
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTNÍK 
 
 
 

      ÚRADU 
PRIEMYSELNÉHO 
VLASTNÍCTVA 

      SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   3 
               1. marec 2016 
 
 
 
 
 
 
      Vydáva: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 
ISSN 2453-7551     Švermova 43, 974 04  Banská Bystrica 4, tel.: 048/43 00 272. 
 



OBSAH 
 

 
Zverejnené patentové prihlášky ...........................................................................................................................................       9 
Udelené patenty ...................................................................................................................................................................     15 
Európske patenty .................................................................................................................................................................     23 
Dodatkové ochranné osvedčenia  ........................................................................................................................................     62 
Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov .............................................................................................................................     69 
Zapísané úžitkové vzory ......................................................................................................................................................     86 
Zapísané dizajny ..................................................................................................................................................................     98 
Zverejnené prihlášky ochranných známok ..........................................................................................................................   112 
Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky .........................................................................................   241 
Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky .........................................................................................   260 
Obnovené ochranné známky ...............................................................................................................................................   263 
Prevody ochranných známok ..............................................................................................................................................   296 
Zmeny v údajoch o majiteľoch ochranných známok ...........................................................................................................   304 
Úradné oznamy ...................................................................................................................................................................   317 
 
 
 
 
INHALT 
 
Veröffentlichung der Patentanmeldungen ...........................................................................................................................       9 
Erteilte Patente ....................................................................................................................................................................     15 
Europäische Patente ............................................................................................................................................................     23 
Ergänzende Schutzzertifikate  .............................................................................................................................................     62 
Veröffentlichte Gebrauchsmuster ........................................................................................................................................     69 
Eingetragene Gebrauchsmuster ...........................................................................................................................................     86 
Eingetragene Designs ..........................................................................................................................................................     98 
Veröffentlichte Markenanmeldung ......................................................................................................................................   112 
Eingetragene Marken ohne Änderung nach der Veröffentlichung der Anmeldung .............................................................   241 
Eingetragene Marken mit Änderung nach der Veröffentlichung der Anmeldung ...............................................................   260 
Erneuerte Marken ................................................................................................................................................................   263 
Markenübertragungen .........................................................................................................................................................   296 
Änderungen in Angaben über die Markeninhaber ...............................................................................................................   304 
Amtliche Mitteilungen ........................................................................................................................................................   317 
 
 
 
 
CONTENTS 
 
Publication of Patent Applications ......................................................................................................................................       9 
Granted Patents ...................................................................................................................................................................     15 
European Patents .................................................................................................................................................................     23 
Supplementary Protection Certificates  ...............................................................................................................................     62 
Publication of Utility Model Applications ..........................................................................................................................     69 
Registered Utility Models ...................................................................................................................................................     86 
Registered Designs ..............................................................................................................................................................     98 
Published Trademark Applications .....................................................................................................................................   112 
Registered Trademarks without Modification after Publishing of the Application .............................................................   241 
Registered Trademarks with Modification after Publishing of the Application ..................................................................   260 
Renewal Trademarks ...........................................................................................................................................................   263 
Transfers of Trademarks .....................................................................................................................................................   296 
Modification of Data of Trademark Holders .......................................................................................................................   304 
Official Announcements ......................................................................................................................................................   317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií 
(Štandard WIPO ST. 3) 

 
 
AD Andorra 
AE Spojené arabské emiráty 
AF Afganistan 
AG Antigua a Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánsko 
AM Arménsko 
AO Angola 
AP Africká regionálna 

organizácia duševného 
vlastníctva (ARIPO) 

AR Argentína 
AT Rakúsko 
AU Austrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdžan 
 
BA Bosna a Hercegovina 
BB Barbados 
BD Bangladéš 
BE Belgicko 
BF Burkina 
BG Bulharsko 
BH Bahrajn 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermudy 
BN Brunej 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Saint Eustatius  
 a Saba 
BR Brazília 
BS Bahamy 
BT Bhután 
BV Bouvetov ostrov 
BW Botswana 
BX Úrad Beneluxu pre duševné 

vlastníctvo (BOIP)1 
BY Bielorusko 
BZ Belize 
 
CA Kanada 
CD Kongo (býv. Zair) 
CF Stredoafrická republika 
CG Kongo 
CI Pobrežie Slonoviny 
CK Cookove ostrovy 
CL Čile 
CM Kamerun 
CN Čína 
CO Kolumbia 
CR Kostarika 
CU Kuba 
CV Kapverdy 
CW Curacao 
CY Cyprus 
CZ Česká republika 
 
DE Nemecko 
DJ Džibutsko 
DK Dánsko 
DM Dominika 
DO Dominikánska republika 
DZ Alžírsko 
 
 
 

EA Eurázijská patentová 
organizácia (EAPO) 

EC Ekvádor 
EE Estónsko 
EG Egypt 
EH Západná Sahara 
EM Úrad pre harmonizáciu 
 vnútorného trhu (OHIM)2 
EP Európsky patentový úrad 
ER Eritrea 
ES Španielsko 
ET Etiópia 
 
FI Fínsko 
FJ Fidži 
FK Falklandy 
FO Faerské ostrovy 
FR Francúzsko 
 
GA Gabon 
GB Spojené kráľovstvo  
GC Patentový úrad Rady pre 
 spoluprácu arabských 

štátov Perzského zálivu 
 (GCC) 
GD Grenada 
GE Gruzínsko 
GG Guernsey 
GH Ghana 
GI Gibraltár 
GL Grónsko 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Rovníková Guinea 
GR Grécko 
GS Južná Georgia a Južné 

Sandwichove ostrovy 
GT Guatemala 
GW Guinea-Bissau 
GY Guyana 
 
HK Hongkong 
HN Honduras 
HR Chorvátsko 
HT Haiti 
HU Maďarsko 
 
CH Švajčiarsko 
 
IB Medzinárodný úrad 

Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva 
(WIPO) 

