, čierny krém
na obuv, krém na topánky, mydlo, a to pre domácnosť, toaletné, medicinálne, na drhnutie, čistiace, na zuby a iné mydlá v pevnej, mäkkej, tekutej, práškovej a inej forme, tovar z mydla, sóda, škrob a škrobové prípravky, stearín a stearínové výrobky, atrament, voskový tovar, moridlo,
prací prášok, vodné sklo, leštidlo, zubný prášok,
zubná pasta, zápalky.

(540) TIX
(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)

151464
28.5.1954
27.4.2014
27.4.2024
1731
27.4.1954
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky, chemické výrobky pre priemysel, lekárstvo, hygienu
farmáciu a vedu; prípravky baktériocídne, prípravky dezinfekčné, prípravky proti nákaze; vonné
a kozmetické prípravky, prípravky na ošetrovanie
zubov a dutiny ústnej; zubné výplne a protézy;
chirurgický materiál; nástroje (laboratórne potreby).

(540) ISODENT
(732) SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

155991
19.10.1964
10.6.2014
10.6.2024
31695
10.6.1964
5
5 - Sadra na odtlačky v zubolekárskej praxi.

(540) EFEKTOR
(732) SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 01 Jičín,
CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

156158
10.4.1965
3.7.2014
3.7.2024
31737
3.7.1964
7, 9, 16
Rozhlasové prijímače; televízory; potreby pre rozhlasové prijímače; potreby pre televízory; rozhlasové vysielacie prístroje; rozhlasové prijímacie
prístroje prispôsobené na kombinovanie s elektrickými zariadeniami na záznam a reprodukciu
zvuku; kombinované rozhlasové prijímače a elektrické zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku;
ústredné zariadenia na rozhlas a záznam i reprodukciu zvuku so zvukovým rozvodom; elektrické
zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku; elektrické zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku
prispôsobené na kombinovanie s rozhlasovými
prijímačmi a s televízormi; ako i príslušenstvá
a súčiastky, a to antény, zariadenia na napájanie
zo siete, pólové svorky, tlmivky, indukčné cievky,
kondenzátory, mriežkové zvody, zvierky, reproduktory, panely, deliče napätia, objímky, izolač-
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né rúrky na vodiče, ozvučnice, motorgenerátory,
invertory, meniče, prerušovače prúdu, prúdové
prepínače, zariadenia na menenie napätia a prúdu,
motory, generátory, zosiľňovacie ústredne, usmerňovače, vibrátory, svorkovnice, stupnice, gombíky, regulátory hlasitosti, diaľkové ovládače, tónové regulátory, transformátory, spínače, káble,
poistky, membrány do reproduktorov, vidlice,
elektrické prenosky, hroty najmä prispôsobené na
mikrofóny, mikrofóny, sady filtrov, reléové sady,
reostaty, elektrické vypínacie ústrojenstvo, zosilňovače do rozhlasových prijímačov, zosilňovače
do televízorov, nízkofrekvenčné zosilňovače, tienidlá, elektrónky, rezonančné indikátory s katódovou trubicou, elektrónkové detektrory, zosilňovacie elektrónky, elektrónkové oscilátory, usmerňovacie elektrónky, elektrónkové variátory
a plynové tlejivky, katódové trubice, rezonančné
indikátory, objímky elektróniek, ladiace jednotky
a vodiče. Mechanické gramofóny; mechanické zvukové záznamy pre gramofóny; fólie na výrobu
gramofónových platní; albumy na gramofónové
platne; ako i hroty a ihly do gramofónov. Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, ktoré používajú také prostriedky, ako sú pásky a súčiastky,
ako i príslušenstvá takýchto výrobkov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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162357
18.4.1975
17.10.2014
17.10.2024
48230
17.10.1974
7, 8
Stroje poháňané elektrickým motorom alebo motorom s vnútorným spaľovaním na zametanie,
posýpanie pieskom, kefovanie, drhnutie, uhládzanie, brúsenie, leštenie a čistenie, ich časti a príslušenstvo, ručné nástroje, najmä škrabky na odstraňovanie hrdze, náterov a iných povrchov alebo povrchových náterov vyžadujúcich taký postup, zariadenia na pečatenie balíkov jahňacou vlnou, podlahové škrabáky.

(540)

(732) Tennant Company, 701 North Lilac Drive, Minneapolis, Minnesota 55440-1452, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(540)

(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 1-5 Rue
Jeanne d‘Arc, 92130 Issy les Moulineaux, FR;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162328
27.3.1975
3.9.2014
3.9.2024
48135
3.9.1974
1, 3, 5
Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice, chemikálie na konzervovanie potravín, zdravotnícke mydlá, výrobky
voňavkárske, éterické oleje, kozmetické výrobky,
vodičky na umývanie vlasov, prostriedky na čistenie zubov, výrobky lekárnické, veterinárne
a zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, výrobky dietetické pre deti a chorých, náplasti, materiál na obväzy, hmoty na plombovanie zubov
a na odtlačky zubov, liečivá pre zubárov, dezinfekčné prostriedky s výnimkou dezinfekčných
prostriedkov na viazanie prachu, prostriedky na
ničenie buriny a škodlivých zvierat, medicinálne
vína, medicinálne nápoje, sirupy na farmaceutické účely.

(540) LACRISYN
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162358
22.4.1975
28.6.2014
28.6.2024
48003
28.6.1974
16, 28
Plastická hmota, známa ako organosilikón, určená a predávaná na používanie ako hmota a hračka
pre deti.

(540)

(732) Crayola Properties, Inc., a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044,
US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162364
8.5.1975
4.9.2014
4.9.2024
48113
4.9.1974
1
Modifikácia živíc, chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, chemické výrobky určené
na fotografovanie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; živice umelé, plastické
hmoty v surovom stave (v prášku, v pastách alebo v tekutom stave); pôdne hnojivá prírodné
a umelé, hasiace prostriedky; prostriedky na kalenie a na zváranie; chemické prostriedky na konzervovanie potravín; triesloviny, priemyselné spájadlá.
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(540) SANTICIZER
(732) Ferro Corporation, 6060 Parkland Boulevard,
Mayfield Heights, Ohio 44124, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

162523
18.9.1975
24.10.2014
24.10.2024
48247
24.10.1974
7, 9, 16
Mechanické a elektronické zariadenia na váženie.

(732) Franklin Electric Company, Inc., 9255 Coverdale
Road, Fort Wayne, Indiana 46809, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162524
18.9.1975
24.10.2014
24.10.2024
48248
24.10.1974
7, 9, 16
Elektrické motory, elektrické stroje na balenie, váženie, etiketovanie a značkovanie.

(540)

(732) Franklin Electric Company, Inc., 9255 Coverdale
Road, Fort Wayne, Indiana 46809, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162541
8.10.1975
18.2.2015
18.2.2025
48475
18.2.1975
7, 9, 16
Stroje a prístroje na výrobu energie (okrem elektrických motorov), stroje a prístroje poháňané
vetrom alebo vodou, kancelárske stroje a prístroje (okrem elektronických strojov a prístrojov),
iné stroje a prístroje, ktoré nepatria do iných
tried, ich časti a príslušenstvo (okrem tých, ktoré
patria do inej triedy).

(540)

(732) Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho, 3-6, 2-chome Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165868
22.2.1985
20.9.2014
20.9.2024
53835
20.9.1984
6, 7, 9
Výrobky strojárskej metalurgie, najmä odliatky,
výkovky a výlisky z ocele. Strojárenské výrobky,
najmä tvárniace a lámacie stroje, tvárniace linky
a automaty, zariadenie na spracovanie kovového
odpadu, zvarence, hydraulické prvky a agregáty,
nástroje na tvarovanie kovov, strojné zariadenia
hutnícke, valcovní a ťahární, zariadenia úpravárskych a deliacich liniek. Elektrické rozvádzače,
elektronické riadiace systémy.

(540)

(732) ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, CZ;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165980
2.7.1985
12.11.2014
12.11.2024
53928
12.11.1984
3
Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlo, leštiace prípravky, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na
vlasy, zubné pasty, prášky, odmasťovacie prípravky, najmä prípravky na starostlivosť, liečbu a skrášľovanie vlasov a pokožky hlavy dospelých.

(540) PANTENE
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

177906
11.2.1997
4.7.2014
4.7.2024
1529-94
4.7.1994
4.6.1997
12
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510) Pneumatiky, kolesá a ráfiky kolies, pohonné remene a súkolesia, pozemné vozidlá a ich časti,
dopravné prostriedky letecké a vodné.
(540)

(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177908
12.2.1997
16.8.2014
16.8.2024
1848-94
16.8.1994
4.6.1997
7
Stroje, obrábacie stroje, ich súčasti a príslušenstvá,
najmä presné nástroje, nástroje na frézovanie,
drážkovanie, sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslušenstvá.

(540) HELIFACE
(732) Iscar Ltd., P. O. Box 11, Tefen 24959, IL;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

178037
9.9.1997
21.9.2014
21.9.2024
2188-94
21.9.1994
4.6.1997
10.12.1997
9
9 - Počítačový hardvér a softvér.
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(511) 9 - Počítačový hardvér a softvér.
(540) COLORSYNC
(732) APPLE COMPUTER, INC., Cupertino, California,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178138
21.10.1997
18.10.2014
18.10.2024
2434-94
18.10.1994
9.7.1997
14.1.1998
7, 8, 9, 25
7 - Motorové píly, reťazové píly, motorové píly
prerezávajúce načisto a prerezávajúce píly, rotačné
kultivátory, kosačky na trávniky a šijacie stroje.
8 - Ručné nástroje a náradie zahrnuté v triede 8,
všetko na použitie v lese a záhradníctve.
9 - Ochranné odevy proti úrazom, ochranné helmy, meracie prístroje.
25 - Ochranné odevy a ich súčasti (nie proti úrazu) na prácu v lese, nepremokavé odevy a ich súčasti, spodná bielizeň a jej súčasti, topánky, ponožky a rukavice.

(540)

(732) Husqvarna Aktiebolag, Drottninggatan 1, S-561 81
Huskvarna, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

178144
21.10.1997
15.8.2014
15.8.2024
1841-94
15.8.1994
9.7.1997
14.1.1998
25
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.

(732) APPLE COMPUTER, INC., Cupertino, California,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

178038
9.9.1997
21.9.2014
21.9.2024
2189-94
21.9.1994
4.6.1997
10.12.1997
9

(732) The Absolut Company Aktiebolag, 11797 Stockholm, SE;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava,
SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179043
19.12.1997
30.11.2013
30.11.2023
2221-93
30.11.1993
10.9.1997
4.3.1998
9, 16, 42
9 - Výrobky výpočtovej techniky, hlavne počítače a počítačové systémy vrátane častí a príslušenstva, softvér.
16 - Počítačové manuály, príručky, počítačová dokumentácia, tlačoviny, časopisy, periodická a neperiodická tlač a knihy v odbore výpočtovej techniky.
42 - Návrhy, tvorba a spracovanie softvéru.

(540) PC DENT
(732) CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.,
Bucharova 2657/12, 158 00 Praha, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179044
19.12.1997
30.11.2013
30.11.2023
2222-93
30.11.1993
10.9.1997
4.3.1998
9, 16, 42
9 - Výrobky výpočtovej techniky, hlavne počítače
a počítačové systémy vrátane častí a príslušenstva, softvér.
16 - Počítačové manuály, príručky, počítačová dokumentácia, tlačoviny, časopisy, periodická a neperiodická tlač a knihy v odbore výpočtovej techniky.
42 - Návrhy, tvorba a spracovanie softvéru.

(540) PC DOKTOR
(732) CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.,
Bucharova 2657/12, 158 00 Praha, CZ;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179051
19.12.1997
16.9.2014
16.9.2024
2146-94
16.9.1994
10.9.1997
4.3.1998
5
5 - Farmaceutické prípravky, vitamíny a minerálne
prípravky, dietetické látky prispôsobené na lekárske využitie.

(540) MULTI-TABS
(732) Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, DK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179174
19.12.1997
20.10.2014
20.10.2024
2499-94
20.10.1994
10.9.1997
4.3.1998
7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 35, 40
7 - Stroje a obrábacie stroje, motory; súkolesia
a hnacie remene; poľnohospodárske stroje a liahne, maznice; elektrotechnické zariadenia a prístroje pre domácnosť; mixéry, mlynčeky.
8 - Ručné nástroje majúce funkciu náradia v príslušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane
nožiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane
britiev a holiacich elektrických strojčekov; vidličky a lyžice aj z drahých kovov; zbrane sečné
a bodné; strojčeky na strihanie vlasov.
9 - Prístroje a nástroje určené na vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, prístroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov,
na meranie a prístroje všeobecne používané na
riadenie lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych
píšťal; prístroje a nástroje na účely záchranné
a učebné; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladne a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov; hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, elektrotermické nástroje a prístroje ako: ručné elektrické zváračky,
elektrické žehličky a pod., elektrické prístroje
a zariadenia ako: elektricky vykurované: podhlavníky, odevy a súčasti odevov, ohrievače nôh;
elektrické zapaľovače a podobné zariadenia nezaradené do iných tried; elektromechanické zariadenie pre domácnosť určené na čistenie, vysávače prachu, leštiče parkiet.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na
výrobu pary; zariadenia na varenie, chladenie, vetranie, klimatizáciu alebo zariadenia na úpravu
vzduchu, zariadenia na rozvod vody, vodovodné
batérie, umývadlá a vane, pisoáre, misy, výlevky,
bidety, vpusty, sprchovacie kúty a steny, splachovacie nádržky a zariadenia.
12 - Pozemné vozidlá, motocykle a ich súčasti;
motory pozemných vozidiel, poháňacie súkolesia
a hnacie remene pre pozemné vozidlá; zariadenia
na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva, trámy, dosky, drevené panely, preglejka,
sklenené tehly, dlaždice, obkladačky; prírodný
a umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk,
kameninové a cementové rúry; stavebný materiál
na stavbu ciest, asfalt, smola, živec, prenosné domy, kamenné pomníky, kozuby.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku; brúsené sklo a zrkadlá, rámy; výrobky
z dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, rohoviny, slonoviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, buničiny; výrobky z plastov, posteľné
potreby; matrace, žinenky, podhlavníky.
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24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na cestovanie, sieťky proti komárom.
25 - Odevy a bielizeň, pletené odevy, ponožky,
podkolienky, nadkolienky, pančuchy, pančuchové nohavice, lýtkové návleky, legíny; topánky,
črievice, trampky.
35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu, výroby,
práce a služieb.
40 - Kovoobrábanie, lisovanie a tvárnenie kovov;
zámočníctvo.

12 - Pozemné vozidlá, motocykle a ich súčasti;
motory pozemných vozidiel, poháňacie súkolesia
a hnacie remene pre pozemné vozidlá; zariadenia
na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva, trámy, dosky, drevené panely, preglejka,
sklenené tehly, dlaždice, obkladačky; prírodný
a umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk,
kameninové a cementové rúry; stavebný materiál
na stavbu ciest, asfalt, smola, živec, prenosné domy, kamenné pomníky, kozuby.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku; brúsené sklo a zrkadlá, rámy; výrobky
z dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, rohoviny, slonoviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, buničiny; výrobky z plastov, posteľné
potreby; matrace, žinenky, podhlavníky.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na cestovanie, sieťky proti komárom.
25 - Odevy a bielizeň, pletené odevy, ponožky,
podkolienky, nadkolienky, pančuchy, pančuchové nohavice, lýtkové návleky, legíny; topánky,
črievice, trampky.
35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu, výroby,
práce a služieb.
40 - Kovoobrábanie, lisovanie a tvárnenie kovov;
zámočníctvo.

(540) BEPON
(732) BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179175
19.12.1997
20.10.2014
20.10.2024
2500-94
20.10.1994
10.9.1997
4.3.1998
7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 35, 40
7 - Stroje a obrábacie stroje, motory; súkolesia
a hnacie remene; poľnohospodárske stroje a liahne, maznice; elektrotechnické zariadenia a prístroje pre domácnosť; mixéry, mlynčeky.
8 - Ručné nástroje majúce funkciu náradia v príslušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane
nožiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane
britiev a holiacich elektrických strojčekov; vidličky a lyžice aj z drahých kovov; zbrane sečné
a bodné; strojčeky na strihanie vlasov.
9 - Prístroje a nástroje určené na vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, prístroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov,
na meranie a prístroje všeobecne používané na
riadenie lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych
píšťal; prístroje a nástroje na účely záchranné
a učebné; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam
a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladne a počítacie stroje vrátane kancelárskych
a dierovacích strojov; hasiace prístroje; špeciálne
puzdrá na prístroje a nástroje, elektrotermické
nástroje a prístroje ako: ručné elektrické zváračky, elektrické žehličky a pod., elektrické prístroje
a zariadenia ako: elektricky vykurované: podhlavníky, odevy a súčasti odevov, ohrievače nôh;
elektrické zapaľovače a podobné zariadenia nezaradené do iných tried; elektromechanické zariadenie pre domácnosť určené na čistenie, vysávače prachu, leštiče parkiet.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na
výrobu pary; zariadenia na varenie, chladenie,
vetranie, klimatizáciu alebo zariadenia na úpravu
vzduchu, zariadenia na rozvod vody, vodovodné
batérie, umývadlá a vane, pisoáre, misy, výlevky,
bidety, vpusty, sprchovacie kúty a steny, splachovacie nádržky a zariadenia.
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(540)

(732) BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179329
20.1.1998
17.6.2014
17.6.2024
1416-94
17.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie.

(540) EUMOVATE
(732) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179368
21.1.1998
6.6.2014
6.6.2024
1318-94
6.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
16
16 - Časopisy.
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(540)

7 (511) 9, 16
(511) 9 - Elektronické tlačiarne.
16 - Tlačiarenské kazetové pásky do elektronických tlačiarní.

(732) Stop auto - moto revue, spol. s r.o., Koprivnická 9/B, 841 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179376
21.1.1998
18.11.2014
18.11.2024
2792-94
18.11.1994
8.10.1997
8.4.1998
5, 29
5 - Dietetické výrobky, potraviny pre deti.
29 - Mlieko, konzervované mlieko, sušené a inak
upravené mlieko, všetky druhy mliečnych výrobkov, jedlé oleje a tuky, maslo, mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zaváraniny, potraviny v konzervách, nálevy na šaláty,
výrobky zo strukovín.

(540) PIKAO
(732) Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 Hlinsko,
CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179377
21.1.1998
18.11.2014
18.11.2024
2793-94
18.11.1994
8.10.1997
8.4.1998
5, 29
5 - Dietetické výrobky, potraviny pre deti.
29 - Mlieko, konzervované mlieko, sušené a inak
upravené mlieko, všetky druhy mliečnych výrobkov, jedlé oleje a tuky, maslo, mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zaváraniny, potraviny v konzervách, nálevy na šaláty,
výrobky zo strukovín.

(540) SALKO
(732) Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 Hlinsko,
CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

179465
22.1.1998
18.10.2014
18.10.2024
2436-94
18.10.1994
8.10.1997
8.4.1998

(540) MICROLINE
(732) OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD., a corporation oganized under the laws of Japan, 7-12
Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179506
22.1.1998
12.10.2014
12.10.2024
2401-94
12.10.1994
8.10.1997
8.4.1998
9
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické, elektrické, elektronické, fotografické, kinematografické, optické, prístroje a nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na účely kontrolné (inšpekčné), záchranné a na výučbu, elektrické
a elektronické spotrebiče pre domácnosť, hlavne
vysávače.

(540) FILTER QUEEN
(732) HMI Industries Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 3500 Payne Avenue, Cleveland, Ohio 44114, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179612
12.2.1998
14.7.2014
14.7.2024
1588-94
14.7.1994
5.11.1997
6.5.1998
30
30 - Arašidové vločky.

(540) CURLY
(732) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179632
12.2.1998
21.10.2014
21.10.2024
2503-94
21.10.1994
5.11.1997
6.5.1998
41
41 - Rekreačná a zábavná činnosť, organizovanie
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
súťaží, hier, vrátane vydávania sprievodných dokumentov (tlačovín), ako sú informačné a propagačné materiály, letáky, noviny, časopisy a pod.
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(540)

(732) Tralaland servis, s.r.o., Podzámska 64, 949 01 Nitra, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179753
12.2.1998
3.8.2014
3.8.2024
1752-94
3.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
31
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

293

179838
13.2.1998
1.7.2014
1.7.2024
1518-94
1.7.1994
88645
15.4.1994
CZ
5.11.1997
6.5.1998
9, 35, 37, 42
9 - Výpočtová technika vrátane príslušenstva.
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení.
37 - Montáž, údržba a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, vykonávanie servisu počítačovej techniky, inštalácia obslužného softvéru.
42 - Poskytovanie služieb spojených s inštaláciou
a udržiavaním počítačových programov, tvorba
a dodávky počítačových programov, poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru.

(540)

(540) AMIGO
(732) Chiquita Brands L.L.C., 550 S. Caldwell Street,
Charlotte, NC 28202, US;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179754
12.2.1998
3.8.2014
3.8.2024
1754-94
3.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
31
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.

(540) CONSUL
(732) Chiquita Brands L.L.C., 550 S. Caldwell Street,
Charlotte, NC 28202, US;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179777
12.2.1998
31.8.2014
31.8.2024
1968-94
31.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
7
7 - Osobné výťahy, nákladné výťahy, ich časti
a ovládacie prvky.

(540) E LINE
(732) OTIS ELEVATOR COMPANY, One Carrier
Place, Farmington, CT 06032, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(732) CENTIS, spol. s r.o., Boženy Němcové 2535,
688 01 Uherský Brod, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179865
13.2.1998
15.11.2014
15.11.2024
2721-94
15.11.1994
5.11.1997
6.5.1998
25
25 - Šaty a odevy vrátane odevov pracovných
a športových, kabáty, košele, bundy, obuv a pokrývky hlavy, nohavice, vesty, tričká ponožky, rukavice.

(540) CARHARTT
(732) Carhartt, Inc., Three Parklane Blvd., Dearborn,
Michigan 48121, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179866
13.2.1998
15.11.2014
15.11.2024
2722-94
15.11.1994
5.11.1997
6.5.1998
25
25 - Šaty a odevy vrátane odevov pracovných
a športových, kabáty, košele, bundy, obuv a pokrývky hlavy, nohavice, vesty, tričká, ponožky, rukavice.
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(732) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(540)

(732) Carhartt, Inc., Three Parklane Blvd., Dearborn,
Michigan 48121, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179901
13.2.1998
25.10.2014
25.10.2024
2532-94
25.10.1994
5.11.1997
6.5.1998
1, 2, 3
1 - Prípravky proti zamŕzaniu; prípravky proti tvoreniu námrazy, prípravky na odstraňovanie námrazy a rozmrazovacie prípravky.
2 - Farby balené v aerosólových kontajneroch, na
premaľovanie alebo opravu menších dielov dopravných prostriedkov a strojových častí; nátery
na pneumatiky; laky, nátery, fermeže, politúry
a glazúry na stroje; riedidlá, antikorózne prípravky, ochranné nátery proti korózii.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odstraňovanie
korózie a odmasťovanie; abrazívne prípravky;
šampóny; mydlá; detergenty.

(540)

(732) ALTRO LIMITED, Letchworth, Hertfordshire,
GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180001
17.3.1998
5.10.2014
5.10.2024
2317-94
5.10.1994
10.12.1997
3.6.1998
3
3 - Zubné pasty a ústne vody.

(591) červená, zelená

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180147
18.3.1998
10.10.2014
10.10.2024
2332-94
10.10.1994
10.12.1997
3.6.1998
25
25 - Pracovné odevy, vychádzkové odevy, odevy
na voľný čas, odevy pre armádu.

(540)

(732) ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180149
18.3.1998
11.10.2014
11.10.2024
2344-94
11.10.1994
10.12.1997
3.6.1998
33
33 - Konzumné a značkové liehoviny radu OLD
HEROLD.

(540)

(591) Červená, zelená, modrá, žltá
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180153
18.3.1998
11.10.2014
11.10.2024
2366-94
11.10.1994
10.12.1997
3.6.1998
34
34 - Tabak, výrobky z tabaku, potreby pre fajčiarov, zápalky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)
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180165
18.3.1998
14.11.2014
14.11.2024
2708-94
14.11.1994
10.12.1997
3.6.1998
3, 5
3 - Bieliace prípravky, detergenty s výnimkou detergentov obsiahnutých v triede 5, dezodoranty
na osobnú potrebu, čističe do domácnosti, odstraňovače škvŕn a farieb, odstraňovače vlhkosti,
čističe odpadu, čistiace prostriedky, leštiace prípravky.
5 - Dezinfekčné prípravky, baktericídne prostriedky, dezodoranty s výnimkou dezodorantov na
osobnú potrebu, detergenty na lekárske účely.

(540)

(591) Biela, modrá, červená, zlatá, čierna
(732) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180164
18.3.1998
14.11.2014
14.11.2024
2707-94
14.11.1994
10.12.1997
3.6.1998
3, 5
3 - Bieliace prípravky, detergenty s výnimkou detergentov obsiahnutých v triede 5, dezodoranty
na osobnú potrebu, čističe do domácnosti, odstraňovače škvŕn a farieb, odstraňovače vlhkosti,
čističe odpadu, čistiace prostriedky, leštiace prípravky.
5 - Dezinfekčné prípravky, baktericídne prostriedky,
dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu, detergenty na lekárske účely.

(540)

(732) THE CLOROX COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1221 Broadway, Oakland, California, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180175
23.3.1998
6.4.2014
6.4.2024
762-94
6.4.1994
10.12.1997
3.6.1998
3
3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlo, leštiace prípravky, výrobky kozmetické,
voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky
na vlasy, zubné pasty, prášky.

(540) HIGH ENDURANCE
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(732) THE CLOROX COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1221 Broadway, Oakland, California, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

180368
20.4.1998
12.9.2014
12.9.2024
2048-94
12.9.1994
14.1.1998
8.7.1998
41
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(511) 41 - Vzdelávacie služby, najmä zaisťujúce diagnostické služby a normatívne inštrukcie na individuálnom základe študenta pre čítanie a matematiku.
(540) SYLVAN
(732) Sylvan Learning, Inc. (a Delaware Corporation),
1001 Fleet Street, Baltimore, Maryland 21202,
US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180386
20.4.1998
15.11.2024
15.11.2024
2720-94
15.11.1994
14.1.1998
8.7.1998
25
25 - Šaty a odevy vrátane odevov pracovných
a športových, kabáty, košele, bundy, obuv a pokrývky hlavy, nohavice, vesty, tričká, ponožky,
rukavice.

(540)

7 (511) 9, 16, 35, 39, 41
(511) 9 - Nosiče údajov: magnetické, optické, elektronické.
16 - Tlačiarenské výrobky; telefónne zoznamy,
zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky.
35 - Reklamná činnosť; priamy marketing; aktualizácia a rozširovanie reklamných a inzertných
materiálov; telematika v oblasti reklamnej činnosti; komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách.
39 - Doručovanie uvedených tovarov.
41 - Vydávanie uvedených materiálov.
(540)

(732) MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Carhartt, Inc., Three Parklane Blvd., Dearborn,
Michigan 48121, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180480
23.4.1998
25.10.2014
25.10.2024
2530-94
25.10.1994
14.1.1998
8.7.1998
7
7 - Motorové píly, reťazové píly, motorové píly
prerezávajúce načisto, prerezávajúce píly, rotačné kultivátory, začisťovacie a upravovacie stroje
a kosačky na trávniky.

(540) SMART START
(732) Husqvarna Aktiebolag, Drottninggatan 1, S-561 81
Huskvarna, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

180591
14.5.1998
28.4.2014
28.4.2024
975-94
28.4.1994
4.2.1998
5.8.1998

180729
14.5.1998
16.11.2014
16.11.2024
2731-94
16.11.1994
4.2.1998
5.8.1998
9, 16, 35, 39, 41
9 - Nosiče údajov: magnetické, optické, elektronické.
16 - Tlačiarenské výrobky; telefónne zoznamy,
zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky.
35 - Reklamná činnosť; priamy marketing; aktualizácia a rozširovanie reklamných a inzertných
materiálov; telematika v oblasti reklamnej činnosti; komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách.
39 - Doručovanie uvedených tovarov.
41 - Vydávanie uvedených materiálov.

(540) STRIEBORNÉ STRÁNKY
(732) MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180740
14.5.1998
2.12.2014
2.12.2024
2895-94
2.12.1994
4.2.1998
5.8.1998
5, 31
5 - Dietetikum pre kone, práškový dietetický prípravok na ochranu kĺbov koní.
31 - Krmoviny.
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(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) ORLING, s. r. o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí
nad Orlicí, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180742
14.5.1998
2.12.2014
2.12.2024
2897-94
2.12.1994
4.2.1998
5.8.1998
5, 31
5 - Dietetikum pre psov, práškový dietetický prípravok na ochranu kĺbov psov.
31 - Krmoviny.

(540)

(732) ORLING, s. r. o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí
nad Orlicí, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180743
14.5.1998
2.12.2014
2.12.2024
2898-94
2.12.1994
4.2.1998
5.8.1998
5
5 - Výživný doplnok pre kone obsahujúci minerály.

(540)
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180771
14.5.1998
9.2.2015
9.2.2025
388-95
9.2.1995
4.2.1998
5.8.1998
9, 16, 25, 28, 41
9 - Audio-video-, počítačové a laserové disky,
nahraté audio- a videokazety, nahraté audio-a videopásky, kompaktné disky, počítačové disky,
počítačové operačné programy, počítačové programy a počítačové softvéry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, najmä športové odevy a odevy na
chvíle voľna, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hračky a športové potreby.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.

(540) SAN ANTONIO SPURS
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180872
11.6.1998
11.10.2014
11.10.2024
2350-94
11.10.1994
4.3.1998
9.9.1998
33
33 - Konzumné a značkové liehoviny radu OLD
HEROLD.

(540) TRENČIANSKE BRANDY
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
(740) Pokorný Ivan, Ing., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180977
11.6.1998
6.2.2015
6.2.2025
268-95
6.2.1995
4.3.1998
9.9.1998
8
8 - Holiace strojčeky, britvy, žiletky, kazety a zásobníky na žiletky, časti a príslušenstvo týchto
výrobkov.

(540)

(732) ORLING, s. r. o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí
nad Orlicí, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(732) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180978
11.6.1998
6.2.2015
6.2.2025
269-95
6.2.1995
4.3.1998
9.9.1998
8
8 - Holiace strojčeky, britvy, žiletky, kazety a zásobníky na žiletky, časti a príslušenstvo týchto
výrobkov.

(540)

(732) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181000
12.6.1998
19.4.2014
19.4.2024
912-94
19.4.1994
4.3.1998
9.9.1998
3, 5, 29, 30
3 - Kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť
a na čistenie pleti.
5 - Farmaceutické prípravky a látky na použitie
u ľudí, zahŕňajúce vitamínové prípravky, minerálne prípravky (potravinové doplnky) a rastlinné
vlákna (potravinové doplnky); liečivé byliny; farmaceutické prípravky na ochranu alebo zmierňovanie gastrointestinálnych príznakov.
29 - Neliečivé potravinové doplnky na účely zažívania, pripravené na základe spracovaného ovocia, orechov, zeleniny, jedlých olejov a/alebo mlieka.
30 - Neliečivé potravinové doplnky na účely zažívania, pripravené na základe obilnín a/alebo bylín.

(540) Ferrosan
(732) Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, DK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181116
16.6.1998
10.4.2015
10.4.2025
949-95
10.4.1995
4.3.1998
9.9.1998
7, 12, 17
7 - Dopravné pásy.
12 - Pneumatiky a duše, ich časti a príslušenstvo,
vzduchokomorové obruče všetkých druhov, bicyklové plášte, plnogumové obruče, protektorovanie pneumatík.
17 - Vzduchové membrány, technická guma a výrobky z technickej gumy.

(540) ROSINA
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181146
22.6.1998
9.8.2014
9.8.2024
1805-94
9.8.1994
4.3.1998
9.9.1998
1, 2, 6, 11, 17, 19, 37, 40
1 - Chemikálie; chemické výrobky a prípravky
na použitie v priemysle; chemikálie a chemické
výrobky na použitie v zlievarňach; chemikálie
a chemické výrobky na použitie v hutníctve; nespracované a syntetické živice; zlievarenské prípravky; separačné činidlá na formy; zlievarenský
piesok; materiály na použitie ako filtračné prostriedky; chemické ochranné nátery (foriem); vytvrdzovacie prípravky; lepidlá na priemyselné
účely; kvapalné väzobné prípravky; chemické činidlá; chemické prísady; tavivá; chemické výrobky a prípravky na použitie vo výrobe žiaruvzdorných výmuroviek a žiaruvzdorných profilov; žiaruvzdorné nátery; keramické materiály na
použitie v priemysle.
2 - Nátery (povlaky); žiaruvzdorné nátery; protikorózne a protizanášacie zmesi a prípravky; farby (nátery); ochranné a preventívne látky proti
korózii; ohňovzdorné poťahy.
6 - Bežné (obyčajné) kovy a ich zliatiny; zmesi
obyčajných kovov alebo kovových zliatin v práškovej či granulovanej forme na použitie v zlievarenskom /metalurgickom priemysle; zliatiny obyčajných kovov na použitie v zlievarenskom /metalurgickom priemysle; netvárnené alebo sčasti
tvárnené obyčajné kovy a ich zliatiny; produkty
z obyčajných kovov na použitie v metalurgickom
/zlievarenskom priemysle; formy (debnenie) na
kovové nátery.
11 - Filtre; keramické výrobky na filtráciu vzduchu, plynov a kvapalín; pece; výmurovka pece;
sušiarne (vypaľovacie pece) a zariadenia sušiarní; chladiace prostriedky pecí; chladiace farbivá
na pece; prístroje a nástroje na výhrevné a ochladzovacie pece.
17 - Izolačné puzdrá, materiály a zmesi; tesniace
materiály; ustaľovacie, baliace a spojovacie materiály; lepiaca páska; formy (kokily); prefabrikované žiaruvzdorné izolačné jednotky; expanzné (rozťažné) škárovacie vložky; izolačné dosky
a izolačné náliatky; izolačné tehly.
19 - Žiaruvzdorné materiály; betón; cement; liate
betónové tvárnice (profily); nekovové stavebné
materiály a výrobky na použitie v hutníctve zahrnuté v triede 19; nekovové objímky na použitie
v zlievarenstve; žiaruvzdorné filtre; žiaruvzdorné
kužele; žiaruvzdorné tvárnice; nekovové formy.
37 - Inštalácie, opravy a údržba pecí, sušiarní (vypaľovacích pecí), tvaruvzdorných výmuroviek
a konštrukcií; služby zvárania; služby údržby
a opráv paniev, strojov, prístrojov a nástrojov používaných v metalurgickom spracovaní a prie-
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mysle tavenia; služby čistenia pecí, kachlí, sušiarní, paniev a strojových zariadení, služby čistenia
prístrojov a nástrojov používaných v metalurgickom tavení a v spracovateľskom priemysle; služby poradenstva vzťahujúce sa na uvedené.
40 - Rafinácia, liatie, spracovanie a úprava kovov
a ich zliatin; analyzovanie problémov s filtráciou
v metalurgickom spracovaní; poradenské služby
vzťahujúce sa na všetko uvedené.
(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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181575
13.8.1998
29.9.2014
29.9.2024
2255-94
29.9.1994
6.5.1998
4.11.1998
12
12 - Automobilové pneumatiky, duše, ráfiky a disky kolies.

(540) ADVAN
(732) The Yokohama Rubber Co. Ltd., No. 36-11, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(732) Foseco International Limited, 1 Midland Way, Central Park, Barlborough Links, Derbyshire S43 4XA,
GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

181559
13.8.1998
2.8.2014
2.8.2024
1744-94
2.8.1994
6.5.1998
4.11.1998
30
30 - Cukrovinky, hlavne žuvačky.

(591) červená, žltá
(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim
Sirketi, Cumhuriyet Mah., 2253. Sokak, No: 11,
Gebze, Kocaeli, TR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181574
13.8.1998
29.9.2014
29.9.2024
2254-94
29.9.1994
6.5.1998
4.11.1998
12
12 - Automobilové pneumatiky, duše, ráfiky a disky
kolies.

(540) ASPEC
(732) The Yokohama Rubber Co. Ltd., No. 36-11, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181582
13.8.1998
4.10.2014
4.10.2024
2292-94
4.10.1994
6.5.1998
4.11.1998
29
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a zavárané ovocie
a zelenina; želé, džemy, ovocné zaváraniny, vajcia,
mlieko, syry a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.

(540) VESELÁ KRAVA
(732) FROMAGERIES BEL, société anonyme, 16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, FR;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182113
17.9.1998
12.6.2015
12.6.2025
1650-95
12.6.1995
3.6.1998
2.12.1998
7, 11, 37
7 - Zariadenie do domácnosti vrátane práčok na
bielizeň, sušičiek bielizne, umývačiek riadu, zariadenie na odstraňovanie potravinových odpadkov, zhutňovanie potravinových odpadkov; mixéry potravín a ich príslušenstvá, šľahače pre
domácnosť; motory vrátane elektrických motorov
(s výnimkou do pozemných vozidiel); kompresory na chladenie a klimatizáciu; elektricky poháňané čerpadlá; časti a súčasti uvedeného tovaru.
11 - Prístroje a aparáty na kúrenie, varenie, chladenie, mrazenie, sušenie, klimatizáciu, čistenie
vzduchu, ventiláciu, dodávku vody, pece a hriankovače, kávovary, prístroje na spracovanie potravy a ohrievače jedál; časti a súčasti všetkého
uvedeného tovaru.
37 - Inštalácia, zostavovanie, oprava a údržba zariadení a prístrojov na práčky odevov, sušičky
odevov, umývačky riadu, zariadení na odstraňovanie potravinových odpadov, zariadení na zhutňovanie potravinárskych odpadov, mixérov potravín a ich príslušenstva, šľahačov pre domácnosť,
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pecí a hriankovačov, prístrojov na spracovanie
potravy, ohrievačov jedál, motorov vrátane elektrických motorov (s výnimkou na pozemné vozidlá), kompresorov na chladenie a klimatizáciu elektricky poháňaných čerpadiel, zariadení a prístrojov na kúrenie, varenie, chladenie, mrazenie, sušenie, klimatizáciu, čistenie vzduchu, ventiláciu
a dodávku vody.

(540) KITCHENAID
(732) Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182955
12.11.1998
27.9.2015
27.9.2025
2749-95
27.9.1995
5.8.1998
11.2.1999
9, 16, 25, 28, 41
9 - Audio-, videodisky, počítačové a laserové
disky, nahrané audio- a videokazety, nahrané audio- a videopásky, kompaktné disky, počítačové
disky, počítačové operačné programy, počítačové
programy a počítačový softvér.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, najmä športové a odevy na voľný čas;
obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hračky; hry a športové potreby.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.

(540)

(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183135
10.12.1998
21.2.2015
21.2.2025
532-95
21.2.1995
9.9.1998
12.3.1999
6, 14, 16
6 - Umelecké predmety z kovov; obalové puzdrá,
etui a kazety na uvedené tovary.
14 - Medaily; obalové puzdrá, etui a kazety na
uvedené tovary.
16 - Numizmatické katalógy, papierové výrobky,
obalové puzdrá, etui a kazety na uvedené tovary.

(540) ZLATÁ KORUNA
(732) ZLATÁ KORUNA, spol. s r. o., Gdaňská 588,
180 00 Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184116
10.2.1999
16.1.2015
16.1.2025
101-95
16.1.1995
4.11.1998
7.5.1999
9
9 - Elektrické batérie, elektrické nabíjacie zariadenia.

(540)

(732) GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-Ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

185825
21.6.1999
31.10.2014
31.10.2024
2595-94
31.10.1994
12.3.1999
10.9.1999
16
16 - Časopisy, noviny.

(732) POLYPRESS, spol. s r. o., Gessayova 45, 851 03
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186561
13.8.1999
26.10.2014
26.10.2024
2553-94
26.10.1994
7.5.1999
8.11.1999
9, 16, 35, 37, 41, 42
9 - Počítače, periférne zariadenia k počítačom,
tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové pamäte, nahrané počítačové programy,
počítačový softvér, počítačové siete LAN, počítačové siete WAN, počítačové siete MAN, dátové komunikačné siete, komponenty počítačových
sietí.
16 - Papierové pásky a štítky na zaznamenávanie
počítačových programov, pásky do tlačiarní k počítačom.
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35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
41 - Školenie v oblasti počítačov a počítačového
softvéru.
42 - Tvorba softvéru, poradenské služby v oblasti
počítačového hardvéru, prenájom počítačového
softvéru, inštalácia, spúšťanie a aktualizácia počítačových programov, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(591) modrá, čierna
(732) DITEC, a. s., Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186562
13.8.1999
26.10.2014
26.10.2024
2554-94
26.10.1994
7.5.1999
8.11.1999
9, 16, 35, 37, 41, 42
9 - Počítače, periférne zariadenia k počítačom,
tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové pamäte, nahrané počítačové programy,
počítačový softvér, počítačové siete LAN, počítačové siete WAN, počítačové siete MAN, dátové komunikačné siete, komponenty počítačových
sietí.
16 - Papierové pásky a štítky na zaznamenávanie
počítačových programov, pásky do tlačiarní k počítačom.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
41 - Školenie v oblasti počítačov a počítačového
softvéru.
42 - Tvorba softvéru, poradenské služby v oblasti
počítačového hardvéru, prenájom počítačového
softvéru, inštalácia, spúšťanie a aktualizácia počítačových programov, prieskum v oblasti využitia počítačov, servis počítačových programov.
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207697
9.11.2004
31.5.2014
31.5.2024
1789-2004
31.5.2004
3.8.2004
4.2.2005
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká,
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky, kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre, mikiny, pyžamá, župany, plavky, pokrývky hlavy,
najmä klobúky, čiapky, šatky, šály, kravaty, rukavice, ponožky, pančuchy, obuv, športová obuv,
papuče, opasky.
35 - Maloobchodné služby s odevmi a obuvou,
sprostredkovanie obchodu s tovarmi, obchodné
poradenstvo, reklamná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, prieskum trhu.

(540)

(591) čierna, biela, červená
(732) J.P. s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

207999
10.12.2004
26.7.2014
26.7.2024
2375-2004
26.7.2004
8.9.2004
4.3.2005
7, 35, 40
7 - Kovoobrábacie stroje (sústruhy, frézy, vŕtačky); mechanické nástroje a náradie (ručné); nástroje ako časti strojov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom.
40 - Galvanizácia, pozinkovanie; chrómovanie; pokovovanie kovových materiálov; spracovanie kovového odpadu; odlievanie kovov.

(540)

(540)

(732) DITEC, a. s., Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava,
SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(732) PEMEX, spol. s r. o., Dedovec 1797/315, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208714
4.3.2005
21.9.2014
21.9.2024
2888-2004
21.9.2004
1.12.2004
2.6.2005
9, 12, 18, 25, 28
9 - Odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám, odrazové sklíčka na oblečenie
na zabránenie dopravným nehodám, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, clony proti oslepeniu, tlakomery na ventily, ochranné helmy,
smerovky (smerové svetlá), blikavé svetlá, diaľkomery, ochranné rukavice, rýchlomery, tachometre, ochranné plášte, okuliare, signalizačné píšťalky, výstražné trojuholníky, otáčkomery.
12 - Koše (nosiče batožiny) na bicykloch, opravárske náradie na opravu pneumatík, bicykle,
smerovky na bicykle, stojany na bicykle, blatníky, bicyklové reťaze, bicyklové ťahadlá riadenia,
bicyklové pneumatiky, duše na bicykle, súkolesia, ozubené kolesá na bicykle, bicyklové brzdy,
bicyklové alebo motocyklové blatníky, ráfiky na
bicykle, kľuky na bicykle, bicyklové hlavy, pedále na bicykle, pumpy na bicykle, špice na bicykle, kolesá na bicykle, bicyklové sedadlá, bicyklové stojany, zvončeky na bicykle, ochranné siete
na dámske bicykle, spätné zrkadlá, rámy na bicykle, poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov,
galusky na bicykle.
18 - Batohy, vaky pre turistov, cestovné tašky.
25 - Čiapky, kapucne, šilty na pokrývky hlavy,
bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, cyklistické oblečenie, šatky, šály, vesty, športové bundy, tielka, tričká, bundy, športová obuv,
čelenky.
28 - Bicykle (stojanové, na cvičenie), stacionárne
bicykle (na cvičenie), valce na stacionárne bicykle na cvičenie, chrániče na lakte (ako športové potreby).

(540)

(732) ISTRO-HGA, spol. s r. o., Svätopeterská 14, 947 01
Hurbanovo, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208715
4.3.2005
21.9.2014
21.9.2024
2889-2004
21.9.2004
1.12.2004
2.6.2005
9, 12, 18, 25, 28
9 - Odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám, odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám, osobné
ochranné prostriedky proti nehodám, clony proti
oslepeniu, tlakomery na ventily, ochranné helmy,

smerovky (smerové svetlá), blikavé svetlá, diaľkomery, ochranné rukavice, rýchlomery, tachometre, ochranné plášte, okuliare, signalizačné píšťalky, výstražné trojuholníky, otáčkomery.
12 - Koše (nosiče batožiny) na bicykloch, opravárske náradie na opravu pneumatík, bicykle, smerovky na bicykle, stojany na bicykle, blatníky,
bicyklové reťaze, bicyklové ťahadlá riadenia, bicyklové pneumatiky, duše na bicykle, súkolesia,
ozubené kolesá na bicykle, bicyklové brzdy, bicyklové alebo motocyklové blatníky, ráfiky na bicykle, kľuky na bicykle, bicyklové hlavy, pedále
na bicykle, pumpy na bicykle, špice na bicykle,
kolesá na bicykle, bicyklové sedadlá, bicyklové
stojany, zvončeky na bicykle, ochranné siete na
dámske bicykle, spätné zrkadlá, rámy na bicykle,
poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov, galusky na bicykle.
18 - Batohy, vaky pre turistov, cestovné tašky.
25 - Čiapky, kapucne, šilty na pokrývky hlavy,
bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, cyklistické oblečenie, šatky, šály, vesty, športové bundy, tielka, tričká, bundy, športová obuv, čelenky.
28 - Bicykle (stojanové, na cvičenie), stacionárne
bicykle (na cvičenie), valce na stacionárne bicykle na cvičenie, chrániče na lakte (ako športové
potreby).
(540)

(732) ISTRO-HGA, spol. s r. o., Svätopeterská 14, 947 01
Hurbanovo, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

208996
5.4.2005
1.10.2014
1.10.2024
5106-2004
1.10.2004
3.1.2005
1.7.2005
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) FENEFRIN
(732) UNIMED PHARMA, spol. s r. o., Oriešková 11,
821 05 Bratislava, SK;
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209288
6.5.2005
2.11.2014
2.11.2024
3149-2004
2.11.2004
4.2.2005
4.8.2005
16, 35, 41
16 - Časopisy, noviny, knihy, príručky, prospekty, publikácie, periodiká, ročenky.
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35 - Reklama, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných alebo náborových materiálov a textov,
elektronická edičná činnosť, DTP služby, výroba
televíznych programov, organizovanie súťaží.
(540) MIAU
(732) Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209289
6.5.2005
2.11.2014
2.11.2024
3150-2004
2.11.2004
4.2.2005
4.8.2005
16, 35, 41
16 - Časopisy, noviny, knihy, príručky, prospekty, publikácie, periodiká, ročenky.
35 - Reklama, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných alebo náborových materiálov a textov,
elektronická edičná činnosť, DTP služby, výroba
televíznych programov, organizovanie súťaží.

(540) GOLD MAN
(732) Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209814
9.6.2005
8.4.2014
8.4.2024
1155-2004
8.4.2004
4.3.2005
8.9.2005
35, 36
35 - Odborné obchodné poradenstvo ; obchodné
alebo podnikateľské poradenstvo.
36 - Finančné investičné služby; finančné poradenstvo v oblasti investícií.

(540)

(591) červená, modrá
(732) SLOVINTEGRA, a.s., Tematínska 5/A, 851 05
Bratislava, SK;
(740) CD O & M, s. r .o., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

303

209871
9.6.2005
12.9.2013
12.9.2023
2577-2003
12.9.2003
4.3.2005
8.9.2005
35, 39, 41
35 - Vydávanie propagačných materiálov.
39 - Sprostredkovanie prepravných služieb, organizácia a sprostredkovanie detských zájazdov
poznávacích a pobytových, ciest, okružných výletov a exkurzií.
41 - Organizácia a sprostredkovanie kultúrnych,
zábavných a športových podujatí a súťaží, organizácia a sprostredkovanie detských rekreácií, prázdninových táborov, škôl v prírode a lyžiarskych
výcvikov.

(540)

(732) CK Tramtária, s. r. o., Karola Adlera 6, 841 02
Bratislava, SK; Hubáčová Ivana, Mgr., Karola
Adlera 6, 841 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209967
9.6.2005
5.3.2014
5.3.2024
726-2004
5.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
5, 30
5 - Výrobky dietetické pre deti a chorých na lekárske účely, chemické výrobky na lekárske účely, liečebná kozmetika na báze prírodných látok,
liečebné kúpeľné výrobky, liečebné prípravky do
kúpeľa, liečivé rastliny a výrobky z nich, vitamínové prípravky, medicinálne vína, multivitamíny,
multiminerály, zmesi uvedených látok a prípravkov, prísady do jedla dietetické, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečivými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely, prípravky určené na ochranu a regeneráciu kĺbov a pohybového ústrojenstva.
30 - Potraviny vyrobené s cieľom doplniť bežnú
stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, patriace do tejto triedy.

(540) GelActiv 24 Forte
(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, Akropoleos,
59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, flat/Office
102, Nikosia, CY;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209968
9.6.2005
5.3.2014
5.3.2024
728-2004
5.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
5, 30
5 - Výrobky dietetické pre deti a chorých na lekárske účely, chemické výrobky na lekárske účely, liečebná kozmetika na báze prírodných látok,
liečebné kúpeľné výrobky, liečebné prípravky do
kúpeľa, liečivé rastliny a výrobky z nich, vitamínové prípravky, medicinálne vína, multivitamíny,
multiminerály, zmesi uvedených látok a prípravkov, prísady do jedla dietetické, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečivými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely,
prípravky určené na ochranu a regeneráciu kĺbov
a pohybového ústrojenstva.
30 - Potraviny vyrobené s cieľom doplniť bežnú
stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, patriace do tejto triedy.

(540) GelActiv 24 Senior Forte
(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, Akropoleos,
59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, flat/Office
102, Nikosia, CY;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

209974
9.6.2005
11.3.2014
11.3.2024
790-2004
11.3.2004
4.3.2005
8.9.2005
9, 16, 35, 41, 42
9 - Nosiče zvuku a obrazu; zvukové a zvukovoobrazové záznamy na nosičoch; nahrané CD nosiče, DVD nosiče, videopásky.
16 - Tlačoviny, neperiodické informačné publikácie; notové predlohy.
35 - Reklama, rozširovanie reklamných materiálov.
41 - Zábava; výroba kultúrnych predstavení; výroba hudobných predstavení; organizovanie živých vystúpení; výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov; výroba videofilmov; služby nahrávacích štúdií; klubové služby; hudobné
skladateľské služby; služby poskytované hudobnými skupinami; požičiavanie hudobných nástrojov a aparatúr; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; rezervácia vstupeniek; vydávanie notových predlôh.
42 - Spravovanie autorských práv.

(540) FUNNY FELLOWS
(732) Mgr. Roman Féder FUNNY FELLOWS, Vištuk 273, 900 85 Vištuk, SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210199
8.7.2005
20.4.2014
20.4.2024
1280-2004
20.4.2004
1.4.2005
6.10.2005
6, 35, 43
6 - Drôt, drôtené pletivo, jemné drôtené pletivo,
drôtené pletivo uzlové, drôty z obyčajných kovov, háčiky (železiarsky tovar), hliníkový drôt,
rozperky (kolíky) kovové, klince, kľúče, stavebné kovania, kovové krúžky, kovové koše, medený drôt neizolovaný, oceľový drôt, kovové pletivo, ostnatý drôt, pružiny (železiarsky tovar), kovové reťaze, kovové rošty, kovové ploty, spájkovací drôt, kovové drôty a tyče na zváranie, drobný železiarsky tovar.
35 - Reklama, účtovníctvo, odborné obchodné
poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov,
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, odborné účtovné poradenstvo.
43 - Jedálne a závodné jedálne, bufety (rýchle
občerstvenie), prázdninové tábory (ubytovacie služby), samoobslužné reštaurácie, reštaurácie (jedálne), kaviarne, hotelierske služby.

(540) BULWARK
(732) AREPO, s. r. o., Štverník 834/2, 906 13 Brezová
pod Bradlom, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210521
9.8.2005
3.3.2014
3.3.2024
685-2004
3.3.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 38
35 - Automatizované spracovanie dát, zbieranie
údajov do počítačových databáz, reklama on-line
na počítačovej komunikačnej sieti, vedenie kartoték v počítači, poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov),
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, obchodné alebo podnikateľské
informácie, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, reklamná a propagačná činnosť.
36 - Správa nehnuteľnosti, vedenie nájomných domov, sprostredkovanie nehnuteľnosti, sprostredkovatelia nehnuteľností, prenájom nehnuteľností.
38 - Služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, informácie o telekomunikáciách,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača, počítačová komunikácia, telekomunikačné informácie, prenájom telekomunikačných
prístrojov, poskytovanie užívateľského prístupu
do svetovej počítačovej siete, prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov, elektronická pošta, služby zabezpečujúce vstup do telekomuni-
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kačných sietí, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami), služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby).

36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania, finančné analýzy a informácie, služby v oblasti peňažníctva, služby v oblasti nehnuteľností,
správa a prenájom nehnuteľností, realitné kancelárie, oceňovanie a odhady nehnuteľností, starožitností, mincí, numizmatických zbierok, šperkov,
známok, umeleckých diel, daňové odhady a oceňovania, poradenstvo pri uvedených službách,
sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť) - vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie
inžinierskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov, montáž a aplikácia tepelnoizolačných a hydroizolačných materiálov, hydroizolačných náterov a hmôt, reflexných náterov strešných konštrukcií, udržiavacích náterov strešných
krytín, pálených krytín, hydroizolácií z fólií, PVC,
EPDM, gumy, výroba a montáž konštrukcií striech,
dozor nad stavbami, stavebné informácie, izolovanie stavieb, pokrývačské práce na strechách
budov, montáž lešení, izolovanie proti vlhkosti,
utesňovanie stavieb, opravy, montážne a inštalačné služby, autoopravovne, autoservisy, čistenie interiérov a exteriérov budov, automobilov,
poradenstvo pri uvedených službách, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(591) čierna, tmavočervená
(732) Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210652
9.8.2005
8.6.2014
8.6.2024
1902-2004
8.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
3, 5
3 - Kozmetické prípravky (kozmetika).
5 - Potraviny na farmaceutické účely; potraviny
(dietetické-) prispôsobené na lekárske účely.

(540)

(591) zelená, červená, oranžová, žltá, okrová
(732) Natures, s. r. o., A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210664
9.8.2005
17.6.2014
17.6.2024
2012-2004
17.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
35, 36, 37
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, podpora predaja pre tretie osoby, podnikateľské a obchodné poradenstvo, personálne poradenstvo, nábor zamestnancov, zbieranie a zoraďovanie informácií do databáz, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, prieskum
trhu a verejnej mienky, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, prenájom kancelárskych strojov
a zariadení, účtovníctvo, poradenstvo pri uvedených službách, sprostredkovanie uvedených služieb.
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(540) APOLKA
(732) Dragašič Michael, Cesta mládeže 2828, 831 01
Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210684
9.8.2005
1.7.2014
1.7.2024
2117-2004
1.7.2004
5.5.2005
3.11.2005
6, 19, 20, 35
6 - Kontajnery, nábytkové príslušenstvo, skrinky,
rebríky, obkladový materiál; všetko z kovových
materiálov.
19 - Podlahové krytiny, parkety, obkladový materiál a dlažba patriace do tejto triedy.
20 - Interiérový a exteriérový nábytok na zariadenie bytov, domov, chát, záhrad, kancelárií, reštaurácií, barov, hotelov, rekreačných zariadení,
športových areálov, spoločenských miestností,
predajní, podnikateľských priestorov; nekovové
nábytkové príslušenstvo; vešiaky, zrkadlá, obrazy a ich rámy; lôžkoviny s výnimkou posteľnej
bielizne, matrace, stojany na dáždniky, stolárske
výrobky, umelecké diela z dreva, zásteny, tyče
a koľajnice na záclony a závesy, drevené alebo
plastové rebríky a iné výrobky z dreva, korku,
trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, panciera korytnačky,
jantáru, perleti, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobky z plastov.
35 - Reklamná činnosť; sprostredkovateľská a maloobchodná činnosť s vyššie uvedenými tovarmi,
nákup tovarov a služieb pre tretie osoby.
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(540)

(732) FAMM, akciová spoločnosť, Staničná 21, 066 01
Humenné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210871
10.8.2005
14.6.2014
14.6.2024
1964-2004
14.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
29, 30, 32, 33, 43
29 - Mäsové a údenárske výrobky z mäsa, ryby,
konzervované ryby a rybie výrobky vrátane mrazených, hydina vrátane mrazenej a výrobky z hydiny, zverina, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, jedlé
oleje, jedlé tuky, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry,
šľahačka, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kondenzované mlieko v prášku, práškové zmesi vyrobené najmä z mlieka, polievky, sladké nátierky, slané nátierky, šaláty, nápoje patriace do tejto
triedy, plnky, malé občerstvenia medzi hlavnými
jedlami z produktov patriacich do tejto triedy,
hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne
produkty patriace do tejto triedy, proteínové látky patriace do tejto triedy, zemiakové lupienky,
zemiakové tyčinky, extrudované zemiakové výrobky, oriešky spracované, arašidy spracované.
30 - Sušienky, slané tyčinky, keksy, slané a korenené pečivo, krekery, extrudované granulované
pečivo, cereálne výrobky, pukance, kukuričné pukance, müsli, cukor, pekárske a cukrárske výrobky a cukrovinky, káva, čaj, kakao, mrazené vodové, mliečne a smotanové zmrzliny, zmrzlina v prášku, soľ, horčica, ocot, omáčky a chuťové omáčky, omáčky ako chuťové prísady, korenie a koreninové zmesi, omáčky na cestoviny a ryžu, šalátové dresingy, majonéza, ostatné omáčky patriace do tejto triedy.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
43 - Pohostinské služby.

(540)

(732) ZLATÝ BAMBUS, spol. s r.o., Prievozská 14/a,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210874
10.8.2005
14.6.2014
14.6.2024
1967-2004
14.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
29, 30, 32, 33, 43
29 - Mäsové a údenárske výrobky z mäsa, ryby,
konzervované ryby a rybie výrobky vrátane mrazených, hydina vrátane mrazenej a výrobky z hydiny, zverina, konzervované, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, jedlé
oleje, jedlé tuky, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry,
šľahačka, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kondenzované mlieko v prášku, práškové zmesi vyrobené najmä z mlieka, polievky, sladké nátierky, slané nátierky, šaláty, nápoje patriace do tejto
triedy, plnky, malé občerstvenia medzi hlavnými
jedlami z produktov patriacich do tejto triedy,
hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne
produkty patriace do tejto triedy, proteínové látky patriace do tejto triedy, zemiakové lupienky,
zemiakové tyčinky, extrudované zemiakové výrobky, oriešky spracované, arašidy spracované.
30 - Sušienky, slané tyčinky, keksy, slané a korenené pečivo, krekery, extrudované granulované
pečivo, cereálne výrobky, pukance, kukuričné pukance, müsli, cukor, pekárske a cukrárske výrobky a cukrovinky, káva, čaj, kakao, mrazené vodové, mliečne a smotanové zmrzliny, zmrzlina v prášku, soľ, horčica, ocot, omáčky a chuťové omáčky, omáčky ako chuťové prísady, korenie a koreninové zmesi, omáčky na cestoviny a ryžu, šalátové dresingy, majonéza, ostatné omáčky patriace do tejto triedy.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
43 - Pohostinské služby.