ID Indonézia 
IE Írsko 
IL Izrael 
IM Man 
IN India 
IQ Irak 
IR Irán 
IS Island 
IT Taliansko 
 
 
 
 
 

JE Jersey 
JM Jamajka 
JO Jordánsko 
JP Japonsko 
 
KE Keňa 
KG Kirgizsko 
KH Kambodža 
KI Kiribati 
KM Komory 
KN Svätý Krištof a Nevis 
KP Kórejská ľudovodemo- 

kratická republika (KĽDR) 
KR Kórejská republika 
KW Kuvajt 
KY Kajmanie ostrovy 
KZ Kazachstan 
 
LA Laos 
LB Libanon 
LC Svätá Lucia 
LI Lichtenštajnsko 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litva 
LU Luxembursko 
LV Lotyšsko 
LY Líbya 
 
MA Maroko 
MC Monako 
MD Moldavsko 
ME Čierna Hora 
MG Madagaskar 
MK Macedónsko 
ML Mali 
MM Mjanmarsko 
MN Mongolsko 
MO Macao 
MP Severné Mariány 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Malta 
MU Maurícius 
MV Maldivy 
MW Malawi 
MX Mexiko 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nikaragua 
NL Holandsko 
NO Nórsko 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Nový Zéland 
 
OA Africká organizácia 
 duševného vlastníctva 

(OAPI) 
OM Omán 
 
 



 
PA Panama 
PE Peru 
PG Papua-Nová Guinea 
PH Filipíny 
PK Pakistan 
PL Poľsko 
PT Portugalsko 
PW Palau 
PY Paraguaj 
 
QA Katar 
OZ Úrad Spoločenstva pre 
 odrody rastlín (CPVO) 
 
RO Rumunsko 
RS Srbsko 
RU Ruská federácia 
RW Rwanda 
 
SA Saudská Arábia 
SB Šalamúnove ostrovy 
SC Seychely 
SD Sudán 
SE Švédsko 
SG Singapur 
SH Svätá Helena, Ascension 
 a Tristan da Cunha 
SI Slovinsko 
SK Slovenská republika 
SL Sierra Leone 
SM San Maríno 
SN Senegal 
SO Somálsko 
SR Surinam 
ST Svätý Tomáš a Princov 
 ostrov 
SV Salvádor 
SX Sint Maarten 
SY Sýria 
SZ Svazijsko 
 
TC Turks a Caicos 
TD Čad 
TG Togo 
TH Thajsko 
TJ Tadžikistan 
TL Východný Timor 
TM Turkménsko 
TN Tunisko 
TO Tonga 
TR Turecko 
TT Trinidad a Tobago 
TV Tuvalu 
TW Taiwan 
TZ Tanzánia 

UA Ukrajina 
UG Uganda 
US Spojené štáty, USA 
UY Uruguaj 
UZ Uzbekistan 
 
VA Vatikán 
VC Svätý Vincent 

a Grenadíny 
VE Venezuela 
VG Britské Panenské ostrovy 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
 
WO Svetová organizácia 

duševného vlastníctva 
(WIPO) 

WS Samoa 
 
XN Nordický patentový 
 inštitút (NPI) 
 
YE Jemen 
 
ZA Južná Afrika 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
A3 Zverejnené patentové prihlášky podľa zákona  

č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochran-
ných osvedčeniach a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov 

B6 Udelené patenty podľa zákona č. 435/2001 Z. z.  
o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 9) 

 
(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo prihlášky 
(22) Dátum podania prihlášky 
(31) Číslo prioritnej prihlášky 
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
(57) Anotácia 

(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej pri- 
hlášky 

(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prí- 
 pade odbočenia 
(71) Meno (názov) prihlasovateľa (-ov) 
(72) Meno pôvodcu (-ov) 
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) 
(74) Meno (názov) zástupcu (-ov) 
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT 
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT 
 
 

 
 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2016.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2016. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2016 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2016.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2016.01. 
 
 

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

 
BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach 

na žiadosť prihlasovateľa 
FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
FD9A Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku 
GB9A Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 
PD9A Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky 

(zálohy) 
PD9A Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky 

(ukončenie zálohov) 
QA9A Ponuky licencií 
QA9A Späťvzatia ponúk licencií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FG4A Udelené patenty 
MA4A Zaniknuté patenty vzdaním sa 
MA4F Zaniknuté autorské osvedčenia vzdaním sa 
MC4A Zrušené patenty 
MC4F Zrušené autorské osvedčenia 
MG4A Čiastočne zrušené patenty 
MG4F Čiastočne zrušené autorské osvedčenia 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
MK4F Zaniknuté autorské osvedčenia uplynutím doby 

platnosti 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích 

poplatkov 
MM4F Zaniknuté autorské osvedčenia pre nezaplatenie 

udržiavacích poplatkov 
PA4A Zmeny autorských osvedčení na patenty 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
PC4F Prevody a prechody práv na autorské osvedčenia 
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (ukonče-

nie zálohov) 
PD4F Zmeny dispozičných práv na autorské osvedče-

nia (zálohy) 
PD4F Zmeny dispozičných práv na autorské osvedče-

nia (ukončenie zálohov) 
QA4A Ponuky licencií 
QA4A Späťvzatia ponúk licencií 
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

patenty 
QB4F Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

autorské osvedčenia 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na patenty 
QC4F Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na autor-

ské osvedčenia 
SB4A Patenty zapísané do registra po odtajnení 
SB4F Autorské osvedčenia zapísané do registra po odtajnení 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK9A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
 
Opravy v udelených ochranných dokumentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
TA4F Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4F Opravy mien 
TC4F Zmeny mien 
TD4F Opravy adries 
TE4F Zmeny adries 
TF4F Opravy dátumov 
TG4F Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4F Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4F Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
  114-2013 G01S 19/00 
      3-2014 H05B  6/00 
    39-2014 C21B  3/00 
5035-2014 G01N  3/00 