(540)

(732) ZLATÝ BAMBUS, spol. s r.o., Prievozská 14/a,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210875
10.8.2005
14.6.2014
14.6.2024
1968-2004
14.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
29, 30, 32, 33, 43
29 - Mäsové a údenárske výrobky z mäsa, ryby,
konzervované ryby a rybie výrobky vrátane mrazených, hydina vrátane mrazenej a výrobky z hydiny, zverina, konzervované, sušené a tepelne spra-
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cované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, jedlé
oleje, jedlé tuky, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry,
šľahačka, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kondenzované mlieko v prášku, práškové zmesi vyrobené najmä z mlieka, polievky, sladké nátierky, slané nátierky, šaláty, nápoje patriace do tejto
triedy, plnky, malé občerstvenia medzi hlavnými
jedlami z produktov patriacich do tejto triedy,
hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne
produkty patriace do tejto triedy, proteínové látky patriace do tejto triedy, zemiakové lupienky,
zemiakové tyčinky, extrudované zemiakové výrobky, oriešky spracované, arašidy spracované.
30 - Sušienky, slané tyčinky, keksy, slané a korenené pečivo, krekery, extrudované granulované
pečivo, cereálne výrobky, pukance, kukuričné pukance, müsli, cukor, pekárske a cukrárske výrobky a cukrovinky, káva, čaj, kakao, mrazené vodové, mliečne a smotanové zmrzliny, zmrzlina
v prášku, soľ, horčica, ocot, omáčky a chuťové
omáčky, omáčky ako chuťové prísady, korenie
a koreninové zmesi, omáčky na cestoviny a ryžu,
šalátové dresingy, majonéza, ostatné omáčky patriace do tejto triedy.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
43 - Pohostinské služby.
(540)

(732) ZLATÝ BAMBUS, spol. s r.o., Prievozská 14/a,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210876
10.8.2005
14.6.2014
14.6.2024
1970-2004
14.6.2004
344 889
29.3.2004
CZ
5.5.2005
3.11.2005
16, 35, 42
16 - Papier a papiernický tovar, tlačoviny, výrobky
z lepenky, reklamné predmety z papiera alebo
z lepenky, ako napr. pútače z papiera a lepenky,
papierové zástavky, etikety, tlačiarenské výrobky, tlačiarenské typy, štočky, periodické a neperiodické publikácie, hlavne knihy a knižné výrobky, brožúry, manuály, ročenky, výročné správy, noviny, časopisy, grafické reprodukcie, pohľadnice, kalendáre, letáky, katalógy, plagáty,
plagáty pre bilboardy (bilbordy), propagačné a reklamné tlačoviny, spoločenské tlačoviny ako napr.
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vizitky, pozvánky, kultúrne programy, jedálenské, nápojové a vínové lístky, slávnostné menu,
tlačoviny na špeciálnu zákazku, reklamné kancelárske výrobky, hlavne písacie potreby a písacie
podložky, papierové a plastické reklamné tašky
na baliace účely, reklamné fotografie.
35 - Reklama, reklamné agentúry, nakladateľská
a vydavateľská činnosť v odbore reklamných tlačovín, dodávateľské služby z oblasti reklamy pre
tretie osoby (nákup výrobkov a služieb pre tretie
osoby), marketingové štúdie, obchodná reklama
(pre tretie osoby), návrh, úpravy a realizácia reklamných a propagačných materiálov, tvorba reklamných produktov určených na šírenie prostredníctvom internetu a iných informačných sietí vrátane šírenia rozhlasom a televíziou, reklamné banery, poskytovanie informácií a iných informačných produktov hlavne reklamného charakteru,
multimediálnych informácií reklamného charakteru, komerčné využitie internetu, on-line inzercia, direkt mailing, systematizácia informácií do
počítačových databáz, správa dát vrátane tvorby,
údržby a podpory distribuovaných databáz, zaisťovanie reklamných kampaní, vyhodnocovanie
prieskumov a multimediálnych kampaní, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných
internetových médií a vyhľadávacích služieb, organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), prenájom reklamnej doby v komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, prieskum trhu, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných
alebo inzertných materiálov, styky s verejnosťou,
vidiecka reklama, vydávanie reklamných alebo
náborových, propagačných a inzertných textov,
grafické a tlačiarenské služby súvisiace s reklamou a s hospodárskou činnosťou podnikov, poradenská činnosť v oblasti reklamy a marketingu,
sprostredkovateľská činnosť v týchto oblastiach
a všetky služby v oblasti reklamy a propagácie
patriace do triedy 35.
42 - Grafická činnosť a dizajn, grafické štúdio,
kreatívna tvorba firemného loga a grafických návrhov a reklamných sloganov, predtlačová príprava (prepress), korektúry a technická redakcia
textov, sprostredkovateľská činnosť v týchto oblastiach a všetky služby z oblasti grafiky, dizajnu
a predtlačovej prípravy patriace do triedy 42, vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites)
a internetových či intranetových aplikácií vrátane
ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby,
digitálne spracovanie zvuku a obrazu, internetová
kaviareň (zaisťujúca internetové služby), tvorba
softvéru, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie
a modelovanie 3D animácií, interaktívne a grafické programy, tvorba multimediálnych dokumentov, prezentácií, aplikácií, katalógov, konštrukcia WWW prezentácií a riešenia WWW serverov, počítačové animácie a vizualizácie, programové projekty, tvorba informačných databáz.
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(540)

(591) bledomodrá, tmavomodrá
(732) KAP CZ, s. r. o., Dolnice 712/10, 621 00 Brno, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

210889
10.8.2005
30.6.2014
30.6.2024
2113-2004
30.6.2004
5.5.2005
3.11.2005
2, 9, 35, 37, 41, 42
2 - Náplne a tonery do tlačiarní a kopírovacích
prístrojov, tonery pre faxy alebo registračné pokladnice, atramentové farby, atramentové náplne
a kazety do tlačiarní, kopírovacích prístrojov, faxov alebo registračných pokladníc, farby a laky,
riedidlá pre farby a laky, tlačiarenské farby.
9 - Počítače, notebooky, počítačový hardvér, procesory, mikroprocesory, pamäte pre počítače, pamäte pre počítačové tlačiarne, elektrické riadiace
obvody, pamäťové, mikroprocesorové alebo grafické karty do počítačov, zvukové karty do počítačov, počítacie dosky, počítacie stroje, základné
počítačové dosky, matičné počítačové dosky,
rozhrania pre počítače, elektrické zdroje pre počítače, elektrické záložné zdroje, periférne zariadenia k počítačom, kompaktné disky, optické alebo magnetické nosiče údajov, záznamové diskety
pre počítače, pevné disky (hard disky) pre počítače, pružné disky, mechaniky pružných diskov,
CD disky, DVD disky, zariadenia a prístroje na
čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov,
modemy, monitory, LCD monitory, počítačové
myši, podložky pod myš, podpera zápästia pri
práci s počítačom, počítačové klávesnice, optické
čítače, skenery, počítačový softvér, nahrané počítačové programy, tlačiarne k počítačom, textové
procesory, zariadenia na úpravu a spracovanie
textu, sieťové komponenty pre počítače, koaxiálne káble, vreckové kalkulačky, elektrické akumulátory, akumulátory do batérií, elektrické batérie pre počítače a prenosné počítače, integrované obvody, čítače čiarového kódu, diaľkové ovládače, antény, fotografické, elektrostatické alebo
termické fotokopírky, registračné pokladnice, elektronický prekladový slovník, magnetické identifikačné karty, poistky, elektrické drôty, elektrické káble, elektrické káblové spojky a svorky,
elektrické konektory, káble s optickými vláknami, zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, MP3
prehrávače, premietacie prístroje, projektory, optické zariadenia a prístroje, fotoaparáty, faxové
prístroje, telefónne prístroje, snímače teploty, prenosné telefóny, vysielacie zariadenia, vysielače elek-

tronických signálov, meracie prístroje, zosilňovače, mikrofóny, reproduktory, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, prístroje
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu,
akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického
prúdu.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi,
zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových
databáz, vedenie kartoték v počítači, odborné obchodné poradenstvo predovšetkým pri predaji
počítačov, počítačových komponentov, počítačového softvéru, reklama, reklamné činnosti, on-line
reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, sekretárske služby, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, prenájom kancelárskych strojov, zariadení, kopírovacích strojov, predajných automatov, kopírovanie
alebo rozmnožovanie dokumentov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc
pri riadení obchodných aktivít, obchodné alebo
podnikateľské informácie, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
37 - Montáž, údržba, servis, čistenie a opravy počítačov, počítačových komponentov, počítačových sietí, periférnych zariadení k počítačom,
montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov
a zariadení, informácie o údržbe a opravách, stavebné činnosti, predovšetkým stavebné činnosti
súvisiace s inštaláciou počítačových a komunikačných systémov a sietí, vŕtanie a sekanie otvorov a drážok do múrov a podláh, stavebný dozor,
kladenie a inštalácia elektrických a optických
káblov a vedení, stavebné úpravy budov predovšetkým súvisiace s inštaláciou počítačových
a komunikačných systémov a sietí, výstavba serverových miestností, opravy a inštalovanie elektrických spotrebičov, klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, oprava a údržba premietacích zariadení,
sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Vzdelávanie, školenia, výcvik, predovšetkým
vzdelávanie, školenia a výcvik v oblasti počítačov, počítačového softvéru, vydávanie príručiek,
kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Počítačové programovanie, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, odborné
poradenstvo a diagnostika v oblasti počítačových
zostáv, serverov, sieťových systémov, tlačiarní,
kopírovacích strojov, výskum a vývoj v oblasti
počítačov a počítačových komponentov, návrh
počítačových systémov, servis a aktualizovanie
počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, inštalácia počítačových
programov, prenájom počítačov a počítačového
softvéru, prenájom počítačových periférnych zariadení, prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, vytvá-
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ranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach,
grafický a priemyselný dizajn, navrhovanie obalov, sprostredkovanie uvedených služieb.

vanie dopravných prostriedkov, umývanie automobilov; čistenie automobilov; leštenie automobilov; mazanie automobilov; opravy automobilov;
údržba automobilov; prenájom čistiacich strojov;
sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Expertízy (inžinierske práce); chemické analýzy, predovšetkým chemické analýzy a rozbory
vody; kalibrácia; odborné poradenstvo v oblasti
filtrácie a čistenia vody; poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia; štúdie technických projektov; projektová činnosť; projektovanie autoumývacích strojov a liniek; odborné
prehliadky a skúšky filtračných a tlakových zariadení; sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(732) ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211013
8.9.2005
3.6.2014
3.6.2024
1851-2004
3.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
11, 37, 42
11 - Filtre na pitnú vodu, predovšetkým filtre na
princípe reverznej osmózy; filtre ako časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť; tlakové zásobníky vody; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; zariadenia na filtrovanie vody;
zariadenia na filtrovanie a čistenie vody znečistenej v umývacích strojoch a umývacích linkách
pre automobily; UV-lampy nie na lekárske účely;
UV-lampy na dezinfekciu vody; mineralizátory
vody; zariadenia na ochranu vodovodných potrubí pred vodným kameňom; prístroje a zariadenia
na zmäkčenie vody; sterilizátory vody; zmiešacie
batérie na vodovodné potrubia; tepelné akumulátory; bezpečnostné príslušenstvo na vodné alebo
plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia; ohrievače vody, bojlery; zariadenia
na čistenie odpadových vôd; destilačné prístroje;
drezy; elektrické kávové filtre; kohútiky a kohúty
pre potrubia; kúpeľňové armatúry; odsoľovacie
zariadenia; prístroje na čistenie plynu; prístroje
na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prostriedky na
odstraňovanie zápachu nie na osobnú potrebu;
príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné, vodárenské alebo
plynové potrubia; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia, sanitárne
prístroje a zariadenia; zariadenia na prívod vody;
zariadenia na prívod vody pre umývacie stroje
alebo pre stroje a linky na umývanie automobilov; vodovodné zariadenia; zariadenia na dezinfikovanie; zariadenia na zásobovanie vodou; zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie
alebo sušenie; zariadenia na sušenie umytých dopravných prostriedkov.
37 - Montážne služby; opravy a údržba; montáž,
údržba, inštalácie a opravy strojov, prístrojov a zariadení, predovšetkým filtrov, filtračných zariadení na vodu, vodovodných rozvodov, tlakových
zariadení, strojov a liniek na umývanie automobilov; opravy a údržba plastových, kovových, plastovo-kovových rozvodov na tekutiny a plyny;
montáž, opravy a údržba kanalizačných rozvodov,
čističiek odpadových vôd; pranie; čistenie; umý-
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(540) AQUATIP
(732) Papík Peter, Okrová 1156/10, 010 03 Žilina-Budatín, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211026
8.9.2005
23.6.2014
23.6.2024
2044-2004
23.6.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 20, 35
6 - Kovanie na nábytok, kovové kolieska na nábytok.
20 - Nábytok, dvierka na nábytok, obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.

(540)

(732) Caponi Ivona, Kaplanova 11, 951 41 Lužianky, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211102
9.9.2005
26.7.2014
26.7.2024
2364-2004
26.7.2004
2.6.2005
1.12.2005
31, 32, 33, 43
31 - Hrozno čerstvé; nápoje pre zvieratá; odpad
po destilácii na živočíšnu spotrebu; potrava pre
zvieratá; slad na výrobu piva a liehovín; vinič
(rastlina); zvyšky z destilácie na živočíšnu spotrebu.
32 - Hroznový mušt (nekvasený); mušty; nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia;
nápoje z nealkoholických štiav; ovocná šťava; sirupy na výrobu nápojov; sýtená voda.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; brandy, vínovica; liehoviny; medovina; víno.
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43 - Bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; motelové služby; poskytovanie prechodného
ubytovania; prevádzkovanie hotelového ubytovania; prevádzkovanie kempingov; rezervovanie
prechodného ubytovania; reštaurácie; turistické
ubytovne; vinárne, kaviarne.

(540) CHATEAU KRAKOVANY
(732) K & L Real Krakovany, spol. s r.o., Staničná 1,
821 04 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211134
9.9.2005
20.8.2014
20.8.2024
2595-2004
20.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
44
44 - Zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211316
9.9.2005
9.8.2014
9.8.2024
2459-2004
9.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
32
32 - Nealkoholické nápoje, limonády, sirupy, iné
prípravky na prípravu nápojov.

(540) ISO VIT
(732) NEALKO ORAVAN, spol. s r. o., Priemyselná 392,
027 42 Podbiel, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211346
9.9.2005
17.8.2014
17.8.2024
2552-2004
17.8.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 20
6 - Skrutky, matice, podložky, nity, kotevné skrutky kovové, skrutky (kovové) s maticou.
20 - Matice s výnimkou kovových.

(540)
(591) červená, modrá
(732) Nemocničná, a. s., 1. mája 41, 902 01 Pezinok, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211180
9.9.2005
3.3.2014
3.3.2024
687-2004
3.3.2004
2.6.2005
1.12.2005
6, 7, 9, 35, 39, 40, 42
6 - Nádrže kovové, obalové nádoby z kovu, plech.
7 - Baliace stroje, držiaky na obrábacie stroje, kryty (ako časti strojov), ochranné kryty strojov, skrine alebo stojany ako časti strojov, skrine, podstavce, stojany pre ložiská hriadeľov, zariadenia
na obrábanie.
9 - Špeciálne puzdrá na fotografické aparáty.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarom, účtovníctvo.
39 - Skladovanie.
40 - Recyklácia odpadu, spracovanie odpadu, zváranie.
42 - Inžinierska činnosť (expertízy), výskum a vývoj nových výrobkov.

(732) FERODOM, s.r.o., Štefánikova 58, 010 01 Žilina,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211385
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5056-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 39, 40
35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.

(540)

(540) AdaptPower
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(591) modrá, sivá
(732) IMC Slovakia, s. r. o., Šebešťanová 255, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211386
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5057-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
8 (511) 35, 39, 40
(511) 35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.
(540) AdaptPowerDuo
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211387
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5058-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 39, 40
35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.

(540) CompactPower
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211388
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5059-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 39, 40
35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.

(540) CompactPowerDuo
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211389
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5060-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 39, 40
35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.

(540) CompactPowerDirect
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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211390
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5061-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 39, 40
35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.

(540) CompactPowerAku
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211391
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5062-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 39, 40
35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.

(540) CompactPowerCombi
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211392
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5063-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 39, 40
35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.

(540) StandardPower
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211393
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5064-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
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37 - Inštalácia a opravy zavlažovacích systémov.
44 - Aranžovanie kvetov, sadovnícke a záhradnícke služby, návrhy, realizácia a údržba záhrad,
ničenie škodcov, ničenie buriny, výsadba a údržba okresných rastlín, výskumné a vývojové práce
v oblasti záhradníctva.

8 (511) 35, 39, 40
(511) 35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.
(540) StandardPowerDuo
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211394
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5065-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 39, 40
35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.

(540) ARZA
(732) ARZA - Architektúra záhrad, spol. s r. o., Urbárska 1, 851 10 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) StandardPowerDirect
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211395
9.9.2005
17.9.2014
17.9.2024
5066-2004
17.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
35, 39, 40
35 - Dojednávanie a uzatváranie zmlúv na predplatné za dodávky elektrickej energie.
39 - Rozvod a distribúcia elektrickej energie.
40 - Výroba elektrickej energie.

(540) StandardPowerMini
(732) ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211397
9.9.2005
23.9.2014
23.9.2024
5083-2004
23.9.2004
2.6.2005
1.12.2005
1, 31, 37, 44
1 - Prípravky na hnojenie, humus, záhradnícke substráty, chemické prípravky na ochranu rastlín.
31 - Ovocné stromčeky, okrasné kry, prírodné
kvety, rastliny, semená rastlín, trávniky, bylinky
(ako rastliny), kvetinové cibule, kmene stromov,
palmy, vodné rastliny, bonsaje.

211488
10.10.2005
16.8.2014
16.8.2024
2542-2004
16.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
30, 32, 33
30 - Káva, čaj, kakao, rastlinné prípravky ako kávové náhradky, kávovinové náhradky, kávové
a kakaové nápoje, extrakty nie na lekárske účely,
cukor, prírodné sladidlá, glukóza na ľudskú spotrebu, ryža, tapioka, ságo, cestoviny, krupica, múka a prípravky z obilnín, lupienky, vločky (obilninové), chlieb, pečivo, lístkové cesto, zákusky,
buchty, koláče, palacinky, lievance, cukríky, cukrovinky, ľad, med, melasa, materinská kašička
ako potrava pre ľudí, nie na lekárske použitie,
aníz (semená), badián, sladové výťažky pre potraviny, ovocné omáčky, droždie, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky (korenie), šalátové
dresingy, kečupy, majonéza, koreniny, korenie, chaluhy, vodné riasy, príchuti, zmrzliny, mandľové
pasty, prídavky a prísady do potravín a nápojov
s výnimkou esencií a éterických olejov, aróma do
potravín, nealkoholických nápojov a sirupov, nutričné a potravinové doplnky patriace do tejto triedy a obohatené vitamínmi, minerálnymi a stopovými prvkami, nie na lekárske účely.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy, stolové
vody, paradajková šťava (nápoje), ovocné šťavy
a koncentráty a nápoje z nich, zeleninové šťavy,
energetické a iónové nápoje, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, tablety a prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, prípravky na výrobu likérov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, aperitívy, destilované nápoje, likéry, liehové esencie,
víno.

(540)

(591) modrá, zelená, biela
(732) Čech Juraj, RNDr., Svätoplukova 4, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211510
10.10.2005
26.8.2014
26.8.2024
2666-2004
26.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
29, 30, 32
29 - Zeleninové šťavy na varenie, paradajková
šťava na varenie, bujónové koncentráty, mliečne
nápoje s vysokým obsahom mlieka.
30 - Ľadový čaj, šťavy (chuťové prísady), čokoládové nápoje, príchuti do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov, príchuti do nápojov
s výnimkou éterických olejov, mliečne kakaové
nápoje, kávové nápoje, mliečne čokoládové nápoje, nápoje na báze čajov, mliečne kávové nápoje, kakaové nápoje, prísady do nápojov iné ako
esencie, čaj.
32 - Šerbety (nápoje), šerbety (sladené ovocné nápoje), sarsaparilový nápoj, nápoje izotonické, sódová voda, jablkový džús (nealkoholický), nealkoholické ovocné výťažky, zeleninové šťavy, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu malinoviek, sýtená voda, prípravky na výrobu sýtenej
vody, lítna voda, srvátkové nápoje, prípravky na
výrobu minerálnych vôd, paradajková šťava (nápoj), stolové vody, prípravky na výrobu nápojov,
pastilky na výrobu šumivých nápojov, prípravky
na výrobu likérov, sladina, ovocné šťavy, nápoje
z nealkoholických štiav, sóda, koktail nealkoholický, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, nealkoholické výťažky z ovocia, minerálne vody (nápoje), prášky na prípravu šumivých nápojov, selterská voda, minerálka, mandľové mlieko ako nápoj, sirupy na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, citronády, arašidové mlieko (nápoje nealkoholické), tablety na prípravu šumivých nápojov,
vody (nápoje).

(540)

(591) žltá, čierna
(732) ZLATÁ STUDŇA, s.r.o., Široké 631, 082 37 Široké, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211511
10.10.2005
26.8.2014
26.8.2024
2668-2004
26.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
1, 3, 4
1 - Priemyselné chemikálie, najmä tenzidy ako
chemické prísady do výrobkov; apretačné a bieliace prísady a prípravky na priemyselné účely;
biologické prísady a prípravky, enzýmy a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; chemické prípravky na čistenie tekutín a zmäkčovanie vody; detergenty a škrob na priemyselné účely; impregnačné látky a namáčacie prípravky na
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farbenie textílií a kože; chemické prípravky na výrobu pigmentov; chemické prostriedky na konzervovanie potravín a krmív; umelé sladidlá; hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo,
lesníctvo, záhradníctvo a záhradkárske účely; živné soli a roztoky pre vonkajšie a izbové rastliny
a kvety; chemické prísady do fungicídov; bakteriálne prípravky patriace do triedy 1.
3 - Pracie, čistiace, leštiace a apretačné prostriedky a prípravky, najmä pracie prášky, tablety a roztoky, namáčacie prostriedky, bieliace, avivážne
a apretačné prípravky; prostriedky na umývanie
riadu a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; výrobky na osobnú hygienu
a výrobky kozmetické, najmä s obsahom tenzidov,
napr. mydlá toaletné, medicinálne, dezinfekčné
a dezodorizačné kusové, práškové a tekuté, sprchové gély, kúpeľové peny, oleje a soli, stabilizujúce peny na kozmetické a hygienické účely,
pleťové mlieka, pleťové vody, zubné pasty, prášky a ústne vody, ústne vody a spreje, šampóny
a vlasové vody vrátane farieb a prelivov na vlasy,
kozmetické prípravky pre zvieratá.
4 - Priemyselné oleje, mazacie tuky a mazadlá,
napr. ako konzervačné prípravky na kožu a textílie; zmesi pohlcujúce prach vrátane jeho zavlažovania a viazania.
(540)

(732) AKM Group Ltd., Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, BZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211512
10.10.2005
26.8.2014
26.8.2024
2669-2004
26.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
1, 3, 4
1 - Priemyselné chemikálie, najmä tenzidy ako chemické prísady do výrobkov; apretačné a bieliace
prísady a prípravky na priemyselné účely; biologické prísady a prípravky, enzýmy a enzymatické
prípravky na priemyselné využitie; chemické prípravky na čistenie tekutín a zmäkčovanie vody;
detergenty a škrob na priemyselné účely; impregnačné látky a namáčacie prípravky na farbenie
textílií a kože; chemické prípravky na výrobu pigmentov; chemické prostriedky na konzervovanie
potravín a krmív; umelé sladidlá; hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo a záhradkárske účely; živné soli a roztoky pre vonkajšie a izbové rastliny a kvety;
chemické prísady do fungicídov; bakteriálne prípravky patriace do triedy 1.
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3 - Pracie, čistiace, leštiace a apretačné prostriedky
a prípravky, najmä pracie prášky, tablety a roztoky, namáčacie prostriedky, bieliace, avivážne
a apretačné prípravky; prostriedky na umývanie
riadu a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; výrobky na osobnú hygienu
a výrobky kozmetické, najmä s obsahom tenzidov,
napr. mydlá toaletné, medicinálne, dezinfekčné
a dezodorizačné kusové, práškové a tekuté, sprchové gély, kúpeľové peny, oleje a soli, stabilizujúce peny na kozmetické a hygienické účely,
pleťové mlieka, pleťové vody, zubné pasty, prášky a ústne vody, ústne vody a spreje, šampóny
a vlasové vody vrátane farieb a prelivov na vlasy,
kozmetické prípravky pre zvieratá.
4 - Priemyselné oleje, mazacie tuky a mazadlá,
napr. ako konzervačné prípravky na kožu a textílie; zmesi pohlcujúce prach vrátane jeho zavlažovania a viazania.

(540)

(732) AKM Group Ltd., Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, BZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211513
10.10.2005
26.8.2014
26.8.2024
2672-2004
26.8.2004
1.7.2005
5.1.2006
9, 16, 35, 41, 42
9 - Nosiče zvuku a obrazu; zvukové a zvukovo-obrazové záznamy na nosičoch; nahrané CD nosiče, DVD nosiče, videopásky; elektrické, elektronické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na záznam,
prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu
alebo dát, telekomunikačné prístroje a zariadenia,
vysielacie zariadenia, prepájacie alebo smerovacie zariadenia, zabezpečovacie zariadenia proti
odcudzeniu zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát, magnetické nosiče údajov, počítače, periférne zariadenia k počítačom, elektronické obvody na prenos programových dát, počítačové
programy, počítačový softvér, počítačový softvér
poskytovaný z internetu, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu, počítačový softvér
na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu, počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát, kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, MP3 prehrávače,
videofilmy, mikroprocesory, klávesnice, modemy,
audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na
elektronické hry, čipové telefónne karty.

16 - Tlačoviny, notové predlohy, knihy a tlačené
publikácie, časopisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky, všetko v súvislosti s hudbou;
príručky o hudbe a hudobných nástrojoch; správy
z oblasti hudby a kultúry v papierovej forme; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií; kalendáre,
firemné listiny, papierové propagačné materiály,
letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; kancelárska technika uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo
kancelárskej techniky uvedené v tejto triede.
35 - Poradenské a konzultačné služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov;
hospodárske (ekonomické) predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači;
zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy
s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné
účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely
a podporu predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
rozhlasová reklama; reklama, on-line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných telefónov, reklamné agentúry
televízne reklamy; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média,
prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete,
informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov
komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné využitie internetu; on-line inzercia; podpora predaja (aj pre tretie
osoby), vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom, rozširovanie reklamných oznamov,
vzťahy s verejnosťou, inzercia výrobkov a služieb, sprostredkovanie obchodných služieb.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, organizovanie rekreačných,
poznávacích a vzdelávacích zájazdov a pobytov,
informácie o rekreácií, informácie o móde, vzdelávacia a zábavná činnosť, televízna zábava, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, poskytovanie klubových služieb (výchovno-vzdelávacích), služby pre oddych a zábavu,
fotografická reportáž, fotografovanie, reportérske
služby, rezervácia vstupeniek, tvorba televíznych
a rozhlasových programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba kultúrnych predstavení,
výroba hudobných predstavení, výroba divadelných predstavení, výroba dokumentárnych predstavení, divadelné a hudobné predstavenia, výroba a tvorba videofilmov, prenájom a požičiavanie
nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľova-
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cích prístrojov, dekorácií, filmov, videopások, filmová tvorba, činnosť filmových štúdií, nahrávanie na videopásky, prenájom zvukových nahrávacích zariadení, prenájom audioprístrojov, výroba zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, služby poskytované hudobnými skupinami,
požičiavanie hudobných nástrojov a aparatúr,
vydávanie notových predlôh počítačových hier/počítačových sietí, hudobné skladateľské služby,
požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva, strihanie videopások, služby nahrávacích
štúdií, služby video- a audioprenájmu, organizovanie a vedenie kolokvií, seminárov, sympózií,
organizovanie predstavení (manažérske služby),
organizovanie kongresov, organizovanie športových súťaží, akcií, hier, podujatí, organizovanie
a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, kultúrnych
a vzdelávacích výstav, konferencií, školení, organizovanie živých vystúpení, plánovanie a organizovanie večierkov, organizovanie kultúrnych,
vzdelávacích a zábavných podujatí, on-line poskytovanie rozhlasovej, televíznej zábavy, zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti
kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online, poskytovanie (on-line) počítačových hier
z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu, organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo
počítačovej siete, poskytovanie nekopírovateľnej
digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok, informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované
on-line z počítačových báz dát alebo internetu,
digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, vedomostné alebo zábavné súťaže organizované prostredníctvom internetu alebo telefónov
a mobilných telefónov, výroba rozhlasových
programov, zábavné, vzdelávacie a publicistické
programy, rozhlasové dialógy, rozhlasové spravodajstvo, publicistika; zverejňovanie textov (okrem
reklamných), elektronické publikovanie (bez možnosti kopírovania) a poskytovanie elektronických
publikácií (bez možností kopírovania), koncertné
siene, sály; prevádzkovanie múzea; obveselenie;
organizovanie hudobných festivalov; služby poskytované orchestrami, redigovanie scenárov; vydávanie kníh a neperiodických publikácií, najmä
hudobnín; výroba 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 oblasti softvérov a internetu; výroba 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; výroba nemoderovaných a moderovaných publicistických, spravodajských a zábavných programov; služby klubov zdravia (teles-
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né cvičenia); služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, živé
predstavenia, usporadúvanie a prevádzkovanie
nekomerčných výstav; sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
42 - Spravovanie autorských práv; návrhy a grafické služby každého druhu, grafický dizajn; spravovanie autorských práv; navrhovanie obalov;
obalový dizajn; výroba grafických návrhov a inzerátov spracovaných pomocou počítača; poradenstvo v oblasti grafického dizajnu; umelecký
dizajn; vytváranie počítačových stránok pre zákazníkov.
(540)

(732) Féder Roman, Mgr., Vištuk 273, 900 85 Vištuk,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211534
10.10.2005
10.9.2014
10.9.2024
2820-2004
10.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, home banking (bankové služby priamo k zákazníkom), bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, kapitálové investície, platobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod kapitálu, platobné prevody vykonávané elektronicky,
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov, overovanie šekov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie
inkasa, uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné analýzy a informácie, prenájom bezpečnostných schránok, prijímanie vkladov, finančný prenájom (finančný lízing), účasť na vydávaní
cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné poradenstvo, výkon funkcie depozitára, zmenárenská činnosť, obchodovanie na
vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov
(futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi
obehových mincí, vykonávanie hypotekárnych
obchodov, obhospodarovanie cenných papierov
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klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment), sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta, služby poskytované elektronickými tabuľkami - telekomunikačné služby,
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a e-mailu, telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.

(540) profinvest
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211535
10.10.2005
10.9.2014
10.9.2024
2821-2004
10.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, home banking (bankové služby priamo k zákazníkom), bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, kapitálové investície, platobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod kapitálu, platobné prevody vykonávané elektronicky,
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov, overovanie šekov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie
inkasa, uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné analýzy a informácie, prenájom bezpečnostných schránok, prijímanie vkladov, finančný prenájom (finančný lízing), účasť na vydávaní
cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné poradenstvo, výkon funkcie depozitára, zmenárenská činnosť, obchodovanie na
vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov
(futures) a opcií (options) vrátane kurzových
a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek
a so súbormi obehových mincí, vykonávanie hypotekárnych obchodov, obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment), sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta, služby poskytované elektronickými tabuľkami - telekomunikačné služby,
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a e-mailu, telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.

(540) profi úver
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211536
10.10.2005
10.9.2014
10.9.2024
2822-2004
10.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, home banking (bankové služby priamo k zákazníkom), bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, kapitálové investície, platobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod kapitálu, platobné prevody vykonávané elektronicky,
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov, overovanie šekov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie
inkasa, uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné analýzy a informácie, prenájom bezpečnostných schránok, prijímanie vkladov, finančný prenájom (finančný lízing), účasť na vydávaní
cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné poradenstvo, výkon funkcie depozitára, zmenárenská činnosť, obchodovanie na
vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov
(futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí, vykonávanie hypotekárnych obchodov, obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
(portfólio manažment), sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným
sporením.
38 - Elektronická pošta, služby poskytované elektronickými tabuľkami - telekomunikačné služby,
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a e-mailu, telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.