  5038-2014 A63B 23/00 
  5040-2014 A63C 11/00 
50013-2014 G01R 15/00 
50020-2014 G06F 17/00 

50023-2014 F21V 29/00 
50049-2014 G07B 15/00 
50050-2014 E01C  3/00 
50051-2014 E01C  3/00 

50052-2014 E01C  3/00 
  5039-2015 B21D  1/00 
  5041-2015 E03F  1/00 
50078-2015 D06M 11/00 

 
 
 

(51) A63B 23/00, A63B 24/00, A61B 5/00, A61H 1/00 
(21) 5038-2014 
(22) 22.8.2014 
(71) Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

Zemková Erika, prof. Mgr., PhD., Nové Mesto 
nad Váhom, SK; Cepková Alena, Mgr., PhD., 
Bratislava, SK; Štefanka Marek, Ing., Bratislava, 
SK; Jeleň Michal, Mgr., Stará Ľubovňa, SK; 

(72) Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
Zemková Erika, prof. Mgr., PhD., Nové Mesto 
nad Váhom, SK; Cepková Alena, Mgr., PhD., 
Bratislava, SK; Štefanka Marek, Ing., Bratislava, 
SK; Jeleň Michal, Mgr., Stará Ľubovňa, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Variabilné diagnostické a/alebo posilňovacie tré-

ningové a/alebo rehabilitačné zariadenie sva-
lov trupu 

(57) Variabilné diagnostické a/alebo posilňovacie tré-
ningové a/alebo rehabilitačné zariadenie svalov 
trupu pozostáva zo sústavy nosných tyčových prv-
kov (1) so vsadeným multifunkčným kĺbom (2) 
zóny (A) hlavy, so vsadeným multifunkčným kĺ-
bom (3) zóny (B) trupu alebo jednoduchým ro-
tačným kĺbom (12) v zóne (B) trupu a so vsade-
ným multifunkčným kĺbom (4) dolných končatín 
zóny (C) stehien alebo dvoma jednoduchými ro-
tačnými kĺbmi (12) dolných končatín v zóne (C) 
stehien a v zóne (D) predkolenia. Zariadenie ob-
sahuje snímač tlaku a/alebo ohybu s drôtovým 
alebo bezdrôtovým prenosom dát. 

 

  
 
 
 
 

(51) A63C 11/00 
(21) 5040-2014 
(22) 27.8.2014 
(71) Belan Vlastimír, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Belan Vlastimír, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Pozdĺžny dvojkryt rúčky s tlmičom 
(57) Opísaná je konštrukcia pozdĺžneho dvojkrytu rúč-

ky s tlmičom, vytvorená z polyméru pred rúčkou 
(1) na rúrke lyžiarskej palice (2) do podoby dvoch 
vedľa seba vytvorených plochých segmentov (3), 
medzi ktorými je vytvorená pozdĺžna medzera (9), 
v ktorej je vytvorený tlmiaci segment (13). 

 

  
 
 

(51) B21D 1/00, B21D 13/00 
(21) 5039-2015 
(22) 20.8.2015 
(31) P.409293 
(32) 27.8.2014 
(33) PL 
(71) Blachotrapez Sp. Z o.o., Rabka Zdroj, PL; 
(72) Luberda Jan, Rabka Zdroj, PL; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(54) Spôsob profilovania plechov 
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(57) Opísaný je spôsob profilovania plechov, pri kto-
rom plech pokrytý minimálne jednou ochrannou 
vrstvou prechádza cez súbor profilujúcich a tva-
rovacích zariadení. V mieste zhotovovaného reb-
rovania sa plech indukčne ohrieva na teplotu  
v rozsahu od 25 °C – do 40 °C. 

 
 

(51) C21B 3/00, C21B 5/00 
(21) 39-2014 
(22) 4.6.2014 
(71) Ecofirm s.r.o., Žilina, SK; 
(72) Jančovič Peter, Ing., Dunajská Streda, SK; 
(74) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
(54) Spôsob recyklácie sekundárnej trosky (LF tros-

ky) v primárnom tavení 
(57) Spôsob recyklácie sekundárnej trosky v primár-

nom tavení železa, pričom sekundárna troska je 
upravená nasledujúcimi krokmi – prirodzené chlad-
nutie, demetalizovanie, mechanické spracovanie 
a triedenie, zhutnenie jej časti do kompaktného 
tvaru, pričom sekundárna troska sa najprv me-
chanicky spracuje a triedi na sitách do veľkosti 
oka 12 mm pričom podsitná troska frakcie 0 – 12 
mm sa následne zhutňuje do kompaktného tvaru 
vibrolisovaním s pridaním 2 – 3  5  % hmotnos-
tných spojiva a následne sa suší 5 hodín až 1 – 7 
dní v závislosti od použitého spojiva pri bežných 
atmosférických podmienkach, ktorým je port-
landský cement, melasa, vápno, vápenné mlieko, 
horečnatá maltovina, bentonit, resp. ich kombiná-
cia, alebo sa zhutňuje do kompaktného tvaru li-
sovaním pod vysokým tlakom tak, že k vzájom-
nej väzbe častíc dochádza Van der Vaalsovými 
silami, a nadsitná troska frakcie 12 – 50 mm sa 
použije v pôvodnom stave bez predchádzajúcej 
úpravy. 

 
 

(51) D06M 11/00 
(21) 50078-2015 
(22) 2.9.2013 
(31) P. 404181 
(32) 3.6.2013 
(33) PL 
(71) EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. Komandy-

towa, Lezajsk, PL; Łoś Marian, Lezajsk, SK; 
(72) Łoś Marian, Lezajsk, PL; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/PL2013/000113 
(87) WO 2014/196881 
(54) Spôsob apretácie textílií v priebehu prania 
(57) Opisuje sa spôsob apretácie textílií v priebehu 

prania s cieľom zvýšiť ich antibakteriálne a an-
timykotické vlastnosti. Počas zmäkčovania a/ale-
bo po odstredení sa textílie ošetria prostriedkom 
obsahujúcim nanočastice medi alebo nanočastice 
medi a striebra v podobe nanokompozitov typu 
Cu/CuO a Ag/Ag2O so stavbou typu jadro-obal, 
pričom jadro je z kovu a obal je z oxidu kovu,  
v množstve zaisťujúcom konečný obsah od 10 do 
1000 mg medi alebo medi a striebra na 1 kg su-
chej textílie. Vzájomný hmotnostný pomer kovov 
je od 10 : 1 do 1 : 10, zatiaľ čo hmotnostný po-
mer kovu a oxidu kovu je od 1 : 1 do 1 : 5. Nano-
častice medi alebo medi a striebra sa po apretácii 
stabilizujú na povrchu textílie žehlením alebo 
mangľovaním pri teplote 180 až 230 °C. Výhod-
ná veľkosť nanočastíc je 20 – 50 nm. 

 
 

(51) E01C 3/00, E01C 13/00, E02D 27/00, E01B 1/00 
(21) 50050-2014 
(22) 19.8.2014 
(71) Scherfel Valter, Ing., Trenčín, SK; 
(72) Scherfel Valter, Ing., Trenčín, SK; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Podkladová vrstva inžinierskej konštrukcie a spô-

sob jej vytvorenia 
(57) Podkladová vrstva inžinierskej konštrukcie je tvo-

rená vrstvou (3) homogénneho ľahkého betónu  
s konštantným pomerom zložiek v tekutej zmesi, 
ktorá je na spodnej strane vybavená vrstvou (2) 
geosyntetiky. 

 

  
 
 

(51) E01C 3/00, E01C 13/00, E02D 27/00, E01B 1/00 
(21) 50051-2014 
(22) 19.8.2014 
(71) Scherfel Valter, Ing., Trenčín, SK; 
(72) Scherfel Valter, Ing., Trenčín, SK; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Podkladová vrstva inžinierskej konštrukcie a spô-

sob jej vytvorenia 
(57) Podkladová vrstva inžinierskej konštrukcie je tvo-

rená najmenej jednou vrstvou (3) homogénneho 
ľahkého betónu s konštantným pomerom zložiek 
v tekutej zmesi, kde aspoň najspodnejšia vrstva (3) 
je na spodnej strane vybavená vrstvou (2) geo-
syntetiky. 

 

  
 
 

(51) E01C 3/00, E01C 13/00, E02D 27/00, E01B 1/00 
(21) 50052-2014 
(22) 19.8.2014 
(71) Scherfel Valter, Ing., Trenčín, SK; 
(72) Scherfel Valter, Ing., Trenčín, SK; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Podkladová vrstva inžinierskej konštrukcie v ry-

he alebo výkope a spôsob jej vytvorenia 
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(57) Podkladová vrstva inžinierskej konštrukcie v ry-
he alebo výkope je tvorená najmenej jednou vrs-
tvou (4) homogénneho ľahkého betónu s kon-
štantným pomerom zložiek v tekutej zmesi, kde 
aspoň najspodnejšia vrstva (4) je na spodnej stra-
ne vybavená vrstvou (2) geosyntetiky, ktorej ok-
raje sú vyvedené hore smerom k povrchu a sú 
upevnené k bokom ryhy alebo výkopu. 

 

  
 
 

(51) E03F 1/00, E03B 3/00 
(21) 5041-2015 
(22) 4.10.2012 
(67) 5081-2012 
(71) Brna Boris, Pezinok, SK; 
(72) Brna Boris, Pezinok, SK; 
(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Vsakovací alebo retenčný modulárny systém 
(57) Vsakovací alebo retenčný modulárny systém je 

skladačka z plastových výliskov vsakovacích ale-
bo retenčných modulov (1) určených na vsako-
vanie dažďovej vody na podzemné uloženie. Mos-
tové alebo rúrkové kanály (2) vo vsakovacích ale-
bo retenčných moduloch (1) po vzájomnom spo-
jení vytvárajú priechody na nátok vody, inšpek-
ciu a aj prestup do susediacich vsakovacích alebo 
retenčných modulov (1). Vertikálne spevňovacie 
otvory (3) s osadenou spevňovacou rúrkou (4) umož-
ňujú cez výrez prechod kamery do prepojených 
vsakovacích alebo retenčných modulov (1). Za-
sunutá spevňovacia rúrka (4) na statické dopln-
kové posilnenie vsakovacích alebo retenčných mo-
dulov (1) sa môže prípadne vyplniť záťažovou 
hmotou (5) na ďalšie statické zosilnenie, naprí-
klad kamenivom. 

 

  
 
 

(51) F21V 29/00, H01T 23/00, F25B 21/00 
(21) 50023-2014 
(22) 20.3.2014 
(71) OMS, spol. s r.o., Dojč, SK; 
(72) Duga Ján, Ing., Myjava, SK; Knap Marek, Ing., 

Gbely, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob aktívneho chladenia iónovým generá-

torom s usmerneným prúdením ionizovaného 
vzduchu 

(57) V spôsobe aktívneho chladenia iónovým generá-
torom prúdenie ionizovaného vzduchu v ohrani-
čenej oblasti medzi emitorom a kolektorom na-
stáva pohybom neutrálnych častíc vzduchu, ktoré 
sú strhávané kladne nabitými iónmi plynu postu-
pujúcimi od emitora smerom ku kolektoru pripo-
jením emitora na kladný pól vysokého napätia  
a kolektora na záporný pól vysokého napätia, pri 
ich vzájomnom umiestnení v oblasti mimo vzni-
ku koronárneho efektu. Iónový generátor s usmer-
neným prúdením ionizovaného vzduchu je tvore-
ný hrotovým emitorom (1) a plošným kolektorom 
(2) kolmo umiestneným na os hrotu emitora (1), 
pričom emitor (1) a kolektor (2) sú vložené do izo-
lačného dutého telesa (3) s vtokovým a výtokovým 
otvorom (4, 5) pre vzduch. Emitor (1) je pripoje-
ný na kladný pól vysokého napätia a kolektor (2) 
je pripojený na záporný pól vysokého napätia. 
Hrot emitora (1) je od kolektora (2) vzdialený  
o vzdialenosť (d). Emitor (1) je zo zliatiny vol-
frámu a céria a kolektor (2) je z medi. 
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(51) G01N 3/00, B30B 11/00 
(21) 5035-2014 
(22) 6.8.2014 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Matúš Miloš, Ing., Dunajská Lužná, SK; Križan 