(540) profinvest plus
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211537
10.10.2005
10.9.2014
10.9.2024
2823-2004
10.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, home banking (bankové služby priamo k zákazníkom), bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, kapitálové investície, platobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod kapitálu, platobné prevody vykonávané elektronicky,
vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov, overovanie šekov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie
inkasa, uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné analýzy a informácie, prenájom bezpečnostných schránok, prijímanie vkladov, finančný prenájom (finančný lízing), účasť na vydávaní
cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné poradenstvo, výkon funkcie depozitára, zmenárenská činnosť, obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi
obehových mincí, vykonávanie hypotekárnych obchodov, obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio
manažment), sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta, služby poskytované elektronickými tabuľkami - telekomunikačné služby,
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a e-mailu, telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.

(540) profihypo
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211543
10.10.2005
13.9.2014
13.9.2024
2832-2004
13.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
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8 (511) 39, 44
(511) 39 - Distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok.
44 - Farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy, zdravotnícka starostlivosť, poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení.
(540) Lekáreň na Korze
(732) PICCOLO TRADE, s. r. o., Jesenského 2, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211574
10.10.2005
8.10.2014
8.10.2024
3005-2004
8.10.2004
1.7.2005
5.1.2006
29, 30, 31
29 - Zemiakové tyčinky, zemiakové lupienky, zemiakové vločky, zemiakové hranolčeky, extrudované zemiakové výrobky, extrudované zemiakové
výrobky obsahujúce arašidy, spracované oriešky,
spracované arašidy, pistácie, kukuričný olej, konzervovaná, nakladaná, sušená a varená zelenina
a strukoviny, konzervované, kandizované, mrazené, sušené a varené ovocie, konzervované šampiňóny, ovocná dreň, rôsoly, ovocné a zeleninové
šaláty, džemy, hrozienka, hydina nie živá, neživé
mäkkýše, neživé mušle, jedlé oleje a tuky, jedlá
želatína, kaviár, sušený kokos, bujóny, vývary, krokety, kyslá kapusta, spracované mandle, datle,
arašidové maslo, mäso, mäsové výrobky, klobásy,
salámy, párky, slanina, údeniny, solené potraviny, paradajkový pretlak, potravinárske výrobky
z rýb, sezamový olej, polievky, mlieko, mliečne
výrobky, syry.
30 - Extrudované potraviny vrátane extrudovaných potravín ako snacky, chrumky, pukance, burizóny, oblátky, chlebíčky z ryže alebo obilia, extrudované alebo granulované pečivo, kukuričné
vločky, kukuričné lupienky, kukuričné pukance,
múka všetkých druhov, predovšetkým kukuričná
múka, zemiaková múka, výrobky z obilnín na
ľudskú výživu, krupica, výrobky z múky na ľudskú výživu, mletá kukurica, pražená kukurica,
kukuričný škrob, obilninové lupienky a vločky,
potravinárske výrobky z kukurice a zemiakov, cereálne výrobky, ovsená potrava, ovsené vločky,
müsli, múčne potraviny, chlieb, jemné pečivo, perníky, medovníky, oblátky, koláče, sušienky, sucháre, keksy, krekery, tyčinky, biskvity, škrobovité
potraviny, puding, zmrzlina, cukrovinky, arašidové
cukrovinky, príchuti a arómy, aromatické a chuťové
prísady a prípravky do potravín, cestá, cestoviny,
ryža, čaj, čokoláda, horčica, majonéza, med, kakao, káva, kakaové a kávové nápoje, kávovinové
náhradky, kečup, kečupové príchuti a arómy, korenie, koreniny, kuchynská soľ.
31 - Arašidy, čerstvé zemiaky, pistácie, kukurica,
orechy, lieskové oriešky, mandle, obilie v nespracovanom stave, čerstvé ovocie, semená rastlín,
rastliny, sezam, čerstvá zelenina, krmivo, potrava
pre zvieratá, olejové výlisky.
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(540) RING
(732) NAMEX, s. r. o., Gaštanová 6, 947 01 Hurbanovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211579
10.10.2005
6.9.2014
6.9.2024
5004-2004
6.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
35, 41, 43
35 - Administratívna správa hotelov, hotely (spravovanie), pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo
v obchodnej činnosti, prieskum trhu, reklama, reklamné plochy (prenájom), rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom.
41 - Diskotéky (služby), golfové ihriská (prevádzkovanie), organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie
a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie plesov, organizovanie športových súťaží, plánovanie a organizovanie večierkov, prevádzkovanie športových zariadení, školenie, prenájom športovej výstroje s výnimkou
dopr. prostriedkov.
43 - Bary (služby), bufety (rýchle občerstvenie),
hotelierske služby, kaviarne, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prednáškových
sál, prevádzkovanie hotelového ubytovania, reštaurácie (jedálne).

(540) Golfer
(732) FLOREN, a. s., J. Horvátha 910/50, 967 01 Kremnica, SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211606
10.10.2005
29.9.2014
29.9.2024
5097-2004
29.9.2004
1.7.2005
5.1.2006
41
41 - Cirkusy a varieté, drezúra zvierat, organizovanie predstavení, živé predstavenia, prevádzkové a sprostredkovateľské služby v odbore artistickom a v oblasti cirkusového umenia.

(540) CIRKUS KING
(732) Navrátil Hynek, Chvalkovická 714, 193 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

211778
10.10.2005
11.10.2014
11.10.2024
3015-2004

(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

11.10.2004
1.7.2005
5.1.2006
30
30 - Jemné pečivo, chlieb, cukrovinky, keksy, koláče s plnkou, lístkové cesto, maslové tukové cesto, múčne potraviny, výrobky z múky, pečivo
(rožky), perníky, medovníky, potraviny škrobovité, pečivo, strúhanka, sušienky, torty, zákusky,
koláče, žemle.

(540)

(732) UNI, spol. s r. o., Povstania českého ľudu 3, 040 22
Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211779
10.10.2005
11.10.2014
11.10.2024
3016-2004
11.10.2004
1.7.2005
5.1.2006
30
30 - Jemné pečivo, chlieb, cukrovinky, keksy, koláče s plnkou, lístkové cesto, maslové tukové cesto, múčne potraviny, výrobky z múky, pečivo (rožky), perníky, medovníky, potraviny škrobovité,
pečivo, strúhanka, sušienky, torty, zákusky, koláče, žemle.

(540)

(591) hnedá, žltá, zlatá
(732) UNI, spol. s r. o., Povstania českého ľudu 3, 040
22 Košice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211804
10.10.2005
22.10.2014
22.10.2024
5171-2004
22.10.2004
1.7.2005
5.1.2006
16, 41
16 - Tlačoviny, reklamné tlačoviny, periodické
a neperiodické publikácie, časopisy, noviny, fotografie, plagáty.
41 - Organizovanie celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien poézie a prózy, organizo-
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vanie súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy, služby v oblasti kultúry, zábavy a vzdelávania,
organizovanie vedomostných a zábavných súťaží,
organizovanie festivalov, organizovanie živých
vystúpení.

(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) Vansovej Lomnička
(732) Únia žien Slovenska, Súbežná 2, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211897
9.11.2005
27.8.2014
27.8.2024
2704-2004
27.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
19, 37, 42
19 - Podpery nekovové, prenosné konštrukcie
nekovové, preklady nekovové, drevo stavebné,
odvetrávacie prvky, drevené rošty, drevené obklady, stavebné materiály nekovové, drevo polospracované, napr. trámy, dosky, laty, panely, dyhy z dreva, stavebné drevo, drevené obloženie,
parapetné dosky, žalúzie a markízy nekovové,
portály, vertikálne látkové žalúzie, rolety a plisé,
predokenné markízy a žalúzie nekovové všetkých druhov a typov.
37 - Sprostredkovanie vo výstavbe, poradenská
činnosť v stavebníctve.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve, projektová činnosť v stavebníctve, vzdelávacia činnosť
v stavebníctve.

(540) DEKWOOD
(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211898
9.11.2005
27.8.2014
27.8.2024
2705-2004
27.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
19, 37
19 - Stavebné izolačné materiály, asfaltové pásy
a lepenky.
37 - Sprostredkovanie vo výstavbe, poradenská
činnosť v stavebníctve.

(540) IZODEK
(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

211899
9.11.2005
27.8.2014
27.8.2024
2706-2004
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27.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
6, 37, 40, 41, 42
6 - Výrobky z kovu, najmä profilované plechy,
stavebné materiály kovové, najmä strešné krytiny
kovové, obklady stien kovové, fasádne kazety,
fasádne lamely, ostatné doplnky pre strešné krytiny kovové, perforované plechy.
37 - Sprostredkovanie vo výstavbe, poradenská
činnosť v stavebníctve.
40 - Tvarovanie plechov vrátane profilovania plechov, lisovania plechov, delenia plechov, farbenia plechov a sprostredkovanie týchto služieb.
41 - Vzdelávacia činnosť v stavebníctve.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve, projektová činnosť v stavebníctve.

(540)

(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211900
9.11.2005
27.8.2014
27.8.2024
2708-2004
27.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
1, 17, 19
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, umelé živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave, lepidlá pre priemysel.
17 - Tesniace hmoty na stavebné účely, tepelné
izolačné prvky, prvky na vypĺňanie škár, hrázdenia a dutín s výnimkou kovových.
19 - Hotová malta vyrobená s použitím vápna
a/alebo cementu, a/alebo piesku, a/alebo organických spojív s alebo bez farebných pigmentov, stavebné vápno, mazanina, základné náterové prostriedky na stavebné účely (okrem farieb), vnútorné a vonkajšie omietky, stierkové hmoty, stavebné prvky na steny a medzisteny.

(540)

(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

211901
9.11.2005
27.8.2014
27.8.2024
2709-2004
27.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
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8 (511) 1, 17, 19
(511) 1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, umelé živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave, lepidlá pre priemysel.
17 - Tesniace hmoty na stavebné účely, tepelné
izolačné prvky, prvky na vypĺňanie škár, hrázdenia a dutín s výnimkou kovových.
19 - Hotová malta vyrobená s použitím vápna
a/alebo cementu, a/alebo piesku, a/alebo organických spojív s alebo bez farebných pigmentov,
stavebné vápno, mazanina, základné náterové prostriedky na stavebné účely (okrem farieb), vnútorné a vonkajšie omietky, stierkové hmoty, stavebné prvky na steny a medzisteny.
(540)

(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211902
9.11.2005
27.8.2014
27.8.2024
2710-2004
27.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
1, 2, 17, 19
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, umelé živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave, lepidlá pre priemysel.
2 - Farby, nátery, laky, ochranné výrobky.
17 - Tesniace hmoty na stavebné účely, tepelné
izolačné prvky, prvky na vypĺňanie škár, hrázdenia a dutín s výnimkou kovových.
19 - Hotová malta vyrobená s použitím vápna
a/alebo cementu, a/alebo piesku, a/alebo organických spojív s alebo bez farebných pigmentov, stavebné vápno, mazanina, základné náterové prostriedky na stavebné účely (okrem farieb), vnútorné a vonkajšie omietky, stierkové hmoty, stavebné prvky na steny a medzisteny.

(540)

(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

211903
9.11.2005
27.8.2014
27.8.2024
2712-2004
27.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
6, 17, 19

(511) 6 - Kovové stavebné materiály, zámočnícke a klampiarske výrobky.
17 - Materiály na tesnenie a izoláciu.
19 - Nekovové stavebné materiály, stavebné sklo,
stavebné drevo.
(540)

(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211904
9.11.2005
27.8.2014
27.8.2024
2713-2004
27.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
6, 16, 17, 19, 25, 37, 41, 42
6 - Kovové stavebné materiály, strešné konštrukcie kovové, strešná krytina kovová, najmä oceľové dosky a škridly, obklady stavebné kovové,
plechy, držadlá kovové, kovové podpery, komíny
kovové, kovové stojany a stĺpy, kovové stavebné
prefabrikáty, výstuže stavebné kovové, kovové
potrubia pre ventilačné a klimatizačné zariadenia,
kovové konštrukcie pevné a prenosné, kovové
markízy, rímsy kovové, strešné okná kovové, žľaby odkvapové kovové.
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a neperiodické publikácie, časopisy, brožúry, fotografie,
informačné produkty na papierových nosičoch,
letáky, plagáty, dáta a databázy na papierových
nosičoch, tlačené manuály, reklamné, propagačné a úžitkové výrobky z papiera, napr. pohľadnice, listové papiere, obálky, priania, kalendáre, samolepky, obtlačky, pexesá, vystrihovačky, hracie
karty, kartičky, baliaci papier, tašky, zošity, skicáre.
17 - Hydroizolačné hmoty a materiály, izolačné
hmoty, farby, laky, oleje, nátery, omietky, papier,
tkaniny, obklady, plsti, pásky, vata na utesnenie
všetko na účely izolácie, prostriedky a materiály
na izoláciu tepelnú, protihlukovú, hydroizolácia,
kovové izolačné fólie, látky na izoláciu proti vlhkosti stavieb, materiály na izoláciu káblov, minerálna vlna ako izolačný materiál, izolačný papier,
sklená vata ako izolačný materiál, izolačné materiály zabraňujúce sálaniu, tkaniny zo sklených vlákien na izoláciu, chemické zmesi na izolačné účely, polotovary z plastických hmôt, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky z týchto materiálov, plastické hmoty a polotovary z plastických hmôt, polyuretán, polypropylén, polyester, polyamid a pod.,
najmä v tvare fólie, dosiek a tyči, nite a vlákna
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z plastu okrem vlákien na textilné účely, polystyrén, polystyrén penový, polystyrénové dosky na
izolačné účely, penové materiály na báze gumy
a plastických hmôt, materiály na tesnenie, upchávanie a izoláciu, bridlica azbestová, celulóza
ako polotovar.
19 - Krytiny strešné, škridly strešné, bridlice a bridlicové tabuľky ako strešná krytina, šindle, krokvy
strešné, lemovanie striech nekovové, komíny nekovové, poklopy na komíny nekovové, obklady
vinylové, obklady stien, ohňovzdorné cementové
ochranné vrstvy, podpery nekovové, prenosné
konštrukcie nekovové, lepenka dechtová a decht
pre stavby, okenice nekovové, rámy na okná,
omietky, plsť na stavebné účely, potrubia nekovové pre ventilačné a klimatizačné zariadenia,
rímsy nekovové, žľaby odkvapové nekovové, preklady nekovové, dosky vláknité, drevo stavebné,
odvetrávacie prvky, drevené rošty, drevené obklady, stavebné materiály nekovový, drevo polospracované, napr. trámy, dosky, laty, panely, dyhy z dreva, stavebné drevo, drevené obloženie,
dyhy z dreva, parapetné dosky, žalúzie a markízy
nekovové, portály, stavebné sklo, cementové výrobky, dosky z cementu, panely stavebné nekovové, sadra, malta, suché maltové zmesi, cement,
tehly, tvárnice, stropy, sadrokartónové dosky, betón, stavebné prvky z betónu, asfalt, výrobky
z asfaltu pre stavebníctvo, hydroizolačné asfaltové pásy, decht pre stavebníctvo, dechtová lepenka, náterové hmoty pre stavebníctvo, ohňovzdorné ochranné vrstvy, omietky.
25 - Pracovné, športové neformálne odevy, najmä čapice, opasky, viazanky, šály, klobučnícky
tovar, polokošele, šortky, tenké tepláky, tričká,
manžety (textilné náramky), saká, vesty, rukavice,
palčiaky, oblečenie do dažďa, kombinézy, ponožky, obuv.
37 - Sprostredkovanie vo výstavbe, poradenská
činnosť v stavebníctve.
41 - Vzdelávacia činnosť v stavebníctve.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve, projektová činnosť v stavebníctve.
(540) DEK
(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211916
9.11.2005
1.9.2014
1.9.2024
2737-2004
1.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
17
17 - Paropriepustné poistné podstrešné fólie, parotesné zábrany, hydroizolačné fólie.

(540) DEKFOL
(732) DEKTRADE, a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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211917
9.11.2005
1.9.2014
1.9.2024
2738-2004
1.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
17
17 - Strešné hydroizolácie, kontaktné membrány,
spevnené fólie na krytie lešení, fólie na záhradkárske účely, izolačné materiály (teplo, zvuk, nášľap), hydroizolačné fólie z PELH, perlinkové
tkaniny na stavebné účely (pod omietky).

(540)

(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211931
9.11.2005
8.9.2014
8.9.2024
2785-2004
8.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
16, 35, 39
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, výrobky z kartónu a lepenky, lepenkové
a kartónové palety, obaly a škatule, kartónové
a lepenkové hrany a ohranenia, katalógy, 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, mapy,
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu,
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály,
umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov, tuby z kartónu, umelohmotné priľnavé naťahovacie
fólie na paletizáciu, prepravné palety z lepenky
a kartónu alebo ich kombinácií, nakladacie palety
z lepenky a kartónu alebo ich kombinácií.
35 - Marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu,
prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná činnosť, sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä s chemickým a papiernickým.
39 - Balenie tovaru.
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stvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových
a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej
pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Informačné kancelárie; elektronická pošta;
služby poskytované elektronickými tabuľami; 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 - Spravovanie autorských práv; hosťovanie na
počítačových stránkach (webových 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 médiá; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web)
pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových
programov.

(540) N.G.W.
(732) N. G. W., spol. s r. o., Svodov 131, 937 01 Želiezovce, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211946
9.11.2005
27.9.2014
27.9.2024
2930-2004
27.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
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; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 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; home banking; bankové služby; finančníctvo; služby v oblasti finančníctva; prijímanie
vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie
bankových účtov klientov; vedenie vkladných
knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov;
poskytovanie úverov a iné formy financovania;
investovanie do cenných papierov na vlastný účet;
kapitálové investície; financovanie spoločných
podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom
(lízing); platobný styk a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet,
cestovných šekov a ich overovanie, úverových
(kreditných) a debetných kariet; bankové služby
poskytované prostredníctvom siete bankomatov;
poskytovanie záruk a kaucií; ručenie; otváranie
akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet
alebo na účet klienta s valutami a devízovými
hodnotami a v oblasti termínovaných obchodov
a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov;
obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; obhospodarovanie
cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť
depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových
prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie
hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poraden-

(540)

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

211962
9.11.2005
26.10.2014
26.10.2024
3115-2004
26.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
32
32 - Minerálne vody, minerálne vody sýtené, ochutené alebo inak upravené, iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje.

(540)

(591) modrá, biela, červená
(732) MINERÁLNE VODY, a. s., Slovenská 19, 081 86
Prešov, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212041
10.11.2005
27.8.2014
27.8.2024
2707-2004
27.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
1, 2, 17, 19
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, umelé živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave, lepidlá pre priemysel.
2 - Farby, nátery patriace do tejto triedy, laky
patriace do tejto triedy, ochranné výrobky patriace do tejto triedy.
17 - Tesniace hmoty na stavebné účely, tepelné
izolačné prvky, prvky na vypĺňanie škár, hrazdenia a dutín s výnimkou kovových.
19 - Hotová malta vyrobená s použitím vápna
a/alebo cementu, a/alebo piesku, a/alebo organických spojív s alebo bez farebných pigmentov,
stavebné vápno, mazanina, základné náterové prostriedky na stavebné účely (okrem farieb), vnútorné a vonkajšie omietky, stierkové hmoty, stavebné prvky na steny a medzisteny.
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(540)

(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212055
10.11.2005
20.9.2014
20.9.2024
2879-2004
20.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
29
29 - Jogurty, mliečne výrobky, mliečne dezerty
všetko slovenského pôvodu.

(540)

(540)

(732) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha - Malešice, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212042
10.11.2005
27.8.2014
27.8.2024
2711-2004
27.8.2004
4.8.2005
2.2.2006
1, 2, 17, 19, 37, 42
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, umelé živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave, lepidlá pre priemysel.
2 - Farby, nátery patriace do tejto triedy, laky patriace do tejto triedy, ochranné výrobky patriace
do tejto triedy.
17 - Tesniace hmoty na stavebné účely, tepelné
izolačné prvky, prvky na vypĺňanie škár, hrazdenia a dutín s výnimkou kovových.
19 - Hotová malta vyrobená s použitím vápna
a/alebo cementu, a/alebo piesku, a/alebo organických spojív s alebo bez farebných pigmentov, stavebné vápno, mazanina, základné náterové prostriedky na stavebné účely (okrem farieb), vnútorné a vonkajšie omietky, stierkové hmoty, stavebné prvky na steny a medzisteny.
37 - Sprostredkovanie vo výstavbe, poradenská
činnosť v stavebníctve.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve, projektová činnosť v stavebníctve.

(591) červená, zelená, biela, žltá, modrá
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, LU;
(740) Přemysl Marek, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212058
10.11.2005
27.9.2014
27.9.2024
2929-2004
27.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
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; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 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; home banking; bankové služby; finančníctvo; služby v oblasti finančníctva; prijímanie
vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie
bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; poskytovanie úverov a iné formy financovania; in-
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vestovanie do cenných papierov na vlastný účet;
kapitálové investície; financovanie spoločných
podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom
(lízing); platobný styk a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet,
cestovných šekov a ich overovanie, úverových
(kreditných) a debetných kariet; bankové služby
poskytované prostredníctvom siete bankomatov;
poskytovanie záruk a kaucií; ručenie; otváranie
akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný
účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami a v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových
obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho
účet vrátane poradenstva (portfólio manažment);
uloženie a správa cenných papierov alebo iných
hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť
(nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie;
poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy
z bankových účtov klientov; finančné odhady
a oceňovanie v oblasti bankovníctva; dôchodkové fondy; informácie o poistení; poistno-technické služby; poradenstvo v oblasti poistenia; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Informačné kancelárie; elektronická pošta;
služby poskytované elektronickými tabuľami; 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 - Spravovanie autorských práv; hosťovanie na
počítačových stránkach (webových 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 médiá; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web)
pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových
programov.

(540)

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212059
10.11.2005
27.9.2014
27.9.2024
2933-2004
27.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
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; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 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; home banking; bankové služby; finančníctvo; služby v oblasti finančníctva; prijímanie
vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie
bankových účtov klientov; vedenie vkladných
knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; poskytovanie úverov a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet;
kapitálové investície; financovanie spoločných
podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom
(lízing); platobný styk a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet,
cestovných šekov a ich overovanie, úverových
(kreditných) a debetných kariet; bankové služby
poskytované prostredníctvom siete bankomatov;
poskytovanie záruk a kaucií; ručenie; otváranie
akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet
alebo na účet klienta s valutami a devízovými
hodnotami a v oblasti termínovaných obchodov
a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými
mincami; finančné maklérstvo; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane
poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť
depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných
schránok a denného a nočného trezoru; úschova
cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové
a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo
v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; dôchodkové fondy;
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informácie o poistení; poistno-technické služby;
poradenstvo v oblasti poistenia; poskytovanie
a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií,
elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Informačné kancelárie; elektronická pošta;
služby poskytované elektronickými tabuľami;
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 - Spravovanie autorských práv; hosťovanie na
počítačových stránkach (webových 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 médiá; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web)
pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových
programov.
(540)

(540)

(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212084
10.11.2005
22.10.2014
22.10.2024
3082-2004
22.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
30, 35, 39
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, čaj ochutený.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
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212083
10.11.2005
22.10.2014
22.10.2024
3081-2004
22.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
29, 30, 35, 39
29 - Mlieko, mliečne výrobky, smotana, sušená
smotana, šľahačka, jedlé oleje a tuky, sušené jedlé oleje a tuky, konzervované, sušené a varené
ovocie a zelenina, údeniny, zemiakové lupienky,
zemiakové hranolčeky, zemiakové vločky, zemiaky spracované.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy,
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje,
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové nápoje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor, cukríky, cukrovinky, kvasnice, krekery (slané pečivo),
kukurica pražená, kukuričné vločky, müsli, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, koreniny, chuťové prísady, oblátky, ocot, chuťové omáčky, korenie, zmrzlina.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

212086
10.11.2005
22.10.2014
22.10.2024
3085-2004
22.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
9, 30, 35, 39
9 - Mlieko, mliečne výrobky, smotana, sušená
smotana, šľahačka, jedlé oleje a tuky, sušené jedlé oleje a tuky, konzervované, sušené a varené
ovocie a zelenina, údeniny, zemiakové lupienky,
zemiakové hranolčeky, zemiakové vločky, zemiaky spracované.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy,
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje,
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové
nápoje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor, cukríky, cukrovinky, kvasnice, krekery (slané pečivo),
kukurica pražená, kukuričné vločky, müsli, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, koreniny, chuťové prísady, oblátky, ocot, chuťové omáčky, korenie, zmrzlina.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.
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(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

munikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický
prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané
elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie;
prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie
vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie
súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon
funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných
obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými
cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so
súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných
papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
(portfólio manažment); poisťovníctvo, správcovstvo, dôchodkové fondy, služby na využívanie
dôchodkových fondov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou, dôchodkovým poistením alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby;
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a emailu; telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.

212087
10.11.2005
22.10.2014
22.10.2024
3086-2004
22.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212140
10.11.2005
23.9.2014
23.9.2024
5082-2004
23.9.2004
4.8.2005
2.2.2006
20, 35, 37
20 - Nábytok a doplnky k nábytku do interiérov
patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi v rozsahu predmetu podnikania.
37 - Oprava nábytku a doplnkov k nábytku.

(540)

(732) INTERMOB, s. r. o., Považské Podhradie 360,
017 04 Považská Bystrica, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212146
10.11.2005
8.10.2014
8.10.2024
5124-2004
8.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických ko-

(540) služba Kontakt
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212147
10.11.2005
8.10.2014
8.10.2024
5125-2004
8.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie
v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronic-
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ky; vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie,
kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov
alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie
súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon
funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami
bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); poisťovníctvo, správcovstvo, dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou,
dôchodkovým poistením alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby;
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.
(540) VÚB Kontakt
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212152
10.11.2005
14.10.2014
14.10.2024
5142-2004
14.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane
služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie
v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov,
napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie
inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; poskytovanie bankových informá-
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cií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných
obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými
cennými papiermi, so zlatými a striebornými
mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie
hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); poisťovníctvo,
správcovstvo, dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou, dôchodkovým poistením alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby;
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a emailu; telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.
(540) VUB Private banking
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212154
10.11.2005
14.10.2014
14.10.2024
5145-2004
14.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
9, 16, 35, 38, 41
9 - Magnetické, optické a iné nosiče dát, informácií, zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov patriace do tejto triedy, publikácie v elektronickej podobe, on-line dostupné
publikácie v sieti internet, softvér na nosičoch.
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých druhov, periodická
a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, brožúry, prospekty, plagáty, fotografie, programy, vstupenky, letáky, katalógy, študijné a konferenčné materiály, napr. zborníky a sylaby.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
a služby, elektronická inzercia, on-line inzercia,
výstavy na reklamné a propagačné účely, marketing, poradenské a sprostredkovateľské služby
súvisiace s reklamnou tlačou, propagáciou, reklamou, inzerciou a marketingom, rozširovanie reklamných tlačovín a reklamných nosičov informácií, vydávanie reklamných materiálov.
38 - Rozširovanie tlačovín, časopisov, periodík
v elektronickej podobe, tiež prostredníctvom počítačovej siete vrátane internetu.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, usporadúvanie
odborných seminárov a konferencií, vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie novín, časopisov, kníh vrátane vydávania tlačovín
prostredníctvom počítačových sietí.
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(540)

(732) Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212160
10.11.2005
25.10.2014
25.10.2024
5174-2004
25.10.2004
4.8.2005
2.2.2006
9, 16, 35, 41
9 - Nahrané, resp. stiahnuteľné tlačoviny, časopisy, periodiká v elektronickej podobe, dostupné aj
prostredníctvom počítačovej siete vrátane internetu.
16 - Papier a výrobky z papiera, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny a polygrafické
výrobky všetkých druhov, najmä časopisy, noviny, knihy, brožúry, prospekty, plagáty, fotografie, programy, vstupenky, letáky, katalógy, periodická a neperiodická tlač.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
a služby, elektronická inzercia, on-line inzercia,
výstavy na reklamné a propagačné účely, marketing, poradenské a sprostredkovateľské služby
súvisiace s reklamnou tlačou, propagáciou, reklamou, inzerciou a marketingom, rozširovanie reklamných tlačovín a reklamných nosičov informácií, vydávanie reklamných materiálov.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, usporadúvanie
odborných seminárov a konferencií, vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie novín, časopisov, kníh vrátane vydávania tlačovín
prostredníctvom počítačových sietí, rozširovanie
tlačovín, časopisov, periodík v elektronickej podobe, prostredníctvom počítačovej siete vrátane
internetu, bez možnosti kopírovania.