Peter, Ing., PhD., Dunajská Lužná, SK; Šooš Ľu-
bomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Laboratórne zariadenie na zisťovanie vplyvu 

parametrov pri lisovaní partikulárnych látok 
(57) Laboratórne zariadenie na zisťovanie vplyvu pa-

rametrov pri lisovaní partikulárnych látok pozos-
táva z telesa (2) modulárnej lisovacej hubice (1), 
v ktorej sú vsunuté aspoň dva segmenty upevňo-
vacieho tubusu (3) a v ktorom je naskladaná sús-
tava prstencových vložiek (4) lisovacej komory. 
Modulárna lisovacia hubica (1) je jednou stranou 
osadená v hornej doske (5) a druhá strana je ukon-
čená otvorenou prírubou (6). Aspoň k spodnej 
úrovni prvej prstencovej vložky (4) lisovacej ko-
mory zasahuje odnímateľná protilátková zátka (7), 
ktorá je medzi svojim tylom a základovou do-
skou (8) stabilizovaná výsuvnými klinovými vy-
medzovacími opornými vložkami (9). Medzi zák-
ladovou doskou (8) a hornou doskou (5) sa na-
chádza technologický priestor (10). Medzi tyl od-
nímateľnej protitlakovej zátky (7) a výsuvné kli-
nové vymedzovacie oporné vložky (9) je vložený 
vymedzovací valec (11). Výsuvné klinové vymedzo-
vacie oporné vložky (9) sú opatrené vybraním (12). 

 

  
 
 

(51) G01R 15/00 
(21) 50013-2014 
(22) 11.2.2014 
(71) Grňo Ladislav, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Grňo Ladislav, Ing., Bratislava, SK; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(54) Snímač a metóda na meranie elektrického prúdu 
(57) Vynález sa týka snímača elektrického prúdu ob-

sahujúceho vlákno (1) z magnetického materiálu 
s rovnakou plochou prierezu a rovnakými mag-
netickými vlastnosťami pozdĺž celej dĺžky. Vlák-
no (1) je vybavené budiacou cievkou (2) navinu-
tou na toto vlákno (1) s rovnakou hustotou vinu-
tia pozdĺž v podstate celej jeho dĺžky. Môže byť 
tiež vybavené aj snímacou cievkou (3) navinutou 
na vlákno (1) s rovnakou hustotou vinutia pozdĺž 
v podstate celej jeho dĺžky. Konce vlákna (1) sú 
mechanicky spojené do formy slučky, ktorá obo-
pína vodič (4) s meraným prúdom. Budiaca ciev-
ka (2) je pripojená k výstupu zdroja (5) prúdu  
a je vybavená prevodníkom (6) prúdu na genero-
vanie prúdového signálu zodpovedajúceho bu-
diacemu prúdu tečúcemu cez budiacu cievku (2). 
Snímač je ďalej vybavený prevodníkom (7) na-
pätia na generovanie napäťového signálu zodpo-
vedajúceho napätiu na prípadne prítomnej sní-
macej cievke (3) alebo na budiacej cievke (2). 
Prúdový signál a napäťový signál sú privedené 
do procesorovej jednotky (8). Vynález sa týka aj 
metódy merania elektrického prúdu uvedeným 
snímačom. 

 

  
 
 

(51) G01S 19/00, G01W 1/00 
(21) 114-2013 
(22) 19.12.2013 
(71) Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratisla-

va, SK; Univerzita Komenského v Bratislave, Bra-
tislava, SK; Videen Gorden, Dr., Adelphi, Mary-
land, US; 

(72) Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD., Bratislava, SK; Vi-
deen Gorden, Dr., Adelphi, Maryland, US; Klačka 
Jozef, Bratislava, SK; 

(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na indikáciu ohrozenia 

bleskom 
(57) Vynález opisuje spôsob monitorovania zvýšené-

ho rizika bleskov na základe informácií o náraste 
elektrického náboja vodných kvapiek, ktoré sú 
získané meraním charakteristík rozptýleného EM 
žiarenia. Zmena týchto charakteristík súvisí so 
samotným elektrickým nábojom, ktorý kvapky 
získavajú. S cieľom normalizovať optické cha-
rakteristiky, ako aj koncentrácie kvapiek je po-
trebné merania realizovať na dvoch vhodne zvo-
lených vlnových dĺžkach. Vlnové dĺžky sa dajú 
kombinovať, čo umožňuje použitie dvoch a via-
cerých vlnových dĺžok. 
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(51) G06F 17/00, G06Q 10/00 
(21) 50020-2014 
(22) 29.3.2012 
(67) 50031-2012 
(71) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, 

SK; 
(72) Halenár Robert, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
(54) Elektronické zapojenie na prenos údajov do 

dátových skladov 
(57) Elektronické zapojenie na prenos údajov do dá-

tových skladov pozostávajúce z oblasti súboru 
dátových zdrojov (2), z oblasti spracovania úda-
jov (3) a z oblasti dátového skladu (4), pričom  
v oblasti spracovania údajov (3) je medzi blokom 
extrahovaných dát (31) a blokom exportovaných 
dát (32) umiestnený blok transformovaných dát 
(1), pričom celý proces prenosu údajov do dáto-
vých skladov prebieha automaticky. 

 

  
 
 

(51) G07B 15/00, G08G 1/00, G01C 21/00 
(21) 50049-2014 
(22) 14.8.2014 
(71) Kedros, a.s., Bratislava, SK; 
(72) Navarčik Matúš, Bratislava, SK; Vargic Radoslav, 

Bratislava, SK; 
(74) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(54) Spôsob detekcie duplicitného využitia povin-
ného úseku cesty 

(57) Spôsob detekcie duplicitného využitia povinného 
úseku cesty na určenie povinnosti vozidla alebo 
prepravného zariadenia na tomto úseku na zákla-
de preukazne zistených pozícií vozidla alebo iného 
prepravného zariadenia, pričom preukazne ziste-
ná pozícia je určená pozičnou jednotkou (9661) 
na základe údajov (6601) z pozičného systému 
(8601). Tento spôsob sa uskutočňuje prostredníc-
tvom detekčného systému zahŕňajúceho aspoň 
jednu pozičnú jednotku (9661); aspoň jednu de-
tekčnú jednotku (9611, 9612), disponujúcu infor-
máciami o typológii povinných úsekov, usporiadanú 
na zisťovanie trajektórie vozidla (7600) a na roz-
hodnutie o použití alebo nepoužití povinného úse-
ku; a aspoň jednu rozhodovaciu jednotku (9621, 
9622), usporiadanú na rozhodnutie o oprávnenos-
ti použitia povinného úseku a/alebo o povinnosti 
vozidla alebo prepravného zariadenia na povinnom 
úseku, zahŕňajúcu detegovanie iniciálneho použi-
tia povinného úseku detekčnou jednotkou (9611, 
9612); detegovanie následného pokračujúceho po-
užitia povinného úseku detekčnou jednotkou (9611, 
9612); v prípade opustenia povinného úseku, roz-
hodovanie o duplicitnom použití povinného úse-
ku detekčnou jednotkou (9611, 9612), ak je ná-
sledne bez použitia iného povinného úseku opä-
tovne použitý ten istý povinný úsek; alebo rozho-
dovanie o pokračovaní v použití povinného úse-
ku detekčnou jednotkou (9611, 9612); rozhodo-
vanie o oprávnenosti použitia povinného úseku  
a o vzniku samotnej povinnosti za použitý povin-
ný úsek rozhodovacou jednotkou (9621, 9622). 

 

  
 
 

(51) H05B 6/00 
(21) 3-2014 
(22) 9.1.2014 
(71) Kováč Dobroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 

Ocilka Matúš, Ing., Čierne nad Topľou, SK; Ko-
váčová Irena, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Vince 
Tibor, Ing., PhD., Košice, SK; Molnár Ján, Ing., 
PhD., Kuzmice, SK; 

(72) Kováč Dobroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
Ocilka Matúš, Ing., Čierne nad Topľou, SK; Ko-
váčová Irena, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Vince 
Tibor, Ing., PhD., Košice, SK; Molnár Ján, Ing., 
PhD., Kuzmice, SK; 
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(54) Realizácia a zapojenie cievok na indukčný ohrev 
(57) Realizácia a zapojenie cievok na indukčný ohrev 

pozostávajúce z toho, že prvá špirálová pravoto-
čivá cievka (1) je svojou vstupnou svorkou (2) 
pripojená na prvú svorku (11) zdroja (10) elek-
trického prúdu. Výstupná svorka (3) prvej špirá-
lovej pravotočivej cievky (1) je spojená so vstup-
nou svorkou (5) pravotočivej valcovej cievky (4). 
Výstupná svorka (6) pravotočivej valcovej ciev-
ky (4) je spojená so vstupnou svorkou (8) druhej 
špirálovej pravotočivej cievky (7). Výstupná svor-
ka (9) druhej špirálovej pravotočivej cievky (7) 
je pripojená na druhú svorku (12) zdroja (10) 
elektrického prúdu. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A63B 23/00  5038-2014 
A63C 11/00  5040-2014 
B21D  1/00  5039-2015 
C21B  3/00      39-2014 

D06M 11/00  50078-2015 
E01C  3/00  50052-2014 
E01C  3/00  50050-2014 
E01C  3/00  50051-2014 

E03F  1/00    5041-2015 
F21V 29/00  50023-2014 
G01N  3/00    5035-2014 
G01R 15/00  50013-2014 

G01S 19/00      114-2013 
G06F 17/00  50020-2014 
G07B 15/00  50049-2014 
H05B  6/00          3-2014 

 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (udelené patenty) 15 
 
 
FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
288338 B09B  3/00 
288339 A61L 17/00 
288340 F16D  3/00 

288341 F16D  3/00 
288342 C07K 14/00 

 
 

(51) A61L 17/00, A61B 17/00 
(11) 288339 
(21) 5020-2012 
(22) 17.9.2012 
(40) 2.4.2014 
(73) Babala Jozef, MUDr., Bratislava, SK; 
(72) Babala Jozef, MUDr., Bratislava, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Tvarované chirurgické vlákno na intrakorpo-

rálne uzlenie a spôsob jeho výroby 
 
 

(51) B09B 3/00, C10B 7/00, F23G 7/00 
(11) 288338 
(21) 5004-2012 
(22) 6.2.2012 
(40) 3.9.2013 
(73) Farkas László, Ing., Dunajská Streda - Malé Bla-

hovo, SK; 
(72) Farkas László, Ing., Dunajská Streda - Malé Bla-

hovo, SK; 
(74) Kastler Anton, Bratislava, SK; 
(54) Spôsob termického rozkladu organického ma-

teriálu a zariadenie na vykonávanie tohto spô-
sobu 

 
 

(51) C07K 14/00, C07K 16/00, C07K 19/00, 
 A61K 38/00, A61P 3/00 
(11) 288342 
(21) 670-2003 
(22) 29.11.2001 
(31) 60/251 954 
(32) 7.12.2000 
(33) US 
(40) 3.8.2004 
(73) ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN, 

US; 
(72) Glaesner Wolfgang, Indianapolis, IN, US; Mica-

novic Radmilla, Indianapolis, IN, US; Tschang 
Sheng-Hung Rainbow, Carmel, IN, US; 

(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/US01/43165 
(87) WO02/46227 
(54) GLP-1 fúzne proteíny 

 
 