(540)

(591) čierna, červená
(732) W PRESS a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

212188
10.11.2005
30.11.2014
30.11.2024
5273-2004
30.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
9, 16, 35, 41

(511) 9 - Nahrané, resp. stiahnuteľné tlačoviny, časopisy, periodiká v elektronickej podobe, dostupné aj
prostredníctvom počítačovej siete vrátane internetu.
16 - Papier a výrobky z papiera, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny a polygrafické
výrobky všetkých druhov, najmä časopisy, noviny, knihy, brožúry, prospekty, plagáty, fotografie, programy, vstupenky, letáky, katalógy, periodická a neperiodická tlač.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
a služby, elektronická inzercia, on-line inzercia,
výstavy na reklamné a propagačné účely, marketing, poradenské a sprostredkovateľské služby
súvisiace s reklamnou tlačou, propagáciou, reklamou, inzerciou a marketingom, rozširovanie reklamných tlačovín a reklamných nosičov informácií, vydávanie reklamných materiálov.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, usporadúvanie
odborných seminárov a konferencií, vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie
novín, časopisov, kníh vrátane vydávania tlačovín
prostredníctvom počítačových sietí, rozširovanie
tlačovín, časopisov, periodík v elektronickej podobe, prostredníctvom počítačovej siete vrátane
internetu, bez možnosti kopírovania.
(540)

(732) W PRESS a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212189
10.11.2005
30.11.2014
30.11.2024
5274-2004
30.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
9, 16, 35, 41
9 - Nahrané, resp. stiahnuteľné tlačoviny, časopisy, periodiká v elektronickej podobe, dostupné aj
prostredníctvom počítačovej siete vrátane internetu.
16 - Papier a výrobky z papiera, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny a polygrafické
výrobky všetkých druhov, najmä časopisy, noviny, knihy, brožúry, prospekty, plagáty, fotografie, programy, vstupenky, letáky, katalógy, periodická a neperiodická tlač.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
a služby, elektronická inzercia, on-line inzercia,
výstavy na reklamné a propagačné účely, marketing, poradenské a sprostredkovateľské služby
súvisiace s reklamnou tlačou, propagáciou, reklamou, inzerciou a marketingom, rozširovanie reklamných tlačovín a reklamných nosičov informácií, vydávanie reklamných materiálov.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, usporadúvanie
odborných seminárov a konferencií, vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie novín, časopisov, kníh vrátane vydávania tlačovín

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
prostredníctvom počítačových sietí, rozširovanie
tlačovín, časopisov, periodík v elektronickej podobe, prostredníctvom počítačovej siete vrátane
internetu, bez možnosti kopírovania.
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(540)

(540)

(732) W PRESS a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(591) čierna, červená
(732) W PRESS a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212190
10.11.2005
30.11.2014
30.11.2024
5275-2004
30.11.2004
4.8.2005
2.2.2006
9, 16, 35, 41
9 - Nahrané, resp. stiahnuteľné tlačoviny, časopisy, periodiká v elektronickej podobe, dostupné aj
prostredníctvom počítačovej siete vrátane internetu.
16 - Papier a výrobky z papiera, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny a polygrafické
výrobky všetkých druhov, najmä časopisy, noviny, knihy, brožúry, prospekty, plagáty, fotografie, programy, vstupenky, letáky, katalógy, periodická a neperiodická tlač.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
a služby, elektronická inzercia, on-line inzercia,
výstavy na reklamné a propagačné účely, marketing, poradenské a sprostredkovateľské služby
súvisiace s reklamnou tlačou, propagáciou, reklamou, inzerciou a marketingom, rozširovanie
reklamných tlačovín a reklamných nosičov informácií, vydávanie reklamných materiálov.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, usporadúvanie
odborných seminárov a konferencií, vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie novín, časopisov, kníh vrátane vydávania tlačovín
prostredníctvom počítačových sietí, rozširovanie
tlačovín, časopisov, periodík v elektronickej podobe, prostredníctvom počítačovej siete vrátane
internetu, bez možnosti kopírovania.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212292
13.12.2005
29.9.2014
29.9.2024
2944-2004
29.9.2004
8.9.2005
2.3.2006
29, 30, 32
29 - Zeleninové šťavy na varenie, paradajková
šťava na varenie, bujónové koncentráty, mliečne
nápoje (s vysokým obsahom mlieka).
30 - Ľadový čaj, šťavy (chuťové prísady), čokoládové nápoje, príchuti do potravín s výnimkou
esencií a éterických olejov, príchuti do nápojov
s výnimkou éterických olejov, mliečne kakaové
nápoje, kávové nápoje, mliečne čokoládové nápoje, nápoje na báze čaju, kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, prísady do nápojov, iné ako
esencie; čaj.
32 - Arašidové mlieko (nápoje nealkoholické), šerbety (nápoje), šerbety (sladené ovocné nápoje),
sarsaparilový nápoj, nápoje izotonické, sódová
voda, jablkový džús (nealkoholický), nealkoholické ovocné výťažky, zeleninové šťavy, príchuti
na výrobu nápojov, sirupy na výrobu malinoviek,
sýtená voda, stolové vody, prípravky na výrobu
sýtenej vody, mandľové mlieko (nápoj), lítna voda, srvátkové nápoje, prípravky na výrobu minerálnych vôd, paradajková šťava (nápoj), prípravky na výrobu nápojov, pastilky na výrobu šumivých nápojov, prípravky na výrobu likérov, sladina, ovocné šťavy, nápoje z nealkoholických
štiav, sóda, koktail nealkoholický, nealkoholické
nápoje z ovocných štiav, prášky na výrobu šumivých nápojov, nealkoholické výťažky z ovocia,
minerálne vody (nápoje), prášky na prípravu šumivých nápojov, selterská voda, minerálka, sirupy na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, citronády, tablety na prípravu šumivých nápojov,
vody (nápoje).

(540)

(591) modrá
(732) ZLATÁ STUDŇA, s.r.o., Široké 631, 082 37 Široké, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212299
13.12.2005
4.10.2014
4.10.2024
2981-2004
4.10.2004
8.9.2005
2.3.2006
32
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, sýtené a stolové vody, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.

(540) EXPRES
(732) NEALKO ORAVAN, spol. s r. o., Priemyselná 392, 027 42 Podbiel, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212305
13.12.2005
18.10.2014
18.10.2024
3046-2004
18.10.2004
8.9.2005
2.3.2006
35, 36, 39, 42, 43
35 - Reklamná a propagačná činnosť, komplexné
spracovávanie účtovnej evidencie, organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov), automatizované spracovanie dát,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom.
36 - Zmenárenská činnosť (zmenárenské služby).
39 - Rezervácia dopravy, organizovanie ciest, exkurzií a okružných výletov, informácie o doprave,
osobná doprava, rezervácia v doprave, služby
v doprave a preprave, sprevádzanie turistov, organizovanie výletov, rezervácie zájazdov.
42 - Skúšanie a inštalovanie programov a aplikačného softvéru.
43 - Reštauračné služby, hotelierske služby, rezervácia ubytovania a zájazdov, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

(540)

(591) zelená, modrá, červená
(732) SATUR TRAVEL, a. s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

212425
13.12.2005
6.10.2014
6.10.2024
5115-2004
6.10.2004
8.9.2005
2.3.2006

8 (511) 29, 30, 35
(511) 29 - Šľahačka, šľahačka na torty, zmrzlinu a ovocie, želatínovacie prostriedky do potravín, jedlá
želatína, želírovacie prostriedky, zaváraniny, kompóty, ovocné rôsoly, pektín v tekutej, práškovej
a roztierateľnej podobe na ľudskú spotrebu, algináty ako potrava.
30 - Hotové zákusky, a to pudingové krémy, jogurtové krémy, ovocné krémy, tvarohové krémy,
smotanové krémy a mliečne krémy ako plnky koláčov, zákuskov a tort, hotové pudingy, prášky na
prípravu zákuskov s použitím tvarohu, prípravky
na torty a sladké pečivo, zahusťovacie prípravky
na kuchynské použitie, nákypy ako náplne tort,
zmesi na pečenie, výrobky príbuzné pudingovým
práškom na výzdobu pudingových krémov, šľahaných krémov, želé, penových krémov na zákusky a iných sladkostí na spôsob pudingov, krémy
na torty v tekutej a roztierateľnej podobe, zmrzlina, cestoviny, stužovače šľahačky, krémy na torty v prášku, potravinové škroby, prášky na smotanové omáčky, polotovary na výrobu koláčov,
zákuskov a tort, prášok na výrobu koláčov, zákuskov a tort, zmes v prášku na prípravu koláčov,
zákuskov a tort, jedlé ozdoby na torty, prípravky
na stuženie šľahačky, zákusky, koláče, torty, prášky do pečiva a ostatné kypriace prostriedky, vanilkový cukor, pudingové prášky, práškové zmesi obsahujúce škrob na prípravu krémov, krémových omáčok, plniek a dezertov, pudingové krémy v prášku, krémy v prášku, pudingy na spôsob
želé v prášku, výrobky príbuzné pudingovým práškom na výrobu pudingových krémov, krémov,
šľahaných krémov, tortová poleva, želatínovací cukor, cestá na koláče, pečivo, torty, zmrzlinové prášky, ovocné prípravky na plnky zákuskov a tort.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodná činnosť
(pomoc pri riadení), obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum trhu, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, podpora predaja
(pre tretie osoby), reklama, rozširovanie vzoriek.
(540) CrémeOlé
(732) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212432
13.12.2005
25.11.2014
25.11.2024
5258-2004
25.11.2004
8.9.2005
2.3.2006
12
12 - Automobily a konštrukčné časti k nim.

(540) IS220d
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212433
13.12.2005
25.11.2014
25.11.2024
5259-2004
25.11.2004
8.9.2005
2.3.2006
12
12 - Automobily a konštrukčné časti k nim.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540) IS250
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212500
13.1.2006
9.9.2015
9.9.2025
1648-2005
9.9.2005
6.10.2005
6.4.2006
7, 12
7 - Dopravné pásy; stroje a zariadenia pre gumárenský priemysel.
12 - Pneumatiky všetkých druhov; automobilové
dielce a súčasti.

(540)

(591) červená, čierna, hnedá
(732) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

212535
13.1.2006
20.9.2014
20.9.2024
2880-2004
20.9.2004
6.10.2005
6.4.2006
29
29 - Jogurty - všetko slovenského pôvodu.
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212542
13.1.2006
25.10.2014
25.10.2024
3105-2004
25.10.2004
6.10.2005
6.4.2006
9, 16, 35, 39, 41
9 - Nosiče informácií všetkých druhov, auditívneho a audiovizuálneho charakteru, softvér.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých
druhov, napr. časopisy, letáky.
35 - Propagačná, reklamná a inzertná činnosť a služby.
39 - Distribúcia tlačovín a nosičov informácií.
41 - Vydávanie tlačovín a nosičov informácií s výnimkou reklamných a náborových.

(540)

(732) Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha Karlín, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212544
13.1.2006
25.10.2014
25.10.2024
3108-2004
25.10.2004
6.10.2005
6.4.2006
9, 16, 38, 41, 42
9 - Nosiče textových, obrazových a zvukových
dát a informácií, elektronický časopis.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, napr. knihy, časopisy.
38 - Šírenie informácií prostredníctvom dátových
sietí, napr. internetom.
41 - Vzdelávanie, výchova, zábava, športové a kultúrne aktivity, vydavateľská činnosť s výnimkou
reklamnej a náborovej, najmä vydávanie elektronických časopisov, periodík, kníh.
42 - Tvorba informačných databáz, prevod, konverzia časopisov, periodík, kníh z fyzických médií na elektronické médiá.

(540)

(591) červená, biela, čierna
(732) Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha Karlín, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(591) modrá, žltá, hnedá, červená, biela, zelená
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, LU;
(740) Přemysl Marek, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212572
13.1.2006
3.12.2014
3.12.2024
3455-2004
3.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
9, 16, 36
9 - Magnetické karty, pamäťové karty.
16 - Tlačoviny, poukážky (vouchery).
36 - Vydávanie poukážok (voucherov).

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212644
13.1.2006
22.12.2014
22.12.2024
3610-2004
22.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
33
33 - Konzumné a značkové liehoviny radu OLD
HEROLD.

(540)

(540) FLEXIPASS
(732) SODEXO, 255 Quai De La Bataille de Stalingrad, 92130 Issy Les Moulineaux, FR;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212583
13.1.2006
9.12.2014
9.12.2024
3504-2004
9.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
30
30 - Čokoláda, čokoládové bonbóny; cukrárske
výrobky a cukrovinky; zmrzlina; mrazené cukrovinky; hotové dezerty a zmesi na ich prípravu,
čokoládové nápoje a zmesi na ich prípravu, nápoje s čokoládovou príchuťou a zmesi na ich prípravu; koláče, zákusky, keksy, sušienky.

(540) SEGSATIONS
(732) Kraft Foods UK Intellectual Property Limited,
PO Box 12, Bournville Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212640
13.1.2006
21.12.2014
21.12.2024
3603-2004
21.12.2004
6.10.2005
6.4.2006
6, 11, 17
6 - Kovové potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubie.
11 - Regulačné bezpečnostné zariadenia, klimatizačné filtre, klimatizačné zariadenia, ohrievače
vzduchu a vody, výmenníky tepla s výnimkou
výmenníkov ako častí strojov, vetracie zariadenia,
ventilátory a ich príslušenstvo ako súčasť klimatizačných zariadení.
17 - Zvukovoizolačné materiály, nekovové hadice, nekovové spojky na potrubie, nekovové výstuže na potrubie.

(540) METALFLEX
(732) ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Boleslavova 53/15, 140 00 Praha, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;

(591) zelená, béžová, modrá
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

212810
9.2.2006
4.10.2014
4.10.2024
2979-2004
4.10.2004
3.11.2005
4.5.2006
20, 24, 37
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, nábytok,
sedadlá.
24 - Poťahy na nábytok, čalúnnické látky.
37 - Čalúnenie, čalúnnické opravy.

(540)

(591) červená, čierna
(732) GKT, s. r. o., Pivovarnícka 2824/22, 9550 01
Topoľčany, SK;
(740) Rehák Marek, Topoľčany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

212813
9.2.2006
25.10.2014
25.10.2024
3104-2004
25.10.2004
3.11.2005
4.5.2006
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8 (511) 9, 16, 35, 39, 41
(511) 9 - Nosiče informácií.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, časopisy.
35 - Propagačná, reklamná a inzertná činnosť a služby.
39 - Distribúcia tlačovín.
41 - Vydávanie tlačovín.
(540) MODERNÍ ŘÍZENÍ
(732) Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha Karlín, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

212893
9.2.2006
2.3.2015
2.3.2025
365-2005
2.3.2005
3.11.2005
4.5.2006
41
41 - Prekladateľské služby.

(732) Atingo, s.r.o., Felklova 2024, 252 63 Roztoky, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213090
6.3.2006
18.11.2014
18.11.2024
3290-2004
18.11.2004
1.12.2005
1.6.2006
33
33 - Konzumné a značkové liehoviny radu OLD
HEROLD.

(540)
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213093
6.3.2006
22.11.2014
22.11.2024
3298-2004
22.11.2004
1.12.2005
1.6.2006
7, 35, 37, 42
7 - Stroje, obrábacie stroje a ich súčasti; motory
a ich súčasti (s výnimkou motorov pre pozemné
vozidlá); priemyselné roboty - stroje; komplexné
robotizované priemyselné systémy; zváracie stroje; hydraulické stroje; kompresory - stroje; prevodovky strojov; dopravníky - stroje a manipulačné zariadenia; žeriavy; hevery - stroje; rezacie
stroje; lisovacie stroje; dierovacie stroje; miešacie stroje a iné stroje obsiahnuté v tejto triede.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; reklamná činnosť; marketing; prieskum trhu.
37 - Montáž a opravy strojov a priemyselných robotov.
42 - Činnosť technických poradcov a inžinierov
oblasti strojárstva; vývoj, konštrukcia, projektovanie a poradenstvo v strojárstve; tvorba počítačového softvéru - programovanie počítačov; zhotovovanie softvéru na objednávku; prenájom softvéru; poradenstvo a konzultácie v oblasti softvéru.

(540)

(732) robotec, s. r. o., Hlavná 3, 038 52 Sučany, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213167
6.3.2006
26.1.2015
26.1.2025
5077-2005
26.1.2005
2004/041207
15.12.2004
TR
1.12.2005
1.6.2006
16
16 - Jednorazové plienky vyrobené z papiera a/alebo celulózy.

(540) SLEEP & PLAY
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(591) zelená, žltá, červená
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

213219
6.3.2006
1.10.2014
1.10.2024
5109-2004
1.10.2004
1.12.2005
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(450) 1.6.2006
8 (511) 16, 25, 26, 35, 41, 42, 45
(511) 16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov, knihy,
brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, 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, adresné štítky do adresovacích strojov, obežníky, kancelársky papier, listový papier, papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, plastové
fólie na balenie, formuláre, formuláre na zmluvy
a podania, predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, kopírovací papier, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera
alebo plastických materiálov, vzory na výrobu
odevov.
25 - Odevy, oblečenie, predovšetkým odevy a oblečenie ako nosiče reklamných a propagačných
textov a označení, bielizeň, opasky, nohavice,
pokrývky hlavy, cylindre, čelenky, čiapky, klobúky, šilty na pokrývky hlavy, konfekcia, obleky,
košele, kožušiny ako oblečenie, kravaty, manžety
ako časti odevov, náprsenky, pančuchy, plášte,
ponožky, rukavice, saká, šály, šatky, šerpy, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, papuče, celé topánky,
pracovná obuv, sandále, kovanie na obuv.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň, bordúry, lemy, obruby na odevy, odznaky na odevy nie
z drahých kovov, ozdobné brošne, spony, ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na šaty,
ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých kovov,
umelé kvety, opaskové pracky, pásky na rukávy,
nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov.
35 - Vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, činnosť politických strán spočívajúca v propagácii politických programov a dokumentov, činnosť politických strán spočívajúca
vo vzťahoch s verejnosťou, hospodárske a ekonomické predpovede, odborné obchodné poradenstvo, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, lepenie
plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom, štatistické informácie, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, vedenie kartoték v počítači, organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
41 - Činnosť politických strán spočívajúca vo
vzdelávaní, organizovaní a zhromažďovaní občanov, spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie spoločenských
a politických zhromaždení, organizovanie manifestácií a sprievodov, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií,
plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých

vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme, informácie o výchove
a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Činnosť politických strán spočívajúca v zastupovaní záujmov občanov predovšetkým pred
verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami,
poradenstvo v oblasti ľudských práv, právne poradenstvo, spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu,
architektúry, urbanistického plánovania, expertíz,
inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu,
počítačových databáz, softvéru a hardvéru, právny výskum, sprostredkovanie uvedených služieb.
45 - Činnosť politických strán spočívajúca v lobistických službách iných než na obchodné účely.
(540)

Sociálnodemokratická strana
Slovenska

(732) SMER - sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213364
10.4.2006
2.12.2014
2.12.2024
3447-2004
2.12.2004
5.1.2006
7.7.2006
9, 11, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické prístroje, a zariadenia a to automatizačné, regulačné, meracie, kontrolné, indikačné a signalizačné prvky; prístroje,
zariadenia a sústavy; štrukturovaná kabeláž na
počítačové siete; cievky, elektrické; elektromagnetické cievky; ampérmetre; zosilňovače; elektrické hlásiče; antény; odrušovače, elektrotechnika;
transformátory, elektrotechnika; skriňové rozvádzače na elektriku; automatické rozvádzače ako
stroje; posuvné meradlo, kaliber; tlakomery na
ventily; počítacie dosky; počítacie stroje; prístroje a nástroje na meranie objemu; prístroje na kontrolu tepla; prístroje na kontrolu teplovodných
kotlov a teplárenských pecí; elektrické zariadenia
na diaľkové ovládanie priemyselných procesov;
rozvodné skrine; kondenzátory; elektrické vodiče; spínače; kontrolné a regulačné elektrické prístroje; elektrické monitorovacie prístroje; meniče, elektrické; zásuvky a iné elektrické spojky;
reproduktory, amplióny; zariadenia na meranie
vzdialenosti; diaľkomery, zameriavacie zariadenia; rozvodové panely na elektriku; meracie prístroje; zariadenia na meranie hladiny vody - vodoznaky; telefónne slúchadlá; indikátory straty
elektrickej energie; meracie elektrické zariadenia;
elektrické vodiče; riadiace panely; spojky elektrického vedenia; elektrické spojky; vysielače elektronických signálov; vysielacie zariadenia - tele-
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komunikácie; termostaty; meradlá; elektrické vodiče; magnetické cylindrické vrstvy; rádia; plynomery; prijímače audio- a video-; vlhkomery;
identifikačné puzdrá pre elektrické vodiče; indikátory množstva; invertory - elektrotechnika; vákuové manometre; zariadenia na spracovanie údajov; presné meracie prístroje; meracie pomôcky;
mikrofóny, automatické časové spínače, počítače, nahrané počítačové programy, samoregulačné
palivové čerpadlá; zariadenia na meranie tlaku;
telefónne prístroje a ústredne; elektrické odpory;
reostaty; indukčné cievky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; ďalekopisné zariadenia a ústredne; telegrafy ako prístroje; telegrafné vodiče; diaľkové ovládače; telefónne mikrofóny; snímače teploty; prístroje na
zaznamenávanie času; poplašné zabezpečovacie
zariadenia proti odcudzeniu; zariadenia na ochranu
majetku a osôb; fotoelektrické bunky; bzučiaky;
materiály na elektrické vedenie - vodiče, káble;
telefónne vodiče; nahrané programy obsluhujúce
počítač; počítačový softvér; počítačové programy
na vytváranie webových stránok; počítačové
programy na prístup a použitie internetu; čítacie
zariadenia - informatika; snímače - zariadenia na
spracovanie údajov; elektrické kolektory; elektrické dverové zvončeky, zvončeky ako poplašné
zariadenia; elektrické otvárače dverí; elektrické
žehličky; šetriče paliva do motorov; automobilové zapaľovače; náhradné diely, časti a súčasti na
tovary uvedené v triede 9 tohto zoznamu; náhradné náplne na tovary uvedené v triede 9 tohto
zoznamu; obaly, puzdrá a stojany patriace do
triedy 9 tohto zoznamu.
11 - Bojlery, ohrievače vody s výnimkou bojlerov
ako časti strojov; špirály ako časti destilačných,
ohrievacích a ochladzovacích zariadení; klimatizačné prístroje a zariadenia; klimatizačné filtre;
elektrické ventilátory (stolové); medziprehrievače vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; odparovače, vetracie zariadenia; ventilátory (ako časti vetracích zariadení); ventilátory na klimatizáciu; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; ochladzovacie zariadenia a stroje; chladiace komory,
nádoby; chladiace stroje, prístroje a zariadenia;
chladiace zariadenia na chladenie tekutín, vody;
osvetľovacie prístroje a zariadenia; lampy na
svietenie; stropné svetlá, lustre; svetlomety, reflektory; elektrické lampy; spájkovacie lampy; držiaky na lampy a svietidlá; tienidlá na lampy; plášte
svietidiel; objímky na tienidlá; chrániče osvetľovacích telies; objímky na svietidlá lámp; svetelné
rúry; pouličné lampy; svetelné gule; bezpečnostné lampy; svietiace domové čísla; elektrické výbojky na osvetlenie; žiarivky; osvetľovacie horečné vlákna; svetlá, reflektory, svetlomety, osvetľovacie zariadenia na vozidlá, automobily; zariadenia vozidiel, automobilov proti oslneniu (výstroj lámp); klimatizačné zariadenia vozidiel, automobilov; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá;
vyhrievacie zariadenia, ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; vykurovacie telesá do automobilov; horáky; držiaky plynových horákov;
liehové horáky, acetylénové horáky; kyslíkovo-vodíkové horáky; zariadenia na výrobu pary; tepelné, výhrevné akumulátory; parné akumulátory; solárne kolektory, solárne pece; tepelné čerpadlá; spaľovne, spaľovacie pece; výhrevné kot-
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ly; olejové horáky; dymové hradidlá; parné kotly
s výnimkou kotlov ako časti strojov; vzduchové
ventily na parné vykurovacie telesá; prívodné zariadenia k teplovodným kotlom; kotlové rúry do
vykurovacích zariadení kotlov; teplovodne vykurovacie zariadenia; výmenníky tepla s výnimkou
výmenníkov ako časti strojov; vykurovacie, vyhrievacie zariadenia a telesá; vykurovacie telesá
na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; radiátory na kúrenie; radiátorové uzávery; vykurovacie články; žiariče; šetriče paliva,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; elektrické
vykurovacie telesá; výhrevné žeraviace vlákna;
elektrické radiátory; vyhrievané elektrické podušky, prikrývky s výnimkou podušiek na lekárske účely; ohrievače do postele; elektrické aj
neelektrické ohrievače na nohy; elektricky vyhrievané koberce; ohrievače; ohrievadlá; teplovzdušné zariadenia; teplovzdušné rúry; zariadenia na ohrev teplej vody; teplovodné kúrenie; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na
radiátory ústredného kúrenia; termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenia); prístroje na
čistenie plynu; čističe plynu ako časti plynových
zariadení; plynové bojlery; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na plynové zariadenia a plynové potrubia; zapaľovače na zapaľovanie plynu;
pece (na rozličné účely), sporáky, piecky, rúry
s výnimkou laboratórnych a na experimentálne
účely; kuchynské potreby na pečenie a varenie,
elektrické rúry, mikrovlnné rúry; varné prístroje
a zariadenia; variče; stolné variče; ponorné ohrievače; elektrické kanvice; elektrické kávovary;
elektrické kávové filtre; elektrické tlakové hrnce;
elektrické rúry na pečenie; elektrické formy na
pečenie oblátok; príslušenstvo rúr zo šamotu; pekáč, otočný rošt; elektrické fritézy; hriankovače;
filtračné kávovary, elektrické; grily; kamene z lávy na použitie pri grilovaní; kuchynské odsávače;
ohrievacie železá do žehličiek; náhradné diely;
časti a súčasti na tovary uvedené v triede 11 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany patriace do
triedy 11 tohto zoznamu.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
obchodné alebo podnikateľské informácie; marketingové štúdie; sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
37 - Montáž, servisné služby, údržba a opravy meracej, regulačnej techniky a riadiacich systémov;
montáž inštalovanie, servis, opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 9, 11 tohto zoznamu;
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a rozvodných zariadení; inštalácia
a opravy elektrických strojov a prístrojov, chladiarenských a klimatizačných zariadení, ústredného kúrenia a vetrania, elektroinštalácie; montáž
káblových rozvodov; oprava a montáž kancelárskej techniky, kancelárskych strojov a zariadení
na spracovanie dát; montáž, inštalovanie, servis,
opravy, údržba elektrických spotrebičov; inštalácia a opravy výťahov; montáž a opravy vykurovacích zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných a chladiacich zariadení, montáž a opravy
pecí; čistenie a opravy kotlov; údržba a oprava
horákov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; odrušovanie elektrických prístrojov a za-
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riadení; montovanie a opravy telefónov; montáž
údržba a opravy bezpečnostných schránok, trezorov; montáž a opravy meracích a regulačných
prístrojov a techniky; inštalácia a opravy zariadení na ochranu majetku a osôb (poplašné systémy proti vlámaniu); inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; montáž, údržba a opravy kancelárskych elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť; montáž a opravy meracích a regulačných
prístrojov a techniky; montáž kuchynského zariadenia; sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 37 tohto zoznamu.
38 - Informácie o telekomunikáciách; telekomunikačné informácie; poskytovanie poradenstva
v oblasti telekomunikačných služieb.
42 - Projektovanie stavieb vrátane energetického
vybavenia budov; vypracovanie stavebných výkresov; projektová činnosť; štúdie technických
projektov, inžinierska činnosť, odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení,
poradenstvo v oblasti merania, regulácie a riadiacich systémov; inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových programov; obnovenie počítačových databáz; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; kalibrácia; kontrola kvality; sprostredkovanie služieb uvedených v triede
42 tohto zoznamu.

zvuku alebo obrazov; nosiče magnetických dát,
záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy na mincami ovládané prístroje; kontrolné
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje vrátane
váh, váhy, elektricky vyhrievané natáčky a kulmy, elektrické žehličky.
10 - Masážne aparáty vrátane aparátov na masáž
chodidiel, epilátory na lekárske účely.
11 - Elektrické nízkotlakové autoklávy, elektrické prístroje na pečenie oblátok, inštalácie na distribúciu vody, filtre na pitnú vodu, ohrievače vody,
fľaše na horúcu vodu, grily (Grills (cooking appliances); opekacie prístroje (roasting apparatus),
elektrické prístroje na výrobu jogurtov, klimatizačné prístroje, kávovary, prístroje na praženie
kávy, olejové radiátory, mrazničky, chladiace komory, elektrické ohrievače na dojčenské fľaše,
elektrické platničky na varenie (griddles), pece
s výnimkou rúr na experimentálne účely, elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie, sporáky vrátane plynových a elektrických varičov,
sušičky na bielizeň, ventilátorové ohrievače, ohrievače s umelým ťahom, hriankovače vrátane opekačov sendvičov a chleba, sušiče na vlasy, fritézy, elektrické, chladničky, elektrické kanvice
a kotly, paráky na jedlo, ventilátory (fans).
12 - Vozidlá, zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo vo vode.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a tovary zo vzácnych
kovov alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných
triedach, klenoty, šperky, drahé kamene, budíky,
hodiny, elektrické hodiny a náramkové hodinky.
20 - Nábytok, zrkadlá, obrazové rámy, tovary
(nezahrnuté v iných triedach) z dreva, korku, trstiny, šachora, prútia, rohoviny, kostí, slonoviny,
veľrybích kostí, mušlí, jantáru, perleti, morskej
peny a náhradok všetkých týchto materiálov alebo z plastu.
21 - Sušiaky na bielizeň, mangeľ na nohavice,
autoklávy (nízkotlakové-), tlakové hrnce a varáky
s výnimkou elektrických, žehliace dosky, zubné
kefky vrátane elektrických; mlynčeky (ručne ovládané), kuchynský a jedálenský riad, nie z drahých
kovov, hrebene, potreby pre domácnosť s výnimkou potrieb z drahých kovov, kuchynské náradie
s výnimkou náradia z drahých kovov.
28 - Hry, hračky a hracie predmety, gymnastické
a športové potreby nezahrnuté v iných triedach,
ozdoby na vianočné stromčeky.
35 - Podpora predaja pre tretie strany, pomoc pri
riadení maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti.

(540)

(732) Ing. Pavol Zuskáč - QUERCUS, Borova 3177/10,
010 01 Žilina, SK;
(740) Jalůvka Miroslav, Ing., Prievidza, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213373
10.4.2006
20.10.2014
20.10.2024
5161-2004
20.10.2004
5.1.2006
7.7.2006
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 28, 35
7 - Kuchynské stroje elektrické, drviče, elektrické otvárače konzerv, mlynčeky na kávu, kuchynské roboty, miesiče, miešače, mixéry, sekáče na
mäso ako stroje, vysávače vrátane mokrých vysávačov, elektrické šľahače pre domácnosť, elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; elektrické
nože, umývačky riadu, pračky, šijacie stroje.
8 - Kulmy (na kučeravenie vlasov); nože, neelektrické otvárače konzerv, nože na zeleninu, sekáče, sekačky, rezačky, luskáčiky s výnimkou luskáčikov z drahých kovov, príbor (nože, vidličky
a lyžice); elektrické a neelektrické nožnice na strihanie fúzov a brady, britvy, holiace strojčeky elektrické aj neelektrické, elektrické a ručné epilátory, strojčeky na odstraňovanie textilných chlpov.
9 - Vedecké, námorné, geodetické (surveying),
elektrické, fotografické, filmovacie, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné (inšpekčné), záchranné a výučbové aparáty a prístroje;
prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu

(540) SCARLETT
(732) Arima Holding Corporation, Suite C-12, Market
Place, Providenciales, Turks & Caicos Islands, GB;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

213688
10.4.2006
20.9.2014
20.9.2024
2878-2004
20.9.2004
5.1.2006
7.7.2006
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42 - Chemické analýzy, výskum biologický, chemický výskum, chémia - služby, výskum a vývoj
nových výrobkov (pre zákazníka), kontrola kvality, bakteriologický výskum.

8 (511) 29
(511) 29 - Jogurty slovenského pôvodu.
(540)
(540)

(591) modrá, červená, žltá, biela, zelená
(732) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, LU;
(740) Přemysl Marek, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213776
9.5.2006
8.4.2015
8.4.2025
665-2005
8.4.2005
2.2.2006
3.8.2006
35, 36
35 - Obchodný prieskum, vedenie účtovných kníh,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, mzdy
a výplatné listiny, poradenstvo pri vedení podnikov, prieskum trhu, podnikateľský prieskum, účtovníctvo, kancelárske stroje a zariadenia - prenájom, maloobchodná činnosť s tovarom, veľkoobchodná činnosť s tovarom, sprostredkovanie obchodu s tovarom a službami, sekretárske služby.
36 - Finančníctvo, odhady - daňové služby, pôžičky a financovanie, analýzy finančné, odhady a oceňovanie daňové, konzultačné služby finančné,
investovanie kapitálu, finančné informácie, finančný lízing, likvidácia podnikov (finančné služby).