(51) F16D 3/00 
(11) 288340 
(21) 158-2010 
(22) 6.12.2010 
(40) 3.7.2012 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 

Homišin Jaroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
(72) Homišin Jaroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
(54) Pružná pneumatická axiálna hriadeľová spojka 

 
 

(51) F16D 3/00 
(11) 288341 
(21) 159-2010 
(22) 6.12.2010 
(40) 3.7.2012 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 

Homišin Jaroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
(72) Homišin Jaroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
(54) Pružná pneumatická axiálna hriadeľová spojka 

s tlmením 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
A61L 17/00  288339 
B09B  3/00  288338 
C07K 14/00  288342 

F16D  3/00  288340 
F16D  3/00  288341 
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FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa 
 
 
(21) 
 
5007-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) (21) (21) (21) 
 
5014-2004 
5089-2008 

72-2012 
95-2012 

50037-2012 
50040-2012 

50060-2012 
  5002-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) (21) (21) (21) 
 
    97-2001 
1066-2003 

5002-2007 
    72-2008 

5058-2008 
5023-2009 

60-2012 
96-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
280484 11.01.2016 
281594 20.02.2016 
281951 22.02.2016 
281959 11.01.2016 
282730 26.01.2016 

282871 20.02.2016 
282942 22.02.2016 
283094 26.01.2016 
283115 06.02.2016 
283505 21.02.2016 

283551 05.01.2016 
283656 13.02.2016 
283989 12.01.2016 
284191 21.02.2016 
284385 24.01.2016 

284440 16.01.2016 
284469 22.01.2016 
284484 17.01.2016 
285225 14.02.2016 
286965 09.02.2016
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MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku
 
281659 02.07.2015 
282466 03.06.2015 
282467 03.06.2015 
282808 25.07.2015 
282825 02.07.2015 
282879 16.07.2015 
283380 10.06.2015 
283508 05.06.2015 
283739 17.06.2015 
283881 03.07.2015 
284043 10.06.2015 
284053 22.07.2015 
284217 27.06.2015 

284358 15.07.2015 
284454 22.06.2015 
284456 13.07.2015 
284511 27.07.2015 
284833 26.06.2015 
284944 21.07.2015 
285010 03.06.2015 
285183 30.06.2015 
285248 26.06.2015 
285251 22.06.2015 
285325 11.06.2015 
285359 27.06.2015 
285573 02.07.2015 

285644 01.07.2015 
285655 19.07.2015 
285675 22.07.2015 
285865 21.06.2015 
285903 22.07.2015 
285972 24.06.2015 
285977 26.06.2015 
286050 08.07.2015 
286581 07.07.2015 
286650 12.07.2015 
286853 25.06.2015 
286961 22.07.2015 
286996 12.07.2015 

287010 16.06.2015 
287049 15.06.2015 
287162 13.06.2015 
287593 03.07.2015 
287663 26.07.2015 
287667 01.06.2015 
287966 06.06.2015 
288022 08.06.2015 
288085 26.07.2015 
288197 16.06.2015 
288250 13.07.2015 

 
 
 
 
 
GB9A Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 
 
 

(21) 211-2001 
(71) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am 

Rhein, DE;  
 Predchádzajúci prihlasovateľ: 
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELL-

SCHAFT, Monheim, DE;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.10.2015 
 Dátum zápisu do registra: 19.2.2016 

 
 

(21) 212-2001 
(71) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am 

Rhein, DE;  
 Predchádzajúci prihlasovateľ: 
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELL-

SCHAFT, Monheim, DE;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.10.2015 
 Dátum zápisu do registra: 19.2.2016 

 
 

(21) 213-2001 
(71) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am 

Rhein, DE;  
 Predchádzajúci prihlasovateľ: 
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELL-

SCHAFT, Monheim, DE;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.10.2015 
 Dátum zápisu do registra: 19.2.2016 

 
 

(21) 74-2012 
(71) Pašková Juliana, MUDr., Bratislava, SK;  
 Predchádzajúci prihlasovateľ: 
 Kováč Anton, MUDr., Košice, SK;  
 Dátum zápisu do registra: 19.2.2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 283761 
(21) 1649-2001 
(73) JEAN PAUL WHITECASTLE, spol. s r.o., Pra-

ha 1 - Staré Město, CZ;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 JINPO PLUS, a. s., Ostrava, CZ;  
 Dátum zápisu do registra: 24.2.2016 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 284256 
(21) 1600-97 
(73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am 

Rhein, DE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, 

DE;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.10.2015 
 Dátum zápisu do registra: 19.2.2016 
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(11) 285444 
(21) 368-99 
(73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am 

Rhein, DE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, 

DE;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.10.2015 
 Dátum zápisu do registra: 19.2.2016 

 

(11) 287943 
(21) 43-2007 
(73) JEAN PAUL WHITECASTLE, spol. s r.o., Pra-

ha 1 - Staré Město, CZ;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 JINPO PLUS, a. s., Ostrava, CZ;  
 Dátum zápisu do registra: 24.2.2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
 
 

(21) 43-2012 
(72) Panda Anton, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Marton 

Michal, Ing., Uzovský Šalgov, SK; Jurko Jozef, 
doc. Ing., PhD., Kendice, SK; Zaborowski Tadeusz, 
prof. dr hab. inż., Dr.h.c., Gorzów, Wlkp., PL; Va-
líček Jan, doc. Ing., Ph.D., Ostrava-Poruba, CZ; 
Harničárová Marta, Ing., Ph.D., Ostrava-Poruba, 
CZ; 

 Vestník č. 1/2014 - BA9A, str. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patento-

vej prihlášky 
 
T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 

patentovej prihlášky 
 
 
 

T3 Preklad európskeho patentového spisu 
 
T4 Opravený preklad európskeho patentového spisu 
 
T5 Preklad zmeneného európskeho patentového spisu 
 

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 9) 

 
 
(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo prihlášky 
(31) Číslo prioritnej prihlášky 
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 

alebo zmeneného patentového spisu 
(46) Dátum sprístupnenia prekladu patentových nárokov 
(48) Dátum sprístupnenia opraveného prekladu paten-

tových nárokov alebo patentového spisu 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
 
 
 

(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej pri-
hlášky 

(71) Meno (názov) prihlasovateľa (-ov) 
(72) Meno pôvodcu (-ov) 
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) 
(74) Meno (názov) zástupcu (-ov) 
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT 
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa 

PCT 
(96) Číslo a dátum podania európskej patentovej pri- 

hlášky 
(97) Číslo a dátum zverejnenia európskej patentovej pri-

hlášky alebo vydania európskeho patentového spisu 

Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v t omto vestníku zodpovedajú vydaniu 2016.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2016. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2016 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2016.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2016.01. 
 