(540)

(591) zelená, sivá
(732) Insignia a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213782
9.5.2006
12.4.2015
12.4.2025
681-2005
12.4.2005
2.2.2006
3.8.2006
35, 37, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodný manažment a podnikové riadenie, poradenstvo.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov,
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení,
montáž, údržba a opravy strojov, chemické čistenie.

(591) oranžová, sivá
(732) Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

213880
9.5.2006
24.9.2014
24.9.2024
2911-2004
24.9.2004
2.2.2006
3.8.2006
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

TATRANSKÉ JABLKO
52% Liehovina

(732) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213890
9.5.2006
20.10.2014
20.10.2024
5158-2004
20.10.2004
2.2.2006
3.8.2006
6, 7, 9, 12, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
6 - Kovové stavebné prvky a polotovary, oceľové
a zámočnícke konštrukcie, kovové dopravné
značky, strojárske výrobky patriace do tejto triedy.
7 - Stroje, zariadenia a mechanizmy využívané
v stavebnej výrobe, strojárske výrobky ako náhradné diely pre uvedené stroje, zariadenia a mechanizmy.
9 - Dopravné značky patriace do tejto triedy, dopravné informačné systémy.
12 - Motorové dopravné prostriedky vrátane prostriedkov využiteľných v stavebníctve, stavebné
stroje, mechanizmy a zariadenia patriace do tejto
triedy, strojárenské výrobky ako náhradné diely
pre uvedené prostriedky, stroje, zariadenia a mechanizmy.
19 - Nekovové stavebné hmoty, nekovové stavebné polotovary, betónové dielce, železobetónové dielce.
35 - Obchodná činnosť a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kovových stavebných prvkov a polotovarov, oceľových a zámočníckych konštrukcií, v oblasti strojárskych výrobkov, strojov, zariadení a mechanizmov využiteľných v stavebnej

338

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)
výrobe, ako aj v oblasti nekovových stavebných
hmôt, nekovových stavebných polotovarov, betónových dielcov a železobetónových dielcov.
36 - Prenájom nebytových priestorov s poskytovaním súvisiacich služieb.
37 - Výstavba bytových budov, hotelov a podobných budov, budov pre administratívu, budov pre
obchod a služby, budov pre dopravu a telekomunikácie, priemyselných budov a skladov, budov
pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie, zdravotníctvo a šport, výstavba poľnohospodárskych
budov, budov a miest na vykonávanie náboženských aktivít a ostatných budov, ako sú nápravné
zariadenia, väznice, kasárne, kúpeľné domy, ďalej výstavba inžinierskych stavieb, ako sú cestné
komunikácie a miestne komunikácie, železnice
a dráhy, letiská, mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy, prístavy, vodné cesty, priehrady
a iné vodné diela, potrubné rozvody, telekomunikačné, ako aj elektrické rozvody, elektrické vedenia, káblové rozvody, vodovody, kanalizácie,
čistiarne odpadových vôd, zhotovovanie banských stavieb a táborových zariadení, výstavba
energetických zariadení, výstavba chemických zariadení, zhotovovanie stavieb pre ťažký priemysel, realizácia vojenských inžinierskych stavieb,
realizácia skládok odpadov, zhotovovanie športových a rekreačných stavieb, opravy, obnovy, rekonštrukcie a podobné činnosti súvisiace s historickými objektmi alebo s chránenými pamiatkami,
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským
spôsobom, trhacie práce, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, stavebných mechanizmov, stavebných zariadení, prenájom dopravných a mechanizačných
prostriedkov, prenájom stavebných dielcov, prenájom podporných stavebných konštrukcií, protikorózna ochrana oceľových konštrukcií.
39 - Verejné cestná nákladná doprava, autobusová doprava, prevádzkovanie garáži, odstavných
plôch a poskytovanie súvisiacich služieb, rozvod
tepla, rozvod elektriny, montáž a prenájom dopravných značiek a dopravných informačných
systémov, obchodná činnosť v oblasti tepelnej
a elektrickej energie, dopravných značiek a dopravných informačných systémov.
40 - Výroba tepla, galvanizácia.
41 - Organizovanie kurzov a školení.
42 - Preukazné a kontrolné skúšky stavebných materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt
a látok používaných v pozemnom, inžinierskom,
priemyselnom stavebníctve a ich vyhodnocovanie, projektovanie stavieb, realizačná dokumentácia na vykonanie stavebných prác, skúšobníctvo.
43 - Ubytovacie služby, pohostinská činnosť.

(540)

(591) modrá
(732) Doprastav, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

213936
9.5.2006
14.3.2015
14.3.2025
5317-2005
14.3.2005
2.2.2006
3.8.2006
1, 2, 8, 17, 19
1 - Chemikálie pre priemysel a vedecké účely, pre
fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; umelé živice, plastické hmoty v surovom
stave (v prášku, pastách, v tekutom stave); pôdne
hnojivá prírodné a umelé; prípravky na kalenie,
chemické prípravky na zváranie, chemické látky
na konzerváciu potravín; triesloviny; priemyselné
spojivá a lepidlá, dlažbové, obkladové a zatepľovacie spojivá a lepidlá; alkalické a alkalickozemité kovy, bauxit, hasiace zmesi.
2 - Farby, laky, fermeže pre priemysel a umelecké textilné farby, disperzné farby, náterové farby,
prípravky na farbenie potravín a nápojov; farbivá;
antikorózne a penetračné nátery, kovy vo forme
fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov a umelcov, moridlá, prírodné živice; kovy lístkové a práškové pre maliarov a dekoratérov.
8 - Ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia
v príslušných odboroch, a to stavebné náradie,
nožiarske výrobky vrátane nožiarskych výrobkov
z drahých kovov, britvy a holiace elektrické strojčeky, vidličky a lyžice vrátane z drahých kovov,
zbrane sečné a bodné, strojčeky na strihanie vlasov.
17 - Gutaperča, guma, baláta, náhradky týchto hmôt;
polotovary z plastických hmôt (fólie, dosky, tyče);
materiály tesniace a izolačné, vypchávkové materiály z gumy a plastov, azbest, sľuda a výrobky
z azbestu a sľudy patriace do tejto triedy, hadice
nekovové, izolačné náterové farby, izolačné materiály pre zatepľovacie systémy, tepelné izolácie
na báze penových plastov (polystyrén), izolačné
hmoty, izolačné náterové farby, nekovové spojky
na potrubia.
19 - Mozaikové stierky ako stavebný materiál,
začisťovacie lišty s výnimkou kovových, začisťovacie lišty nekovové, spojovací materiál na opravu ciest, stavebné materiály nekovové vrátane
polospracovaného reziva (trámy, dosky, drevené
panely), preglejky, sklenené tehly, dlaždice s výnimkou kovových, prírodný a umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, omietkové zmesi
všetkých druhov pre stavebníctvo, murovacie malty, podlahové zmesi pre stavebníctvo, neohybné
rúry nekovové pre stavebníctvo, materiály na stavbu ciest, asfalt, smola, prenosné konštrukcie nekovové, nekovové pomníky, plastové okná, posuvné nekovové okná, tabuľové okenné sklo pre
stavebníctvo.

(540) MultiTherm
(732) BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.,
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim, CZ;
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214093
7.6.2006
25.10.2014
25.10.2024
3102-2004
25.10.2004
2.3.2006
7.9.2006
9, 16
9 - Nosiče informácií všetkých druhov patriace
do tejto triedy, časopisy na nosičoch všetkých
druhov patriacich do tejto triedy, najmä so záznamom na optickom a magnetickom nosiči.
16 - Časopisy na nosičoch všetkých druhov patriacich do triedy 16, najmä s tlačeným záznamom.

(540) TECHNIK
(732) Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00
Praha - Smíchov, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214094
7.6.2006
25.10.2014
25.10.2024
3103-2004
25.10.2004
2.3.2006
7.9.2006
9, 16
9 - Nosiče informácií všetkých druhov patriace
do tejto triedy, časopisy na nosičoch všetkých
druhov patriacich do tejto triedy, najmä so záznamom na optickom a magnetickom nosiči.
16 - Časopisy na nosičoch všetkých druhov patriacich do triedy 16, najmä s tlačeným záznamom.

(540) STAVITEL
(732) Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00
Praha - Smíchov, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214098
7.6.2006
2.12.2014
2.12.2024
3443-2004
2.12.2004
2.3.2006
7.9.2006
9, 16, 41
9 - Výpočtová technika všetkého druhu vrátane
periférnych zariadení a komunikačných zariadení; telekomunikačná technika všetkého druhu
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, počítače - hardvér vrátane počítačových
doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, mikropočítače, notebooky a laptopy, polovodiče, mikroprocesory, integrované obvody, súpravy počítačových čipov, základná doska počítača a prídavné dosky, doska na počítačovú grafiku, hardvér pre počítačovú sieť, adaptéry pre
počítačovú sieť, prepínače, smerovače a vedľajšie ústredne, počítačové periférie a elektronické
zariadenia na použitie s počítačmi, počítačové
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klávesnice, guľové ovládače ako príslušenstvo
k počítaču, zariadenie počítačovej myši, počítačové vstupné zariadenia, monitory, dosky s plošnými spojmi na video, produkty videosystémov
okrem kamery, CCD kamery a videokamery, prístroje a zariadenia na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie
a alebo rozširovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát okrem kamery, CCD kamery a videokamery, algoritmy na komprimovanie
a dekomprimovanie dát okrem kamery, CCD kamery a videokamery, prístroje na skúšanie a kalibrovanie počítačových súčiastok, set-top boxy
(časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom,
inými káblovými/digitálnymi zdrojmi, a tak fungovať ako počítač), počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, systémový softvér na prevádzku počítačov, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem,
reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, počítačové programy na
vytváranie webových stránok, počítačové programy na prístup a použitie internetu, prístroje na
spracovanie informácií, nosiče dát magnetické,
magnetické médiá, nosiče dát optické, nosiče
zvukových nahrávok, nosiče softvéru, videokaziet, CD disky; kancelárska technika - tlačiarne,
telefóny, faxy, fotokopírky, skartovače, prístroje
a nástroje vedecké okrem binokuláry, optickej
šošovky, mikroskopov, prístroje a nástroje navigačné, prístroje a nástroje geodetické a prístroje
pre bezdrôtovú telegrafiu; fotoelektrické bunky,
špeciálne puzdrá na fotografické aparáty, sušičky
na fotografické snímky - pozitívy, leštiace zariadenia na fotografické snímky - pozitívy, fotokomory, lampy do fotokomôr, fotolampy do tmavých komôr, fotometre, filtre (fotografické), odkvapávače na fotografické účely, spúšte uzávierok (fotografia ako odbor), stabilizátory na osvetľovacie prístroje, statívy na fotoaparáty, ÚV filtre na fotografické účely, zväčšovacie prístroje
(fotografia ako odbor), prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje signalizačné;
prístroje a nástroje na účely záchranné, prístroje
a nástroje na účely učebné okrem kamery, CCD
kamery, binokuláry, optickej šošovky, mikroskopov, fotografických bleskov a videokamery, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova
okrem kamery, CCD kamery a videokamery, rozhlasové a televízne prijímače a vysielače, satelitné prijímače, gramofóny, audiovizuálna technika
všetkého druhu okrem kamery, CCD kamery, binokuláry, optickej šošovky, mikroskopov, fotografických bleskov a videokamery, magnetofóny
všetkého druhu, kancelárske stroje dierovacie, zariadenie na spracovanie dát; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje, prenosné prepájacie medzičlánky pre hlavné počítače; meracie prístroje
a nástroje; meracie prístroje so záznamovými
prvkami; merače elektriny a elektrické meracie
prístroje; elektrické a elektronické zariadenia na
výpočet a predávanie štatistických údajov a informácií, ako i na dohľad, overovanie a diaľkové
ovládanie priemyslových operácií; nahrané programy operačných systémov; elektrotechnické prístroje patriace do tejto triedy okrem termostatov.
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16 - Fotografie, prístroje na lepenie fotografií,
stojany na fotografie, periodiká, časopisy (periodiká), brožúry, kalendáre, katalógy, knihy, plagáty, prospekty, publikácie, tlačoviny, grafické reprodukcie, grafiky, kancelárske potreby (okrem nábytku), papiernické výrobky, pomôcky učebné okrem prístrojov.
41 - Vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), školenie, zverejňovanie textov okrem reklamných,
vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových, vydávanie kníh a časopisov, vyučovanie (výučba), vzdelávanie, vzdelávacie informácie, fotografovanie, elektronické publikovanie
(DTP).

(540) DIGIMAX
(732) AT Computers, a. s., Těšínská 1970/56, 710 00
Ostrava, Slezská Ostrava, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214099
7.6.2006
2.12.2014
2.12.2024
3444-2004
2.12.2004
2.3.2006
7.9.2006
9, 35, 38, 42
9 - Výpočtová technika všetkého druhu vrátane
periférnych zariadení a komunikačných zariadení,
telekomunikačná technika všetkého druhu vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou,
počítače - hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače,
mikropočítače, notebooky a laptopy, polovodiče,
mikroprocesory, integrované obvody, súpravy počítačových čipov, základná doska počítača a prídavné dosky, doska na počítačovú grafiku, hardvér pre počítačovú sieť, adaptéry pre počítačovú
sieť, prepínače, smerovače a vedľajšie ústredne,
počítačové periférie a elektronické zariadenia na
použitie s počítačmi, počítačové klávesnice, počítačové myši (lokátory), počítačové vstupné zariadenia, monitory, videoprístroje, dosky s plošnými spojmi na video, videopásky a videokazety,
prístroje a zariadenia na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a alebo rozširovanie zvuku, videozáznamov,
obrázkov, grafiky a dát, prístroje na skúšanie
a kalibrovanie počítačových súčiastok, set-top
boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom, inými káblovými/digitálnymi zdrojmi,
a tak fungovať ako počítač), počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, systémový softvér na prevádzku počítačov,
počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát, počítačové programy na vytváranie webových stránok, počítačové programy na prístup a použitie internetu, prístroje na spracovanie informácií, nosiče dát magnetické, magnetické médiá, nosiče dát optické,

nosiče zvukových nahrávok, nosiče softvéru, videokaziet, CD disky, kancelárska technika - tlačiarne, telefóny, faxy, fotokopírky, skartovače,
prístroje a nástroje vedecké, prístroje a nástroje
navigačné, prístroje a nástroje geodetické a prístroje pre bezdrôtovú telegrafiu, fotoaparáty, digitálne fotoaparáty, fotoelektrické bunky, fotobunky, špeciálne puzdrá na fotografické aparáty,
sušičky na fotografické snímky - pozitívy, leštiace zariadenia na fotografické snímky (pozitívy),
fotokomory, fotolampy do tmavých komôr, fotometre, pamäťové médiá pre digitálne fotoaparáty, fotografické filtre, odkvapkávače na fotografické účely, spúšte uzávierok (fotografia ako
obor), stabilizátory na osvetľovacie prístroje, statívy na fotoaparáty, UV filtre na fotografické účely, zväčšovacie prístroje (fotografia ako obor),
prístroje a nástroje na meranie a váženie, prístroje a nástroje signalizačné, prístroje a nástroje na
účely záchranné a učebné, prístroje na záznam
a reprodukciu hovoreného slova, rozhlasové a televízne prijímače a vysielače, satelitné prijímače,
gramofóny, audiovizuálna technika všetkého druhu, magnetofóny všetkého druhu, kancelárske stroje dierovacie, zariadenie na spracovanie dát, zapisovacie pokladnice a počítacie stroje, prenosné
prepájacie medzičlánky pre hlavné počítače, meracie prístroje a nástroje, meracie prístroje so záznamovými prvkami, merače elektriny a elektrické meracie prístroje, elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a predávanie štatistických
údajov a informácií, ako i pre dohľad, overovanie
a diaľkové ovládanie priemyslových operácií, nahrané programy operačných systémov, elektrotechnické prístroje patriace do tejto triedy.
35 - Reklama (on-line) na počítačové komunikačnej sieti, on-line inzercia, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách,
poskytovanie obchodných informácií pomocou
internetu, prezentácia služieb na internete, sprostredkovanie internetového obchodu, prezentácia
užívateľov na stránkach World Wide Web v počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo reklamných služieb, systematizácia informácií do
počítačových databáz, reklama, propagácia, inzercia, odborné obchodné poradenstvo, obchodné
alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, fotokopírovanie
alebo rozmnožovanie (reprodukcia) dokumentov,
dokladov a pod., pomoc pri riadení obchodnej
činnosti.
38 - Elektronická pošta, posielanie správ, poskytovanie prístupu do počítačových sietí, komunikácia prostredníctvom počítačových sietí, telekomunikačné služby, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete,
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, telekonferenčné služby, poskytovanie
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, telegrafu, ďalekopisu, telefónu, mobilných telekomunikačných
sieťových služieb s využitím drôtového vedenia
a/alebo satelitov, a/alebo mikrovlnného spojenia
a/alebo rádiového spojenia, prenájom prístrojov
a zariadení na prenos správ a informácií, prenos
pomocou satelitných družíc, prenášanie telegra-
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mov, prenos faxom, prenos správ a obrázkov pomocou počítača, spojenie pomocou sietí optických vlákien, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných
a telekomunikačných sietí, napr. prostredníctvom
počítačovej siete internet a satelitu, poskytovanie
prístupu k internetu, prenájom času na prístup do
počítačových databáz.
42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie, softvér - návrhy, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, tvorba
a údržba počítačových stránok (WEB) pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach
(WEB), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, konštrukcia WWW prezentácií
a riešenie WWW serverov, aktualizácia počítačových programov, údržba počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, technické štúdie v oblasti počítačov a programového vybavenia, výskum, vývoj a tvorba systémov na elektronické obchodovanie a informačných technológií, programovanie internetových
databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií,
vytváranie a modelovanie 3D animácií, interaktívnych a grafických programov, počítačové animácie a vizualizácie, grafický dizajn.

35 - Vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, činnosť politických strán spočívajúca v propagácii politických programov a dokumentov, činnosť politických strán spočívajúca
vo vzťahoch s verejnosťou, hospodárske a ekonomické predpovede, odborné obchodné poradenstvo, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, lepenie
plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom, štatistické informácie, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, vedenie kartoték v počítači, organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
41 - Činnosť politických strán spočívajúca vo vzdelávaní, organizovaní a zhromažďovaní občanov,
spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení, organizovanie manifestácii
a sprievodov, organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, výroba rozhlasových
alebo televíznych programov, sprostredkovanie
uvedených služieb.
42 - Činnosť politických strán spočívajúca v zastupovaní záujmov občanov predovšetkým pred
verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami,
poradenstvo v oblasti ľudských práv, právne poradenstvo, spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu,
architektúry, urbanistického plánovania, expertíz,
inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu,
počítačových databáz, softvéru a hardvéru, právny výskum, sprostredkovanie uvedených služieb.
45 - Činnosť politických strán spočívajúca v lobistických službách iných než na obchodné účely.

(540) www.atcomp.sk
(732) AT Computers, a. s., Těšínská 1970/56, 710 00
Ostrava, Slezská Ostrava, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214102
7.6.2006
1.10.2014
1.10.2024
5107-2004
1.10.2004
2.3.2006
7.9.2006
16, 35, 41, 42, 45
16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov, knihy,
brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, 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,
adresné štítky do adresovacích strojov, obežníky,
kancelársky papier, listový papier, papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie
na balenie, formuláre, formuláre na zmluvy a podania, predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá
a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie
z papiera, papierové servítky, kopírovací papier,
papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
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(540)

(732) SMER - sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02
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)

214103
7.6.2006
1.10.2014
1.10.2024
5108-2004
1.10.2004
2.3.2006
7.9.2006
16, 35, 41, 42, 45
16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov, knihy,
brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, 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, adresné štítky do adresovacích strojov,
obežníky, kancelársky papier, listový papier, papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy,
plastové fólie na balenie, formuláre, formuláre na
zmluvy a podania, predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti, spisové obaly, stolové
prestieranie z papiera, papierové servítky, kopírovací papier, papierové utierky, vrecia a vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, vzory na
výrobu odevov.
35 - Vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov
medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, činnosť politických strán
spočívajúca v propagácii politických programov
a dokumentov, činnosť politických strán spočívajúca vo vzťahoch s verejnosťou, hospodárske
a ekonomické predpovede, odborné obchodné poradenstvo, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, lepenie
plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom, štatistické informácie, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, vedenie kartoték v počítači, organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
41 - Činnosť politických strán spočívajúca vo vzdelávaní, organizovaní a zhromažďovaní občanov,
spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií,
seminárov, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení, organizovanie manifestácii
a sprievodov, organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, výroba rozhlasových
alebo televíznych programov, sprostredkovanie
uvedených služieb.
42 - Činnosť politických strán spočívajúca v zastupovaní záujmov občanov predovšetkým pred

verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami,
poradenstvo v oblasti ľudských práv, právne poradenstvo, spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu,
architektúry, urbanistického plánovania, expertíz,
inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu,
počítačových databáz, softvéru a hardvéru, právny výskum, sprostredkovanie uvedených služieb.
45 - Činnosť politických strán spočívajúca v lobistických službách iných než na obchodné účely.
(540) SDSS
(732) SMER - sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214448
14.7.2006
2.8.2014
2.8.2024
2433-2004
2.8.2004
6.4.2006
7.9.2006
35, 36, 41, 43, 44
35 - Reklamné služby, vydávanie reklamných
textov, propagácia charitatívnych činností, prieskum trhu a verejnej mienky, marketingové štúdie,
spracovanie textov, hospodárske a ekonomické
predpovede, poradenstvo pri vedení podnikov,
poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok, zabezpečovanie a zhromažďovanie vecných darov
a finančných prostriedkov kvôli ich prerozdeleniu, finančná a materiálna podpora sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ústavou sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení, zhromažďovanie finančných prostriedkov a finančné zabezpečovanie aktivít zameraných na vzdelávanie,
humanitárne, ekologické a sociálne účely, na podporu kultúry, mládeže a športu.
41 - Organizovanie seminárov, konferencií, sympózií a školení, organizovanie benefičných podujatí a koncertov, vydávanie textov s výnimkou
reklamných, vydávanie zborníkov, kníh a časopisov, vydávanie zborníkov, kníh a časopisov v elektronickej forme, organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, zriaďovanie
a vedenie knižníc, nemateriálna a nefinančná
charitatívna činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania a kultúry zameraná na podporu sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení.
43 - Nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v oblasti stravovania a ubytovania zameraná
na podporu sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre
deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení.
44 - Nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v oblasti zdravotníctva zameraná na podporu sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ústavov
sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež,
nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení.
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(511) 35 - Poradenstvo pri vedení podnikov, vedenie účtovných kníh, mzdy a výplatné listiny, príprava
a vyhotovenie daňových priznaní, obchodný a podnikateľský prieskum, účtovníctvo, sekretárske služby.
36 - Daňové odhady (služby).
(540)

(540)

(591) šedá, vínovočervená
(732) Nadácia Pontis, Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214456
14.7.2006
14.2.2015
14.2.2025
248-2005
14.2.2005
6.4.2006
7.9.2006
9, 10, 25
9 - Ochranné rukavice na priemyselné účely, rukavice máčané v PVC proti kyselinám a zásadám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavice z prírodného latexu máčané v nitrile, ochranné
okuliare na priemyselné účely, napríklad zváračské okuliare, okuliare proti oslneniu, ochranné
okuliare na použitie cez dioptrické okuliare, ku
všetkým ochranným okuliarom všetko príslušenstvo, sklá s UV filtrom, prilby a štíty na ochranu
hlavy a tváre, ochranné odevy proti úrazom na
priemyselné účely, napríklad proti netoxickým
chemikáliám, klapky na uši ako ochranný pracovný prostriedok, slúchadlá, ochranné respirátory.
10 - Rukavice lekárske, veterinárne.
25 - Rukavice textilné, kožené, kombinované, ochranné odevy proti chladu, špine, dažďu, vode, zateplené aj nezateplené, bundy, nohavice, vesty,
overaly, plášte, pracovná obuv kožená, gumová,
nepremokavá, zateplená aj nezateplená, s oceľovou výstužou, pokrývky hlavy.

(591) šedá, zelená
(732) Insignia Tax k.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava,
SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

(732) ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologická
1378, 253 01 Hostivice, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)

214468
14.7.2006
25.4.2015
25.4.2025
776-2005
25.4.2005
6.4.2006
7.9.2006
35, 36

214795
9.8.2006
14.7.2015
14.7.2025
1273-2005
14.7.2005
4.5.2006
5.10.2006
9, 35, 41
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy na všetkých druhoch nosičov; záznamy dát,
nosiče, najmä platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam alebo určené na
nahrávanie zvukového záznamu, videozáznamu,
záznamu dát, textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry,
pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM
nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače; softvér.
35 - Reklamná činnosť všetkého druhu, rozosielanie výrobkov reklamného charakteru; maloobchodné služby v oblasti suvenírov, umeleckých
predmetov, pohľadníc; sprostredkovanie v oblasti
obchodu s tovarom; vydavateľská a nakladateľská činnosť v oblasti reklamy.
41 - Koncertná činnosť; organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí;
nahrávanie videopások a videokaziet; vydavateľská a nakladateľská činnosť okrem reklamnej; vydávanie tlačovín, periodickej, neperiodickej tlače
okrem reklamných tlačovín a tlače; organizovanie
a zabezpečovanie prednášok, školení, seminárov;
požičiavanie športových potrieb; dekorácia interiéru; fotografovanie.

(540)

(732) Szarka Tomáš, Palinova 3076, 924 01 Galanta, SK;
Szarka Július, Trstice 158, 925 42 Trstice, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

214869
10.8.2006
1.10.2014
1.10.2024
2962-2004
1.10.2004
4.5.2006
5.10.2006
6, 11, 19, 20, 35, 37, 41
6 - Kovové priemyselné armatúry vyskytujúce sa
vo vodárenskom, chemickom, petrochemickom,
naftovom, plynárenskom, energetickom, strojárskom a potravinárskom priemysle, priemyselné
armatúry zo sivej liatiny, z oceľoliatiny, zo zliatinových ocelí a z antikorových ocelí.
11 - Armatúry patriace do tejto triedy, regulátory
diferenčného tlaku, regulátory prietoku pre rozvody tepla, chladu a teplej úžitkovej vody s výnimkou výrobkov použitých v dopravných prostriedkoch, klimatizačné zariadenia, teplovzdušné a vodovodné zariadenia, vykurovacie zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia na dopravu
a rozvod vody vrátane ich príslušenstva, napr.
sprchy, sprchové hlavice, regulátory a prvky obmedzujúce prietok vody, všetky umývadlové
a vaňové vodovodné batérie, sanitárne výrobky
z umelého kameňa najmä umývadlá pre kúpeľňový nábytok, atypické doskové umývadlá, vane
patriace do tejto triedy, bidety, pisoáre, záchody,
sprchové vane, sprchové kúty, kúpeľňové súpravy, regulačné zariadenia pre vodovodné zariadenia, kohúty, spätné a škrtiace klapky, nákrutky,
vsuvky, vykurovacie zariadenia, prístroje na osvetlenie, prístroje na výrobu pary, prístroje na varenie, chladiace prístroje, prístroje na sušenie, prístroje na ventiláciu, doskové radiátory, rebrové radiátory, sporáky, odsávače kuchynských pár, rúry
na pečenie s výnimkou rúr na experimentálne
účely, chladničky, mraziace boxy, domáce vodárne, tesniace a regulačné prvky pre vykurovacie
a vodoinštalačné systémy, prístroje na vykurovanie, výrobky kúrenárskej techniky, najmä horáky,
priemyselné horáky, armatúrové a regulačné rady
k plynovým horákom, expanzné nádrže k vykurovacím zariadeniam, ohrievacie telesá a kotly,
regulátory pre ohrievacie sústavy a zdroje, regulátory pre vodné alebo plynové zariadenia a potrubia, regulačné pulty pre kotly a horáky a regulačné systémy na horenie.
19 - Pogumované priemyselné armatúry.
20 - Plastové priemyselné armatúry.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu
a predaja tovaru, odborné obchodné poradenstvo,
poradenstvo v obchodnej činnosti.
37 - Servis, montáže a opravy výrobkov uvedených v triedach 6, 11, 19 a 20.
41 - Prekladateľská a tlmočnícka činnosť.

(540) INTERMOS Bratislava
(732) INTERMOS Praha, s. r. o., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

216444
11.1.2007
27.9.2014
27.9.2024
2932-2004
27.9.2004
4.8.2005
1.3.2007
35, 36, 37, 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; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 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; inkasovanie nájomného; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady
v oblasti nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; informácie o poistení; prenájom bytov; činnosť realitnej kancelárie; poskytovanie
a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej
siete (internet).
37 - Dozor nad stavbami; stavebné informácie; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebný
dozor.
38 - Informačné kancelárie; elektronická pošta;
služby poskytované elektronickými tabuľami; 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; sťahovanie.
42 - Spravovanie autorských práv; hosťovanie na
počítačových stránkach (webových 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
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a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií
na elektronické médiá; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web)
pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových
programov; urbanistické plánovanie; výzdoba interiérov; zememeračstvo.

37 - Dozor nad stavbami; stavebné informácie;
prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebný dozor.
38 - Informačné kancelárie; elektronická pošta;
služby poskytované elektronickými tabuľami;
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; sťahovanie.
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na
počítačových stránkach (webových 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 médiá; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web)
pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových
programov; urbanistické plánovanie; výzdoba interiérov; zememeračstvo.

(540)

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

216445
11.1.2007
27.9.2014
27.9.2024
2934-2004
27.9.2004
4.8.2005
1.3.2007
35, 36, 37, 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; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 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; inkasovanie nájomného; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady
v oblasti nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; informácie o poistení; prenájom bytov; činnosť realitnej kancelárie; poskytovanie
a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií,
elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
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(540)

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

216634
25.1.2007
18.10.2014
18.10.2024
3044-2004
18.10.2004
3.1.2005
1.3.2007
14
14 - Hodinársky tovar, náramkové hodinky, budíky, nástenné a stolové hodiny, remienky na náramkové hodinky.

(540)

(732) M-Cena, s. r. o., Šustekova 1, 851 04 Bratislava,
SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

218628
13.7.2007
20.8.2014
20.8.2024
2592-2004
20.8.2004
5.4.2007
6.9.2007
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12 - Motory do pozemných vozidiel, automobilové reťaze, slnečné clony pre automobily, bezpečnostné pásy pre sedadlá vozidiel, automobilové bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie
a poťahy vozidiel, klaksóny automobilov, kryty
na automobilové kolesá, batožinové nosiče na
vozidlá, nosiče bicyklov a lyží, obytné prívesy
automobilové, opierky hlavy na sedadlá vozidiel,
pneumatiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia
pre vozidlá, ťažné zariadenia pre vozidlá, prívesy
za vozidlá, stierače skiel, tlmiče, perovania vozidiel, volanty vozidiel, zariadenie na signalizáciu
spätnej jazdy automobilu, spätné zrkadlá, karosérie automobilov a ich doplnky, dopravné prostriedky, autodoplnky patriace do triedy 12.
35 - Autobazár, sprostredkovanie obchodu s novými aj ojazdenými vozidlami, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, marketing, reklama, poskytovanie poradenstva a informácií v rozsahu triedy
35, predvádzanie tovaru, účtovníctvo, činnosť účtovných poradcov.
36 - Sprostredkovanie lízingových zmlúv, najmä
na dopravné prostriedky, finančné služby vrátane
lízingu, zmenárenské služby, záložňa, sprostredkovateľská činnosť uvedených služieb, uzatváranie poistiek.
37 - Opravy, údržba, nastavovanie a umývanie dopravných prostriedkov, montáž a demontáž motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, sprostredkovateľská činnosť uvedených
služieb.
38 - Služby v oblasti telefonickej podpory.
39 - Prenájom vozidiel, odťahovanie dopravných
prostriedkov pri poruchách, prenájom parkovacích
plôch.

9 (511) 2, 9, 16
(511) 2 - Reaktívne farbivo, disperzné farbivo, reaktívne disperzné farbivo, tlačiarenská čerň, tlačiarenská farba vyrobená z reaktívneho farbiva, tlačiarenská farba vyrobená z disperzného farbiva, tlačiarenská farba vyrobená z reaktívneho disperzného farbiva, pigmentová tlačiarenská farba, atramentová náplň do tlačiarne, toner do tlačiarne,
toner do kopírovacieho stroja, tlačiarenská farba
pre papiernictvo.
9 - Súprava na doplňovanie atramentu do atramentových náplní.
16 - Celofánový papier, nálepkový papier, kopírovací papier pre papiernictvo, farbiace pásky,
baliaci papier.
(540)

(732) InkTec Co., Ltd., 98-12, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

219917
11.12.2007
29.9.2014
29.9.2024
2943-2004
29.9.2004
4.3.2005
5.2.2008
10
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske.

(540) CHIROMEGA
(732) CHIROMEGA s. r. o., Mierová 1973, 066 01
Humenné, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

232625
3.7.2012
9.3.2014
9.3.2024
744-2004
9.3.2004
5.5.2005
6.8.2012
9, 12, 35, 36, 37, 38, 39
9 - Nabíjacie agregáty pre elektrické batérie, elektrické akumulátory pre vozidlá, zvukové poplašné zariadenia, antény, autorádiá, okuliare, puzdrá
na okuliare, prístroje na zaznamenávanie času,
diaľkové ovládače, magnetické, kompaktné a optické nosiče dát nahrané aj nenahrané, hasiace prístroje, interkomy, ističe, poistky, štartovacie káble, vreckové svietidlá, tlakomery, rýchlomery, tachometre, ochranné prilby, ochranné odevy, ochranné rukavice, otáčkomery, ochranné plachty,
audio- a videoprijímače, radary, rádiá, reproduktory, spínače, teplomery, termostaty pre dopravné
prostriedky, výstražné trojuholníky pre vozidlá,
vysielačky, elektrické zámky, zapaľovače cigariet
do automobilu, telefónne prístroje, najmä mobilné.

(540) AAA AUTOBAZAR
(732) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

232626
3.7.2012
9.3.2014
9.3.2024
745-2004
9.3.2004
5.5.2005
6.8.2012
9, 12, 35, 36, 37, 38, 39
9 - Nabíjacie agregáty pre elektrické batérie, elektrické akumulátory pre vozidlá, zvukové poplašné
zariadenia, antény, autorádiá, okuliare, puzdrá na
okuliare, prístroje na zaznamenávanie času, diaľkové ovládače, magnetické, kompaktné a optické
nosiče dát nahrané aj nenahrané, hasiace prístroje, interkomy, ističe, poistky, štartovacie káble,
vreckové svietidlá, tlakomery, rýchlomery, tachometre, ochranné prilby, ochranné odevy, ochranné rukavice, otáčkomery, ochranné plachty, audioa videoprijímače, radary, rádiá, reproduktory, spínače, teplomery, termostaty pre dopravné prostriedky, výstražné trojuholníky pre vozidlá, vysielačky, elektrické zámky, zapaľovače cigariet do
automobilu, telefónne prístroje, najmä mobilné.
12 - Motory do pozemných vozidiel, automobilové reťaze, slnečné clony pre automobily, bez-
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pečnostné pásy pre sedadlá vozidiel, automobilové bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie
a poťahy vozidiel, klaksóny automobilov, kryty
na automobilové kolesá, batožinové nosiče na
vozidlá, nosiče bicyklov a lyží, obytné prívesy
automobilové, opierky hlavy na sedadlá vozidiel,
pneumatiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia
pre vozidlá, ťažné zariadenia pre vozidlá, prívesy
za vozidlá, stierače skiel, tlmiče, perovania vozidiel, volanty vozidiel, zariadenie na signalizáciu
spätnej jazdy automobilu, spätné zrkadlá, karosérie automobilov a ich doplnky, dopravné prostriedky, autodoplnky patriace do triedy 12.
35 - Autobazár, sprostredkovanie obchodu s novými aj ojazdenými vozidlami, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, marketing, reklama, poskytovanie poradenstva a informácií v rozsahu triedy
35, predvádzanie tovaru, účtovníctvo, činnosť účtovných poradcov.
36 - Sprostredkovanie lízingových zmlúv, najmä
na dopravné prostriedky, finančné služby vrátane
lízingu, zmenárenské služby, záložňa, sprostredkovateľská činnosť uvedených služieb, uzatváranie poistiek.
37 - Opravy, údržba, nastavovanie a umývanie dopravných prostriedkov, montáž a demontáž motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, sprostredkovateľská činnosť uvedených
služieb.
38 - Služby v oblasti telefonickej podpory.
39 - Prenájom vozidiel, odťahovanie dopravných
prostriedkov pri poruchách, prenájom parkovacích plôch.
(540) AAA AUTOCENTRUM
(732) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

232627
3.7.2012
9.3.2014
9.3.2024
747-2004
9.3.2004
5.5.2005
6.8.2012
9, 12, 35, 36, 37, 38, 39
9 - Nabíjacie agregáty pre elektrické batérie,
elektrické akumulátory pre vozidlá, zvukové poplašné zariadenia, antény, autorádiá, okuliare, puzdrá na okuliare, prístroje na zaznamenávanie času, diaľkové ovládače, magnetické, kompaktné
a optické nosiče dát nahrané aj nenahrané, hasiace prístroje, interkomy, ističe, poistky, štartovacie káble, vreckové svietidlá, tlakomery, rýchlomery, tachometre, ochranné prilby, ochranné odevy, ochranné rukavice, otáčkomery, ochranné plachty, audio- a videoprijímače, radary, rádiá, reproduktory, spínače, teplomery, termostaty pre dopravné prostriedky, výstražné trojuholníky pre
vozidlá, vysielačky, elektrické zámky, zapaľovače cigariet do automobilu, telefónne prístroje,
najmä mobilné.
12 - Motory do pozemných vozidiel, automobilové reťaze, slnečné clony pre automobily, bezpečnostné pásy pre sedadlá vozidiel, automobilo-
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vé bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie a poťahy vozidiel, klaksóny automobilov, kryty na
automobilové kolesá, batožinové nosiče na vozidlá, nosiče bicyklov a lyží, obytné prívesy automobilové, opierky hlavy na sedadlá vozidiel,
pneumatiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia
pre vozidlá, ťažné zariadenia pre vozidlá, prívesy
za vozidlá, stierače skiel, tlmiče, perovania vozidiel, volanty vozidiel, zariadenie na signalizáciu
spätnej jazdy automobilu, spätné zrkadlá, karosérie automobilov a ich doplnky, dopravné prostriedky, autodoplnky patriace do triedy 12.
35 - Autobazár, sprostredkovanie obchodu s novými aj ojazdenými vozidlami, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, marketing, reklama, poskytovanie poradenstva a informácií v rozsahu triedy
35, predvádzanie tovaru, účtovníctvo, činnosť účtovných poradcov.
36 - Sprostredkovanie lízingových zmlúv, najmä
na dopravné prostriedky, finančné služby vrátane
lízingu, zmenárenské služby, záložňa, sprostredkovateľská činnosť uvedených služieb, uzatváranie poistiek.
37 - Opravy, údržba, nastavovanie a umývanie dopravných prostriedkov, montáž a demontáž motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, sprostredkovateľská činnosť uvedených
služieb.
38 - Služby v oblasti telefonickej podpory.
39 - Prenájom vozidiel, odťahovanie dopravných
prostriedkov pri poruchách, prenájom parkovacích plôch.
(540) AUTOBAZAR AAA AUTO
(732) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

232628
3.7.2012
9.3.2014
9.3.2024
748-2004
9.3.2004
5.5.2005
6.8.2012
9, 12, 35, 36, 37, 38, 39
9 - Nabíjacie agregáty pre elektrické batérie,
elektrické akumulátory pre vozidlá, zvukové poplašné zariadenia, antény, autorádiá, okuliare, puzdrá na okuliare, prístroje na zaznamenávanie času, diaľkové ovládače, magnetické, kompaktné
a optické nosiče dát nahrané aj nenahrané, hasiace prístroje, interkomy, ističe, poistky, štartovacie káble, vreckové svietidlá, tlakomery, rýchlomery, tachometre, ochranné prilby, ochranné odevy, ochranné rukavice, otáčkomery, ochranné plachty, audio- a videoprijímače, radary, rádiá, reproduktory, spínače, teplomery, termostaty pre dopravné prostriedky, výstražné trojuholníky pre vozidlá, vysielačky, elektrické zámky, zapaľovače
cigariet do automobilu, telefónne prístroje, najmä
mobilné.
12 - Motory do pozemných vozidiel, automobilové reťaze, slnečné clony pre automobily, bezpečnostné pásy pre sedadlá vozidiel, automobilové
bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie a po-
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ťahy vozidiel, klaksóny automobilov, kryty na
automobilové kolesá, batožinové nosiče na vozidlá, nosiče bicyklov a lyží, obytné prívesy automobilové, opierky hlavy na sedadlá vozidiel, pneumatiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia pre
vozidlá, ťažné zariadenia pre vozidlá, prívesy za
vozidlá, stierače skiel, tlmiče, perovania vozidiel,
volanty vozidiel, zariadenie na signalizáciu spätnej jazdy automobilu, spätné zrkadlá, karosérie
automobilov a ich doplnky, dopravné prostriedky, autodoplnky patriace do triedy 12.
35 - Autobazár, sprostredkovanie obchodu s novými aj ojazdenými vozidlami, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, marketing, reklama, poskytovanie poradenstva a informácií v rozsahu triedy
35, predvádzanie tovaru, účtovníctvo, činnosť účtovných poradcov.
36 - Sprostredkovanie lízingových zmlúv, najmä
na dopravné prostriedky, finančné služby vrátane
lízingu, zmenárenské služby, záložňa, sprostredkovateľská činnosť uvedených služieb, uzatváranie poistiek.
37 - Opravy, údržba, nastavovanie a umývanie
dopravných prostriedkov, montáž a demontáž motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, sprostredkovateľská činnosť uvedených
služieb.
38 - Služby v oblasti telefonickej podpory.
39 - Prenájom vozidiel, odťahovanie dopravných
prostriedkov pri poruchách, prenájom parkovacích
plôch.

12 - Motory do pozemných vozidiel, automobilové reťaze, slnečné clony pre automobily, bezpečnostné pásy pre sedadlá vozidiel, automobilové bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie
a poťahy vozidiel, klaksóny automobilov, kryty
na automobilové kolesá, batožinové nosiče na
vozidlá, nosiče bicyklov a lyží, obytné prívesy
automobilové, opierky hlavy na sedadlá vozidiel,
pneumatiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia
pre vozidlá, ťažné zariadenia pre vozidlá, prívesy
za vozidlá, stierače skiel, tlmiče, perovania vozidiel, volanty vozidiel, zariadenie na signalizáciu
spätnej jazdy automobilu, spätné zrkadlá, karosérie automobilov a ich doplnky, dopravné prostriedky, autodoplnky patriace do triedy 12.
35 - Autobazár, sprostredkovanie obchodu s novými aj ojazdenými vozidlami, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, marketing, reklama, poskytovanie poradenstva a informácií v rozsahu triedy
35, predvádzanie tovaru, účtovníctvo, činnosť účtovných poradcov.
36 - Sprostredkovanie lízingových zmlúv, najmä
na dopravné prostriedky, finančné služby vrátane
lízingu, zmenárenské služby, záložňa, sprostredkovateľská činnosť uvedených služieb, uzatváranie poistiek.
37 - Opravy, údržba, nastavovanie a umývanie dopravných prostriedkov, montáž a demontáž motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, sprostredkovateľská činnosť uvedených
služieb.
38 - Služby v oblasti telefonickej podpory.
39 - Prenájom vozidiel, odťahovanie dopravných
prostriedkov pri poruchách, prenájom parkovacích plôch.

(540)

(540)
(732) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

232629
3.7.2012
9.3.2014
9.3.2024
749-2004
9.3.2004
5.5.2005
6.8.2012
9, 12, 35, 36, 37, 38, 39
9 - Nabíjacie agregáty pre elektrické batérie,
elektrické akumulátory pre vozidlá, zvukové poplašné zariadenia, antény, autorádiá, okuliare, puzdrá na okuliare, prístroje na zaznamenávanie času, diaľkové ovládače, magnetické, kompaktné
a optické nosiče dát nahrané aj nenahrané, hasiace prístroje, interkomy, ističe, poistky, štartovacie káble, vreckové svietidlá, tlakomery, rýchlomery, tachometre, ochranné prilby, ochranné odevy, ochranné rukavice, otáčkomery, ochranné plachty, audio- a videoprijímače, radary, rádiá, reproduktory, spínače, teplomery, termostaty pre dopravné prostriedky, výstražné trojuholníky pre vozidlá, vysielačky, elektrické zámky, zapaľovače
cigariet do automobilu, telefónne prístroje, najmä
mobilné.

AUTOCENTRUM AAA
AUTO

(732) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, CZ;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

233091
23.8.2012
9.3.2014
9.3.2024
746-2004
9.3.2004
1.7.2005
2.10.2012
9, 12, 35, 36, 37, 38, 39
9 - Nabíjacie agregáty pre elektrické batérie,
elektrické akumulátory pre vozidlá, zvukové poplašné zariadenia, antény, autorádiá, okuliare, puzdrá na okuliare, prístroje na zaznamenávanie času, diaľkové ovládače, magnetické, kompaktné
a optické nosiče dát nahrané aj nenahrané, hasiace prístroje, interkomy, ističe, poistky, štartovacie káble, vreckové svietidlá, tlakomery, rýchlomery, tachometre, ochranné prilby, ochranné odevy, ochranné rukavice, otáčkomery, ochranné plachty, audio- a videoprijímače, radary, rádiá, reproduktory, spínače, teplomery, termostaty pre dopravné prostriedky, výstražné trojuholníky pre vozidlá, vysielačky, elektrické zámky, zapaľovače cigariet do automobilu, telefónne prístroje, najmä
mobilné.
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12 - Motory do pozemných vozidiel, automobilové reťaze, slnečné clony pre automobily, bezpečnostné pásy pre sedadlá vozidiel, automobilové bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie
a poťahy vozidiel, klaksóny automobilov, kryty
na automobilové kolesá, batožinové nosiče na vozidlá, nosiče bicyklov a lyží, obytné prívesy automobilové, opierky hlavy na sedadlá vozidiel,
pneumatiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia
pre vozidlá, ťažné zariadenia pre vozidlá, prívesy
za vozidlá, stierače skiel, tlmiče, perovania vozidiel, volanty vozidiel, zariadenie na signalizáciu
spätnej jazdy automobilu, spätné zrkadlá, karosérie automobilov a ich doplnky, dopravné prostriedky, autodoplnky patriace do triedy 12.
35 - Autobazár, sprostredkovanie obchodu s novými aj ojazdenými vozidlami, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, marketing, reklama, poskytovanie poradenstva a informácií v rozsahu triedy
35, predvádzanie tovaru, účtovníctvo, činnosť účtovných poradcov.
36 - Sprostredkovanie lízingových zmlúv, najmä
na dopravné prostriedky, finančné služby vrátane
lízingu, zmenárenské služby, záložňa, sprostredkovateľská činnosť uvedených služieb, uzatváranie poistiek.
37 - Opravy, údržba, nastavovanie a umývanie dopravných prostriedkov, montáž a demontáž motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, sprostredkovateľská činnosť uvedených
služieb.
38 - Služby v oblasti telefonickej podpory.
39 - Prenájom vozidiel, odťahovanie dopravných
prostriedkov pri poruchách, prenájom parkovacích plôch.
(540) AUTO AAA SK
(732) AUTOCENTRUM AAA AUTO, a. s., Panónska
cesta 39, 851 04 Bratislava, SK;
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)
(540)

238147
13.10.2014
24.10.2013
24.10.2023
89-2014
24.10.2003
2.7.2014
4.12.2014
9
9 - Počítače.

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

349

350

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 12 - 2014 - SK (prevody a prechody práv)

Prevody a prechody práv
(111) 107035
(210) 18466
(732) Fosfa akciová společnost, Hraniční 268, 691 41
Břeclav - Poštorná, CZ;
(770) Thermphos International B.V., Harbour 9890,
4389 PD Vlissingen-Oost, NL;
(580) 23.10.2014

(111) 165195
(210) 52420
(732) Jones Apparel (US) LLC, 1411 Broadway, New
York, New York 10018, US;
(770) Jones Investment Co., Inc., 1007 Orange Street,
Suite 225, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 3.11.2014

(111) 162358
(210) 48003
(732) Crayola Properties, Inc., a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044,
US;
(770) Binney & Smith LLC, a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044-0431, US;
(580) 14.10.2014

(111) 165329
(210) 52743
(732) Nordmark Holding GmbH, Pinnauallee 4, 25436
Uetersen, DE;
(770) ABBOTT GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2,
65205 Wiesbaden, DE;
(580) 27.10.2014

(111) 163222
(210) 49219
(732) Thales UK Limited, 2 Dashwood Lang Road,
The Bourne Business Park, Addlestone, Weybridge, Surrey, KT15 2NX, GB;
(770) THALES CORPORATE SEVICES LIMITED, 2
Dashwood Lang Road, The Bourne Business
Park, Addelstone, Weybridge Surrey KT15 2 NX,
GB;
(580) 16.10.2014
(111) 163472
(210) 49549
(732) Crayola Properties, Inc., a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044,
US;
(770) Binney & Smith LLC, a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044-0431, US;
(580) 14.10.2014
(111) 163579
(210) 49548
(732) Crayola Properties, Inc., a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044,
US;
(770) Binney & Smith LLC, a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044-0431, US;
(580) 14.10.2014
(111) 163580
(210) 49547
(732) Crayola Properties, Inc., a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044,
US;
(770) Binney & Smith LLC, a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044-0431, US;
(580) 14.10.2014

(111) 170291
(210) 57069
(732) DK Company A/S, La Cours Vej 6, DK-7430
Ikast, DK;
(770) IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, DK-2300
Copenhagen S, DK;
(580) 11.11.2014

(111) 179043
(210) 2221-93
(732) CompuGROUP CZ & SK s.r.o., Slavíčkova 372/2,
160 00 Praha, CZ;
(770) DIALOG MIS, spol. s r. o., Slavíčkova 372/2,
160 00 Praha, CZ;
(580) 4.11.2014
(111) 179044
(210) 2222-93
(732) CompuGROUP CZ & SK s.r.o., Slavíčkova 372/2,
160 00 Praha, CZ;
(770) DIALOG MIS, spol. s r. o., Slavíčkova 372/2,
160 00 Praha, CZ;
(580) 4.11.2014
(111) 179632
(210) 2503-94
(732) Tralaland servis, s.r.o., Podzámska 64, 949 01 Nitra, SK;
(770) Réti Ladislav - TRALALAND, Podzámska 62,
949 01 Nitra, SK;
(580) 7.11.2014

(111) 181649
(210) 248-95
(732) Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, SK;
(770) Paštrnák Ladislav, Mgr., Olešná 207, SK;
(580) 15.10.2014
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(111) 187493
(210) 1756-97
(732) Jones Apparel (US) LLC, 1411 Broadway, New
York, New York 10018, US;
(770) Jones Investment Co., Inc., 1007 Orange Street,
Suite 225, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 3.11.2014

(111) 209779
(210) 938-2004
(732) Papík Peter, Okrová 1156/10, 010 03 Žilina-Budatín, SK;
(770) AQUATIP, s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina,
SK;
(580) 17.10.2014

(111) 205535
(210) 3562-2002
(732) CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o., Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava, SK;
(770) CCB - Czech Credit Bureau, a. s., Na Příkopě 1096/21,
117 19 Praha, CZ;
(580) 6.11.2014

(111) 209871
(210) 2577-2003
(732) CK Tramtária, s. r. o., Karola Adlera 6, 841 02
Bratislava, SK; Hubáčová Ivana, Mgr., Karola
Adlera 6, 841 02 Bratislava, SK;
(770) Hubáčová Ivana Mgr. /Cestovná kancelária TRAMTÁRIA, Karola Adlera 6, 841 02 Bratislava, SK;
(580) 13.10.2014

(111) 207339
(210) 1046-2002
(732) GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Mostecká 157,
362 32 Karlovy Vary - Otovice, okres Karlovy
Vary, CZ;
(770) KNORR - vybavení koupelen, s. r. o., Chebská 4,
322 00 Plzeň, CZ;
(580) 27.10.2014

(111) 207339
(210) 1046-2002
(732) GIENGER spol. s r.o., Kvítkovická 1633, 763 61
Napajedla, CZ;
(770) GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Mostecká 157,
360 01 Otovice, CZ;
(580) 27.10.2014
(111) 207845
(210) 3559-2002
(732) CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o., Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava, SK;
(770) CCB - Czech Credit Bureau, a. s., Na Příkopě 1096/21,
117 19 Praha, CZ;
(580) 6.11.2014
(111) 207846
(210) 3560-2002
(732) CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o., Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava, SK;
(770) CCB - Czech Credit Bureau, a. s., Na Příkopě 1096/21,
117 19 Praha, CZ;
(580) 6.11.2014

(111) 207847
(210) 3561-2002
(732) CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o., Malý trh
2/A, 811 08 Bratislava, SK;
(770) CCB - Czech Credit Bureau, a. s., Na Příkopě 1096/21,
117 19 Praha, CZ;
(580) 6.11.2014

(111) 211013
(210) 1851-2004
(732) Papík Peter, Okrová 1156/10, 010 03 Žilina-Budatín, SK;
(770) AQUATIP, s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina,
SK;
(580) 17.10.2014

(111) 212233
(210) 5862-2005
(732) Brhlík Radomír, Fraňa Krála 4, 811 05 Bratislava, SK; Hošták Michal, Palisády 10, 811 06 Bratislava, SK;
(770) STAR production, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;
(580) 11.11.2014

(111) 212542
(210) 3105-2004
(732) Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha Karlín, CZ;
(770) ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha, CZ;
(580) 6.11.2014
(111) 212544
(210) 3108-2004
(732) Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha Karlín, CZ;
(770) ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha, CZ;
(580) 6.11.2014

(111) 212813
(210) 3104-2004
(732) Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha Karlín, CZ;
(770) ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha, CZ;
(580) 6.11.2014
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(111) 214298
(210) 869-2005
(732) Akacia Group, s.r.o., Na Farkáně I 136/17, 150 00
Praha, CZ;
(770) AKACIA, a. s., Športová 4, 903 01 Senec, SK;
(580) 23.10.2014

(111) 214299
(210) 870-2005
(732) Akacia Group, s.r.o., Na Farkáně I 136/17, 150 00
Praha, CZ;
(770) AKACIA, a. s., Športová 4, 903 01 Senec, SK;
(580) 23.10.2014
(111) 214300
(210) 871-2005
(732) Akacia Group, s.r.o., Na Farkáně I 136/17, 150 00
Praha, CZ;
(770) AKACIA, a. s., Športová 4, 903 01 Senec, SK;
(580) 23.10.2014

(111) 216477
(210) 6415-2005
(732) Klassika International Limited, Office 203, 2nd
Floor, Liliana Building, 10 Kyriakou Matsi avenue, Agious Omologites, PC 1082 Nikózia, CY;
(770) Spirits Product InternationalIntellectual Property
B.V., 3, rue du Fort Rheinsheim, Luxembourg, LU;
(580) 29.10.2014
(111) 216478
(210) 6416-2005
(732) Klassika International Limited, Office 203, 2nd
Floor, Liliana Building, 10 Kyriakou Matsi avenue, Agious Omologites, PC 1082 Nikózia, CY;
(770) Spirits Product InternationalIntellectual Property
B.V., 3, rue du Fort Rheinsheim, Luxembourg, LU;
(580) 29.10.2014
(111) 217584
(210) 1282-2006
(732) Medirex, a. s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK;
Nemocničná a. s., 1. mája 41, 901 02 Pezinok,
SK; Medirex Servis, s. r. o., Holubyho 35, 902 01
Pezinok, SK; Zariadenie sociálnych služieb SENIOR, n. o., Vajanského 1, 900 01 Modra, SK;
Sanatórium Dr. Guhra n. o., Tatranská Polianka,
059 82 Vysoké Tatry, SK;
(770) Medirex, a. s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK;
LABMED, a. s., Južná trieda 74, 040 01 Košice,
SK; Nemocničná a. s., 1. mája 41, 901 02 Pezinok,
SK; Medirex Servis, s. r. o., Holubyho 35, 902 01
Pezinok, SK; Zariadenie sociálnych služieb SENIOR, n. o., Vajanského 1, 900 01 Modra, SK;
Sanatórium Dr. Guhra n. o., Tatranská Polianka,
059 82 Vysoké Tatry, SK;
(580) 27.10.2014

(111)
(210)
(732)
(770)

220720
1230-2007
Medirex, a. s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK;
Medirex, a. s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK;
LABMED, a. s., Južná trieda 74, 040 01 Košice,
SK;
(580) 27.10.2014

(111) 222129
(210) 2364-2007
(732) Schur Flexibles Moneta s. r. o., Masarykova 60,
071 01 Michalovce, SK;
(770) MONETA PACKAGING SK s.r.o., Masarykova 60, 071 01 Michalovce, SK;
(580) 13.10.2014
(111) 224393
(210) 5664-2008
(732) Musculus a.s., Pribinova 25, 811 06 Bratislava,
SK;
(770) CRYSTAL invest s.r.o., Šafárikovo námestie 2,
811 02 Bratislava, SK;
(580) 21.10.2014

(111) 225448
(210) 6379-2008
(732) Brhlík Radomír, Fraňa Krála 4, 811 05 Bratislava, SK; Hošták Michal, Palisády 10, 811 06 Bratislava, SK;
(770) STAR production, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;
(580) 11.11.2014
(111) 225522
(210) 6413-2008
(732) Musculus a.s., Pribinova 25, 811 06 Bratislava,
SK;
(770) CRYSTAL invest s.r.o., Šafárikovo námestie 2,
811 02 Bratislava, SK;
(580) 21.10.2014
(111) 225692
(210) 2326-2008
(732) Daniel Harušťák - Sojaprodukt s. r. o., Drietoma 83,
913 03 Drietoma, SK;
(770) SOJAPRODUKT, s.r.o., Drietoma 496, 913 03,
SK;
(580) 10.11.2014

(111) 225693
(210) 2328-2008
(732) Daniel Harušťák - Sojaprodukt s. r. o., Drietoma 83,
913 03 Drietoma, SK;
(770) SOJAPRODUKT, s.r.o., Drietoma 496, 913 03,
SK;
(580) 10.11.2014
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(111) 226669
(210) 5467-2009
(732) Musculus a.s., Pribinova 25, 811 06 Bratislava,
SK;
(770) CRYSTAL invest s.r.o., Šafárikovo námestie 2,
811 02 Bratislava, SK;
(580) 21.10.2014
(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

227376
1513-2009
Medirex, a. s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK;
LABMED, a.s., Srbská 4, 040 01 Košice, SK;
27.10.2014

(111) 227451
(210) 5765-2009
(732) BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava, SK;
(770) Lekáreň Vicky Wall s.r.o., Riazanská 59, 831 03
Bratislava, SK;
(580) 22.10.2014
(111) 230467
(210) 1961-2010
(732) Saffron Beds s.r.o., Slovenskej jednoty 1, 040 01
Košice, SK;
(770) Amplio Group s. r. o., Podskalská 2047/16, 128 00
Praha, Nové Město, CZ;
(580) 23.10.2014
(111) 230594
(210) 1475-2010
(732) Švamberk.com, SE, Krasická 333/61, 796 01 Prostějov, CZ;
(770) SVAMBERK.COM INC, Egmont Street, Kingstown, VC;
(580) 6.11.2014
(111) 230655
(210) 533-2011
(732) ColosseoEAS, a.s., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(770) MONOGRAM Technologies, spol. s r. o., Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava, SK;
(580) 23.10.2014
(111) 230656
(210) 534-2011
(732) ColosseoEAS, a.s., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(770) MONOGRAM Technologies, spol. s r. o., Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava, SK;
(580) 23.10.2014
(111) 230657
(210) 535-2011
(732) ColosseoEAS, a.s., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(770) MONOGRAM Technologies, spol. s r. o., Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava, SK;
(580) 23.10.2014
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(111) 232946
(210) 5059-2012
(732) Brhlík Radomír, Fraňa Krála 4, 811 05 Bratislava, SK; Hošták Michal, Palisády 10, 811 06 Bratislava, SK;
(770) STAR production, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK;
(580) 11.11.2014

(111) 233189
(210) 5018-2012
(732) ZOMATO Slovakia s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, SK;
(770) Creative Web, s.r.o., Mlynarovičova 10, 851 03
Bratislava, SK;
(580) 5.11.2014
(111) 233221
(210) 182-2012
(732) VK SUMA, s.r.o., Osloboditeľov 27, 990 01
Veľký Krtíš, SK;
(770) Vojtech Szuma SUMA - značkový veľkosklad,
Dúbravská cesta 647/28, 990 01 Veľký Krtíš, SK;
(580) 30.10.2014

(111) 233222
(210) 183-2012
(732) VK SUMA, s.r.o., Osloboditeľov 27, 990 01
Veľký Krtíš, SK;
(770) Vojtech Szuma SUMA - značkový veľkosklad,
Dúbravská cesta 647/28, 990 01 Veľký Krtíš, SK;
(580) 30.10.2014
(111) 233291
(210) 1543-2011
(732) Berkshire BLUE CHIP, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, SK;
(770) J&T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky,
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 23.10.2014
(111) 235424
(210) 208-2013
(732) ColosseoEAS, a.s., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(770) MONOGRAM Technologies, spol. s r. o., Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava, SK;
(580) 23.10.2014

(111) 235600
(210) 259-2013
(732) VermiVital s. r. o., Cirovská 370, 991 06 Záhorce, SK;
(770) ELEMONT s.r.o., Cirovská 370, 991 06 Záhorce,
SK;
(580) 17.10.2014
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(111)
(210)
(732)
(770)

235913
842-2013
Repka Karel, Chromeč 195, 789 01 Zábřeh, CZ;
ŽERIAVY KOŠICE s.r.o., Ladožská 15, 040 12
Košice, SK;
(580) 21.10.2014

(111) 235956
(210) 449-2013
(732) Sama Plus, s.r.o., Hollého 4456/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(770) Hurbanová Jana, Mgr., Pri štadióne 1383, 908 41
Šaštín - Stráže, SK; Kollár Henrik, Ing., Turie 522,
013 12 Žilina, SK; Kollár Róbert, Turie 332, 013 12
Žilina, SK;
(580) 23.10.2014

(111) 236113
(210) 439-2013
(732) Sama Plus, s.r.o., Hollého 4456/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(770) Hurbanová Jana, Mgr., Pri štadióne 1383, 908 41
Šaštín - Stráže, SK; Kollár Henrik, Ing., Turie 522,
013 12 Žilina, SK; Kollár Róbert, Turie 332, 013 12
Žilina, SK;
(580) 23.10.2014
(111) 237476
(210) 2271-2013
(732) Dobré zo Slovenska, družstvo, Hlavná 61, 080 01
Prešov, SK;
(770) VULM SK s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, SK;
(580) 4.11.2014
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111)
(210)
(732)
(580)

95496
1015
SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
16.10.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

100220
1800
SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
16.10.2014

(111)
(210)
(732)
(580)

107233
1394
SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
4.11.2014

(111) 150170
(210) 21500
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014
(111) 150171
(210) 22071
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014
(111) 150172
(210) 22072
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

151464
1731
SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
16.10.2014

(111) 154552
(210) 23521
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

155991
31695
SpofaDental, a. s., Markova 238, 506 01 Jičín, CZ;
16.10.2014

(111) 156158
(210) 31737
(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 1-5 Rue
Jeanne d‘Arc, 92130 Issy les Moulineaux, FR;
(580) 16.10.2014

(111) 156439
(210) 35128
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 162328
(210) 48135
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;
(580) 27.10.2014
(111) 162358
(210) 48003
(732) Binney & Smith LLC, a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044-0431, US;
(580) 14.10.2014

(111) 162364
(210) 48113
(732) Ferro Corporation, 6060 Parkland Boulevard, Mayfield Heights, Ohio 44124, US;
(580) 6.11.2014
(111) 162523
(210) 48247
(732) Franklin Electric Company, Inc., 9255 Coverdale
Road, Fort Wayne, Indiana 46809, US;
(580) 13.10.2014

(111) 162524
(210) 48248
(732) Franklin Electric Company, Inc., 9255 Coverdale
Road, Fort Wayne, Indiana 46809, US;
(580) 13.10.2014
(111) 163472
(210) 49549
(732) Binney & Smith LLC, a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044-0431, US;
(580) 14.10.2014
(111) 163579
(210) 49548
(732) Binney & Smith LLC, a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044-0431, US;
(580) 14.10.2014
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(111) 163580
(210) 49547
(732) Binney & Smith LLC, a Delaware corporation,
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044-0431, US;
(580) 14.10.2014
(111) 165868
(210) 53835
(732) ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, CZ;
(580) 3.11.2014
(111) 166758
(210) 55102
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014
(111) 169120
(210) 58165
(732) Nine West Development LLC, 1411 Broadway,
New York, NY 10018, US;
(580) 6.11.2014
(111) 170675
(210) 61531
(732) Big Heart Pet Brands, One Maritime Plaza, San
Francisco, California 94111, US;
(580) 22.10.2014
(111) 176444
(210) 73183
(732) Nine West Development LLC, 1411 Broadway,
New York, NY 10018, US;
(580) 6.11.2014
(111) 176449
(210) 72925
(732) Nine West Development LLC, 1411 Broadway,
New York, NY 10018, US;
(580) 6.11.2014
(111) 177040
(210) 1423-96
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 179044
(210) 2222-93
(732) CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.,
Bucharova 2657/12, 158 00 Praha, CZ;
(580) 4.11.2014
(111) 179071
(210) 62301
(732) NKK SWITCHES CO., LTD., 715-1, Unane, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, JP;
(580) 16.10.2014
(111) 179072
(210) 62302
(732) NKK SWITCHES CO., LTD., 715-1, Unane, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, JP;
(580) 16.10.2014
(111) 179329
(210) 1416-94
(732) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(580) 4.11.2014
(111) 179368
(210) 1318-94
(732) Stop auto - moto revue, spol. s r.o., Koprivnická 9/B,
841 01 Bratislava, SK;
(580) 10.11.2014
(111) 179612
(210) 1588-94
(732) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Adelheidstr.
4/5, 30171 Hannover, DE;
(580) 6.11.2014
(111) 179753
(210) 1752-94
(732) Chiquita Brands L.L.C., 550 S. Caldwell Street,
Charlotte, NC 28202, US;
(580) 4.11.2014
(111) 179754
(210) 1754-94
(732) Chiquita Brands L.L.C., 550 S. Caldwell Street,
Charlotte, NC 28202, US;
(580) 4.11.2014

(111) 177906
(210) 1529-94
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, US;
(580) 16.10.2014

(111) 179777
(210) 1968-94
(732) OTIS ELEVATOR COMPANY, One Carrier
Place, Farmington, CT 06032, US;
(580) 6.11.2014

(111) 179043
(210) 2221-93
(732) CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha, CZ;
(580) 4.11.2014

(111) 179838
(210) 1518-94
(732) CENTIS, spol. s r.o., Boženy Němcové 2535,
688 01 Uherský Brod, CZ;
(580) 23.10.2014
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(111) 180337
(210) 1259-94
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 7, 140 00 Praha, CZ;
(580) 14.10.2014

(111) 197975
(210) 2691-99
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 181146
(210) 1805-94
(732) Foseco International Limited, 1 Midland Way, Central Park, Barlborough Links, Derbyshire S43 4XA,
GB;
(580) 6.11.2014

(111) 197976
(210) 2692-99
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 183810
(210) 3658-95
(732) Big Heart Pet Brands, One Maritime Plaza, San
Francisco, California 94111, US;
(580) 22.10.2014

(111) 184677
(210) 272-96
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014
(111) 184710
(210) 880-96
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 192386
(210) 3272-98
(732) FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Fuji
Heavy Industries Ltd.), 1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku,
Tokyo, JP;
(580) 7.11.2014
(111) 192387
(210) 3273-98
(732) FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Fuji
Heavy Industries Ltd.), 1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku,
Tokyo, JP;
(580) 7.11.2014
(111) 192484
(210) 3107-98
(732) Big Heart Pet Brands, One Maritime Plaza, San
Francisco, California 94111, US;
(580) 22.10.2014
(111) 193284
(210) 1751-97
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 197977
(210) 2697-99
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 198403
(210) 64344
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014
(111) 198404
(210) 64345
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 200544
(210) 1599-2001
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014
(111) 207339
(210) 1046-2002
(732) GIENGER BOHEMIA, s.r.o., Mostecká 157,
360 01 Otovice, CZ;
(580) 27.10.2014

(111) 207697
(210) 1789-2004
(732) J.P. s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava,
SK;
(580) 20.10.2014
(111) 207999
(210) 2375-2004
(732) PEMEX, spol. s r. o., Dedovec 1797/315, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(580) 23.10.2014
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(111) 209967
(210) 726-2004
(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, Akropoleos, 59-61,
SAVVIDES CENTER, 1st floor, flat/Office 102,
Nikosia, CY;
(580) 3.11.2014

(111) 209968
(210) 728-2004
(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, Akropoleos, 59-61,
SAVVIDES CENTER, 1st floor, flat/Office 102,
Nikosia, CY;
(580) 3.11.2014
(111) 209974
(210) 790-2004
(732) Mgr. Roman Féder FUNNY FELLOWS, Vištuk 273, 900 85 Vištuk, SK;
(580) 20.10.2014

(111) 210199
(210) 1280-2004
(732) AREPO, s. r. o., Štverník 834/2, 906 13 Brezová
pod Bradlom, SK;
(580) 14.10.2014
(111) 210664
(210) 2012-2004
(732) Dragašič Michael, Cesta mládeže 2828, 831 01
Bratislava, SK;
(580) 13.10.2014

(111) 210684
(210) 2117-2004
(732) FAMM, akciová spoločnosť, Staničná 21, 066 01
Humenné, SK;
(580) 17.10.2014
(111) 210871
(210) 1964-2004
(732) ZLATÝ BAMBUS, spol. s r.o., Prievozská 14/a,
821 09 Bratislava, SK;
(580) 14.10.2014

(111) 210874
(210) 1967-2004
(732) ZLATÝ BAMBUS, spol. s r.o., Prievozská 14/a,
821 09 Bratislava, SK;
(580) 14.10.2014

(111) 210875
(210) 1968-2004
(732) ZLATÝ BAMBUS, spol. s r.o., Prievozská 14/a,
821 09 Bratislava, SK;
(580) 14.10.2014

(111) 210876
(210) 1970-2004
(732) KAP CZ, s. r. o., Dolnice 712/10, 621 00 Brno,
CZ;
(580) 27.10.2014
(111) 210889
(210) 2113-2004
(732) ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, SK;
(580) 27.10.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

211026
2044-2004
Caponi Ivona, Kaplanova 11, 951 41 Lužianky, SK;
4.11.2014

(111) 211102
(210) 2364-2004
(732) K & L Real Krakovany, spol. s r.o., Staničná 1,
821 04 Bratislava, SK;
(580) 7.11.2014
(111) 211513
(210) 2672-2004
(732) Féder Roman, Mgr., Vištuk 273, 900 85 Vištuk,
SK;
(580) 4.11.2014
(111) 213373
(210) 5161-2004
(732) Arima Holding Corporation, Suite C-12, Market
Place, Providenciales, Turks & Caicos Islands, GB;
(580) 6.11.2014
(111)
(210)
(732)
(580)

213776
665-2005
Insignia a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, SK;
16.10.2014

(111) 213782
(210) 681-2005
(732) Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava,
SK;
(580) 16.10.2014
(111) 214468
(210) 776-2005
(732) Insignia Tax k.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava,
SK;
(580) 16.10.2014
(111) 214795
(210) 1273-2005
(732) Szarka Tomáš, Palinova 3076, 924 01 Galanta,
SK; Szarka Július, Trstice č. d. 158, 925 42 Trstice, SK;
(580) 6.11.2014
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(111) 216457
(210) 2459-2005
(732) Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(580) 31.10.2014

(111) 232625
(210) 744-2004
(732) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, CZ;
(580) 21.10.2014

(111) 216458
(210) 2460-2005
(732) Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(580) 31.10.2014

(111) 232626
(210) 745-2004
(732) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, CZ;
(580) 21.10.2014

(111) 218510
(210) 2177-2006
(732) Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SK;
(580) 31.10.2014

(111) 232627
(210) 747-2004
(732) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, CZ;
(580) 21.10.2014

(111) 218628
(210) 2592-2004
(732) InkTec Co., Ltd., 98-12, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KR;
(580) 27.10.2014

(111) 232628
(210) 748-2004
(732) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, CZ;
(580) 21.10.2014

(111) 219519
(210) 369-2007
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 232629
(210) 749-2004
(732) AAA AUTO a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, CZ;
(580) 21.10.2014

(111) 225018
(210) 1051-2002
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 235575
(210) 1274-2012
(732) UNITAS Group, s. r. o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, SK;
(580) 20.10.2014

(111) 225019
(210) 1376-2002
(732) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá, SK;
(580) 22.10.2014

(111) 235777
(210) 5238-2013
(732) BBH IP Services Limited, 4 Areos Street, Strovolos, 2059 Nicosia, CY;
(580) 11.11.2014

(111) 225784
(210) 1064-2008
(732) Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, SK;
(580) 3.11.2014

(111) 235778
(210) 5239-2013
(732) BBH IP Services Limited, 4 Areos Street, Strovolos, 2059 Nicosia, CY;
(580) 11.11.2014

(111) 230228
(210) 5808-2010
(732) ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
(580) 13.10.2014

(111) 237006
(210) 1100-2012
(732) ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK;
(580) 13.10.2014
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 111110D
(210) 9456D
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 163118
(210) 49223
(732) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome,
Minato-ku, Tokyo, JP;
(791) EKO-Haus der Japanischen Kultur e.V., Bruggener Weg 6, 40547 Düsseldorf, DE;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.1.2012
(580) 24.10.2014

(111) 111110D
(210) 9456D
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00
Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 166437
(210) 54516
(732) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome,
Minato-ku, Tokyo, JP;
(791) EKO-Haus der Japanischen Kultur e.V., Bruggener Weg 6, 40547 Düsseldorf, DE;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.1.2012
(580) 24.10.2014

(111) 111111D
(210) 9455D
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 176639A
(210) 73116A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 111111D
(210) 9455D
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00
Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.3.2014
(580) 24.10.2014
(111) 111382D
(210) 5163D
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.3.2014
(580) 24.10.2014
(111) 111382D
(210) 5163D
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00
Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 176639A
(210) 73116A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00
Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.3.2014
(580) 24.10.2014
(111) 177597A
(210) 73115A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.3.2014
(580) 24.10.2014
(111) 177597A
(210) 73115A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00
Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.3.2014
(580) 24.10.2014
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(111) 177671A
(210) 73117A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 226879A
(210) 5302-2009A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 177671A
(210) 73117A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00
Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 226879A
(210) 5302-2009A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00
Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 190636
(210) 3637-95
(732) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome,
Minato-ku, Tokyo, JP;
(791) EKO-Haus der Japanischen Kultur e.V., Bruggener Weg 6, 40547 Düsseldorf, DE;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.1.2012
(580) 24.10.2014

(111) 226880A
(210) 5303-2009A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 226807A
(210) 5301-2009A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 226880A
(210) 5303-2009A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00
Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 226807A
(210) 5301-2009A
(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32,
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ;
(791) ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00
Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.3.2014
(580) 24.10.2014

(111) 235889
(210) 662-2013
(732) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, SK;
(791) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 28.10.2013
(580) 10.11.2014
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Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
(111) 172687
(210) 1591-94
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
(791) BB Pharma s. r. o., Sklabinská 30, 036 01 Martin,
SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
11.8.2014
(580) 10.11.2014

(111) 233221
(210) 182-2012
(732) VK SUMA, s.r.o., Osloboditeľov 27, 990 01 Veľký Krtíš, SK;
(791) VK SUMA, s. r. o., Osloboditeľov 27, 990 01 Veľký Krtíš, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
11.9.2014
(580) 30.10.2014

(111) 233222
(210) 183-2012
(732) VK SUMA, s.r.o., Osloboditeľov 27, 990 01 Veľký Krtíš, SK;
(791) VK SUMA, s. r. o., Osloboditeľov 27, 990 01 Veľký Krtíš, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
11.9.2014
(580) 30.10.2014
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Sublicenčné zmluvy registrované
(111) 163118
(210) 49223
(732) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(791) Mitutoyo Europe GmbH, Borsigstrasse 8-10, 41469
Neuss, DE;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 21.1.2012
(580) 24.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 11, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 3.3.2014
(580) 31.10.2014

(111) 166437
(210) 54516
(732) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(791) Mitutoyo Europe GmbH, Borsigstrasse 8-10, 41469
Neuss, DE;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 21.1.2012
(580) 24.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 12, s.r.o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014

(111) 190636
(210) 3637-95
(732) Bukkyo Dendo Kyokai, 3-14, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(791) Mitutoyo Europe GmbH, Borsigstrasse 8-10, 41469
Neuss, DE;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 21.1.2012
(580) 24.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 13, k.s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.4.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 4, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 15, s.r.o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 1.7.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 7, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 16, s.r.o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 9, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 3, s. r. o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014
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(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 17, k.s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 3.3.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 25, k.s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 18, s. r. o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 3.2.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 28, s.r.o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 20, k.s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 30, k.s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.4.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 21, k.s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 31, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 23, k.s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 32, s. r. o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.4.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 24, s.r.o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHRAMA SK 33, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014
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(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 34, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 44, s. r. o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 1.7.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 35, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 3.3.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 19, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 37, s.r.o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 39, k.s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 38, s. r. o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 3.3.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 10, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 3.3.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 40, s.r.o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 3.3.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 22, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 3.3.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 41, s. r. o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 6, k. s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014
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(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 14, k.s., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 1, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.6.2014
(580) 31.10.2014

(111) 229016
(210) 5427-2010
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Diderich, Luxemburg, L-1420, LU;
(791) SUNPHARMA SK 29, s. r. o., Ševčenkova 34,
851 01 Bratislava-Petržalka, SK;
(793) Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 2.5.2014
(580) 31.10.2014

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy)
(111) 157227
(210) 38952
(732) Plastika Trading, s. r. o., Novozámocká 222, 949 05
Nitra, SK;
Záložný veriteľ:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.9.2014
(580) 23.10.2014

(111) 186007
(210) 2757-96
(732) Plastika Trading, s. r. o., Novozámocká 222, 949 05
Nitra, SK;
Záložný veriteľ:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.9.2014
(580) 23.10.2014

(111) 157228
(210) 38951
(732) Plastika Trading, s. r. o., Novozámocká 222, 949 05
Nitra, SK;
Záložný veriteľ:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.9.2014
(580) 23.10.2014

(111) 216889
(210) 532-2006
(732) DOMA Prešov, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01
Prešov, SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.9.2014
(580) 4.11.2014

(111) 186006
(210) 2756-96
(732) Plastika Trading, s. r. o., Novozámocká 222, 949 05
Nitra, SK;
Záložný veriteľ:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.9.2014
(580) 23.10.2014

(111) 223367
(210) 294-2008
(732) Plastika Trading, s. r. o., Novozámocká 222, 949 05
Nitra, SK;
Záložný veriteľ:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.9.2014
(580) 23.10.2014
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov)
(111) 185733
(210) 3012-96
(732) STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2,
326 00 Plzeň-Božkov, CZ;
Záložný veriteľ:
ING BANK N.V., Bijlmerplein 888, NL-1102 MG
Amsterdam, Nethrelands konajúca prostredníctvom ING BANK N.V., London Branch, 60 London Wall, London EC2M 5TQ, GB;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.7.2014
(580) 16.11.2011

(111) 227198
(210) 5661-2009
(732) STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2,
326 00 Plzeň-Božkov, CZ;
Záložný veriteľ:
ING BANK N.V., Bijlmerplein 888, NL-1102 MG
Amsterdam, Nethrelands konajúca prostredníctvom ING BANK N.V., London Branch, 60 London Wall, London EC2M 5TQ, GB;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.7.2014
(580) 16.11.2011

(111) 196439
(210) 1868-2000
(732) STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2,
326 00 Plzeň-Božkov, CZ;
Záložný veriteľ:
ING BANK N.V., Bijlmerplein 888, NL-1102 MG
Amsterdam, Nethrelands konajúca prostredníctvom ING BANK N.V., London Branch, 60 London Wall, London EC2M 5TQ, GB;
Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.7.2014
(580) 16.11.2011

Medzinárodne zapísané ochranné známky
(210) 1049-2014
(220) 9.6.2014
(800) 1 221 426, 4.7.2014

(111)
(210)
(220)
(800)

238480
817-2014
7.5.2014
1 218 403, 26.5.2014

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
1548-2012
875-2013
1428-2013
291-2014
5685-2014
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Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

91363
91504
92198
98188
98709
99409
100747
151412
155786
155787
155790
155894
155895
155896
155897
155976
165887
165941
165942
178233
178255
178422
178842
178843
178853
178923
179079
179150
179224
179232
179440
179519
179520
179622
179732
179733
179734
179735
179736
179791
180422
180428
180582
180585
180590
180822
180865
181190
181275
181366
181367
181368
181445
181528
181530
181531
181532
181967
181969
182768
182769
183102
183606

31.03.2014
01.03.2014
12.03.2014
06.03.2014
28.03.2014
10.03.2014
20.03.2014
27.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
01.03.2014
08.03.2014
08.03.2014
08.03.2014
08.03.2014
14.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
28.03.2014
02.03.2014
07.03.2014
15.03.2014
28.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
04.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
14.03.2014
18.03.2014
07.03.2014
18.03.2014
24.03.2014
08.03.2014
11.03.2014
17.03.2014
16.03.2014
15.03.2014
30.03.2014
23.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
24.03.2014
09.03.2014
21.03.2014
24.03.2014
28.03.2014
21.03.2014
25.03.2014
24.03.2014
24.03.2014
30.03.2014
28.03.2014

184097
184872
184873
206733
206734
206735
206736
206989
207002
207003
207004
207005
207006
207008
207009
207010
207011
207012
207013
207351
207690
209443
209444
209445
209446
209447
209449
209450
209451
209452
209455
209458
209459
209460
209464
209468
209469
209470
209471
209473
209622
209623
209625
209628
209629
209753
209754
209755
209756
209757
209758
209761
209762
209763
209765
209766
209767
209768
209772
209776
209777
209778
209782

25.03.2014
30.03.2014
30.03.2014
01.03.2014
02.03.2014
18.03.2014
18.03.2014
10.03.2014
08.03.2014
08.03.2014
08.03.2014
19.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
15.03.2014
23.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
02.03.2014
03.03.2014
03.03.2014
08.03.2014
10.03.2014
10.03.2014
10.03.2014
10.03.2014
11.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
11.03.2014
11.03.2014
12.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
18.03.2014
18.03.2014
18.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
22.03.2014
24.03.2014
24.03.2014

209783
209787
209791
209792
209793
209797
209800
209951
209952
209953
209954
209955
209956
209960
209961
209962
209964
209965
209970
209975
209980
209981
209982
209983
209984
209985
209988
209990
209991
209995
209996
209997
209998
209999
210000
210001
210004
210005
210006
210007
210048
210143
210144
210145
210146
210147
210148
210149
210150
210151
210152
210153
210156
210160
210161
210162
210163
210164
210165
210166
210167
210168
210169

25.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
30.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
03.03.2014
04.03.2014
05.03.2014
05.03.2014
05.03.2014
05.03.2014
05.03.2014
05.03.2014
05.03.2014
09.03.2014
12.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
17.03.2014
18.03.2014
18.03.2014
19.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
18.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
05.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
23.03.2014
23.03.2014
25.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014

210170
210171
210172
210173
210174
210175
210176
210177
210311
210312
210313
210314
210315
210316
210317
210318
210319
210320
210321
210322
210323
210324
210326
210327
210330
210331
210335
210336
210337
210338
210339
210340
210341
210342
210343
210344
210345
210346
210519
210520
210528
210530
210532
210533
210732
210733
210734
210735
210736
210737
210738
210740
210742
210743
210746
210747
210748
210753
210754
210755
210757
210758
210759

29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
29.03.2014
31.03.2014
08.03.2014
10.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
17.03.2014
17.03.2014
19.03.2014
24.03.2014
25.03.2014
25.03.2014
25.03.2014
25.03.2014
25.03.2014
25.03.2014
25.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
22.03.2014
02.03.2014
03.03.2014
19.03.2014
22.03.2014
25.03.2014
26.03.2014
04.03.2014
04.03.2014
04.03.2014
05.03.2014
08.03.2014
08.03.2014
08.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
18.03.2014
19.03.2014
20.03.2014
22.03.2014
22.03.2014
22.03.2014
24.03.2014
25.03.2014
25.03.2014
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(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

210972
210975
210976
210977
212204
212205
212252
212253

04.03.2014
11.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
25.03.2014
25.03.2014

212507
212508
212509
212771
212790
212791
212792
213522

12.03.2014
12.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
09.03.2014
03.03.2014

213523
214230
214231
214983
215848
216223
218462
219589

03.03.2014
03.03.2014
03.03.2014
29.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
31.10.2013
12.03.2014

219680
219938
222264
222284
223232
223888
225051
226719

30.03.2014
01.03.2014
18.03.2014
19.03.2014
05.03.2014
22.03.2014
22.03.2014
19.03.2014

Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby
(111)
(210)
(220)
(580)
7 (511)
(511)

192072
2511-98
8.10.1998
8.10.1998
29, 35, 36, 39
29 - Zemiakové lupienky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo.
36 - Sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok
a záväzkov - bezhotovostné platenie).
39 - Distribúcia tovaru.

(111)
(210)
(220)
(580)
7 (511)
(511)

192072
2511-98
8.10.1998
11.3.2009
29
29 - Zemiakové lupienky.

(111)
(210)
(220)
(580)
8 (511)
(511)

208322
1550-2003
10.6.2003
10.12.2013
29
29 - Šunka, šunkové výrobky, mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, salámy.

(111)
(210)
(220)
(580)
8 (511)
(511)

221631
6207-2006
20.10.2006
20.10.2006
5, 16, 25, 29, 30, 35, 41, 42
5 - Liečivá na ľudskú spotrebu, farmaceutické
výrobky a liečivá
16 - Papierové propagačné materiály, letáky, tlačené reklamné a úžitkové manuály, periodická
a neperiodická tlač a publikácie, knihy, brožúry,
tlačivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky,
prospekty, ročenky, fotografie, fotografie, firemné listiny, papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky, nálepky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar, predmety z kartónu, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických
materiálov.

25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy, najmä športové
odevy a obuv, doplnky na športové oblečenie.
29 - Jedlé tuky, jedlé oleje, mlieko, konzervované,
sušené, varené alebo nakladané ovocie, zelenina.
30 - Potraviny a pokrmy z obilnín na ľudskú spotrebu, cestoviny, príchuti do potravín, cukrovinky,
žuvačky, pekárske výrobky, cukrárske výrobky,
čaj, čokoláda, nápoje čokoládové, čajové, kakaové alebo kávové.
35 - Reklama, reklamné činnosti, reklamné agentúry, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama a propagácia výživových doplnkov, posilňujúcich prípravkov a energetických
nápojov, vydávanie a aktualizovanie reklamných
alebo náborových materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, prenájom predajných
automatov, sekretárske služby, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo
a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné
obchodné poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské informácie, fakturačné služby, lobistické
služby na obchodné účely, služby porovnávania
cien, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým
sprostredkovanie obchodu s potravinami.
41 - Vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, služby v oblasti estrád, zábavy
a kultúrnych podujatí, vzdelávanie, školenia, výcvik, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, 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, zábava, pobavenie, distribúcia filmov,
sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Chemické analýzy, vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie
na počítačových stránkach, navrhovanie obalov,
grafický a priemyselný dizajn, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na
elektronické médiá, sprostredkovanie uvedených
služieb.
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Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
8 (511)
(511)

209871
2577-2003
35, 39, 41
35 - Vydávanie propagačných materiálov.
39 - Sprostredkovanie prepravných služieb, organizácia a sprostredkovanie detských zájazdov poznávacích a pobytových, ciest, okružných výletov
a exkurzií.
41 - Organizácia a sprostredkovanie kultúrnych,
zábavných a športových podujatí a súťaží, organizácia a sprostredkovanie detských rekreácií,
prázdninových táborov, škôl v prírode a lyžiarskych
výcvikov.
(580) 13.10.2014

(111)
(210)
8 (511)
(511)

210876
1970-2004
16, 35, 42
16 - Papier a papiernický tovar, tlačoviny, výrobky
z lepenky, reklamné predmety z papiera alebo
z lepenky, ako napr. pútače z papiera a lepenky,
papierové zástavky, etikety, tlačiarenské výrobky, tlačiarenské typy, štočky, periodické a neperiodické publikácie, hlavne knihy a knižné výrobky, brožúry, manuály, ročenky, výročné správy, noviny, časopisy, grafické reprodukcie, pohľadnice, kalendáre, letáky, katalógy, plagáty,
plagáty pre bilboardy (bilbordy), propagačné a reklamné tlačoviny, spoločenské tlačoviny ako napr.
vizitky, pozvánky, kultúrne programy, jedálenské, nápojové a vínové lístky, slávnostné menu,
tlačoviny na špeciálnu zákazku, reklamné kancelárske výrobky, hlavne písacie potreby a písacie
podložky, papierové a plastické reklamné tašky
na baliace účely, reklamné fotografie.
35 - Reklama, reklamné agentúry, nakladateľská
a vydavateľská činnosť v odbore reklamných tlačovín, dodávateľské služby z oblasti reklamy pre
tretie osoby (nákup výrobkov a služieb pre tretie
osoby), marketingové štúdie, obchodná reklama
(pre tretie osoby), návrh, úpravy a realizácia reklamných a propagačných materiálov, tvorba reklamných produktov určených na šírenie prostredníctvom internetu a iných informačných sietí vrátane šírenia rozhlasom a televíziou, reklamné banery, poskytovanie informácií a iných informačných produktov hlavne reklamného charakteru,
multimediálnych informácií reklamného charakteru, komerčné využitie internetu, on-line inzercia, direkt mailing, systematizácia informácií do
počítačových databáz, správa dát vrátane tvorby,
údržby a podpory distribuovaných databáz, zaisťovanie reklamných kampaní, vyhodnocovanie
prieskumov a multimediálnych kampaní, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), prenájom reklamnej doby v komunikačných
médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, prieskum trhu, príprava
inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov, styky s verejnosťou,

vidiecka reklama, vydávanie reklamných alebo
náborových, propagačných a inzertných textov,
grafické a tlačiarenské služby súvisiace s reklamou a s hospodárskou činnosťou podnikov, poradenská činnosť v oblasti reklamy a marketingu,
sprostredkovateľská činnosť v týchto oblastiach a
všetky služby v oblasti reklamy a propagácie patriace do triedy 35.
42 - Grafická činnosť a dizajn, grafické štúdio,
kreatívna tvorba firemného loga a grafických návrhov a reklamných sloganov, predtlačová príprava (prepress), korektúry a technická redakcia
textov, sprostredkovateľská činnosť v týchto oblastiach a všetky služby z oblasti grafiky, dizajnu
a predtlačovej prípravy patriace do triedy 42, vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites)
a internetových či intranetových aplikácií vrátane
ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby,
digitálne spracovanie zvuku a obrazu, internetová
kaviareň (zaisťujúca internetové služby), tvorba
softvéru, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie
a modelovanie 3D animácií, interaktívne a grafické programy, tvorba multimediálnych dokumentov, prezentácií, aplikácií, katalógov, konštrukcia WWW prezentácií a riešenia WWW serverov, počítačové animácie a vizualizácie, programové projekty, tvorba informačných databáz.
(580) 27.10.2014
(111)
(210)
10 (511)
(511)

236276
1101-2013
16, 33, 35
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely
a na použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar),
obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu,
prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky,
grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály,
umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo z plastických materiálov.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, alkoholické koktaily, destilované nápoje;
žiadne z vyššie uvedených výrobkov nezahŕňajú
ani nie sú zmiešané s energetickými alebo kofeínovými nápojmi.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť
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s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými
nápojmi a nealkoholickými nápojmi, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné
a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov,
vydávanie reklamných alebo náborových textov,
obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamne účely a na podporu predaja, predvádzanie
tovaru.
(580) 16.10.2014
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