 
 

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

 
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady pa-

tentových nárokov európskych patentových pri-
hlášok 

FA9A Zastavené konania o e urópskych patentových 
prihláškach z dôvodu späťvzatia 

GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na ná-
rodné prihlášky 

GB9A Prevody a prechody práv na európske paten-
tové prihlášky 

PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 
prihlášky (zálohy) 

PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patento-
vé prihlášky (ukončenie zálohov) 

QA9A Ponuky licencií na európske patentové prihlášky 
QA9A Späťvzatia ponúk licencií na európske paten-

tové prihlášky 
QB9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

európske patentové prihlášky 
QC9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

ske patentové prihlášky 
 
 
 
 
 
 

MA4A Zaniknuté európske patenty vzdaním sa patentu 
MC4A Zrušené európske patenty po ná mietkovom ko-

naní pred EPÚ 
MC4A Zrušené európske patenty 
MG4A Čiastočne zrušené európske patenty 
MK4A Zaniknuté európske patenty uplynutím doby plat-

nosti 
MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie 

udržiavacích poplatkov 
NG4A Európske patenty zachované v zmenenom znení 

po námietkovom konaní pred EPÚ 
PC4A Prevody a prechody práv na európske patenty 
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty 

(zálohy) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty 

(ukončenie zálohov) 
QA4A Ponuky licencií na európske patenty 
QA4A Späťvzatia ponúk licencií na európske patenty 
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

európske patenty 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

ske patenty 
SB4A Európske patenty zapísané do registra po odtajnení 
SC4A Sprístupnené preklady a opravené preklady európ-

skych patentových spisov 
SC4A Sprístupnené preklady zmenených európskych pa-

tentových spisov 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v európskych patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK9A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
 

Opravy v európskych patentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 19531 B31B  1/00 
E 19532 A61K 31/00 
E 19533 A61M  5/00 
E 19534 A61K 31/00 
E 19535 B32B 15/00 
E 19536 H04W 88/00 
E 19537 A61K 35/00 
E 19538 C07D 401/00 
E 19539 A01N 43/00 
E 19540 A61K 38/00 
E 19541 C07K 14/00 
E 19542 B29C 49/00 
E 19543 B60B 33/00 
E 19544 B60B 33/00 
E 19545 B01D 15/00 
E 19546 B62J 17/00 
E 19547 C12P 41/00 
E 19548 C07F  7/00 
E 19549 E04F 13/00 
E 19550 C08G 63/00 
E 19551 A47F  5/00 
E 19552 B31F  1/00 
E 19553 F16D 55/00 
E 19554 A61K 31/00 
E 19555 A61K 31/00 
E 19556 A61K 31/00 
E 19557 B29C 63/00 
E 19558 E05B 41/00 
E 19559 H01R  4/00 
E 19560 A61P  5/00 
E 19561 H04N 19/00 
E 19562 H04N 19/00 
E 19563 A01N 41/00 
E 19564 F27B  3/00 
E 19565 A61K  9/00 

E 19566 B65D 35/00 
E 19567 B29C 57/00 
E 19568 F41A 23/00 
E 19569 A61K  9/00 
E 19570 A61K 39/00 
E 19571 G21C 17/00 
E 19572 A61N  1/00 
E 19573 C07D 405/00 
E 19574 A01N 43/00 
E 19575 G07C  1/00 
E 19576 A61K  9/00 
E 19577 B27L 11/00 
E 19578 A44B 11/00 
E 19579 A61K  9/00 
E 19580 E04F 19/00 
E 19581 F16B 25/00 
E 19582 E05D 15/00 
E 19583 E01C  7/00 
E 19584 C08L 61/00 
E 19585 A61K  9/00 
E 19586 C08G  8/00 
E 19587 B31B  1/00 
E 19588 A61K 38/00 
E 19589 A61K 38/00 
E 19590 C07H 21/00 
E 19591 C07D 401/00 
E 19592 E05B 53/00 
E 19593 C07K 16/00 
E 19594 C07C 311/00 
E 19595 C07K 16/00 
E 19596 C09K  5/00 
E 19597 C07K 14/00 
E 19598 H01R 39/00 
E 19599 C07C 235/00 
E 19600 A61K 36/00 

E 19601 B29C 33/00 
E 19602 B66C 15/00 
E 19603 G03G 15/00 
E 19604 E01B 27/00 
E 19605 A61K 31/00 
E 19606 E03D  9/00 
E 19607 C07K 16/00 
E 19608 C08J  3/00 
E 19609 G03G 21/00 
E 19610 F28D  9/00 
E 19611 F26B 13/00 
E 19612 A61K 31/00 
E 19613 A23J  1/00 
E 19614 C07D 213/00 
E 19615 C07D 251/00 
E 19616 A61K 38/00 
E 19617 A61K 36/00 
E 19618 C12N  5/00 
E 19619 B42D 25/00 
E 19620 F16L 25/00 
E 19621 C07D 471/00 
E 19622 C07K 14/00 
E 19623 C07D 471/00 
E 19624 A61F  2/00 
E 19625 C10G  3/00 
E 19626 A61K 31/00 
E 19627 A61K  8/00 
E 19628 C07K 14/00 
E 19629 B60P  1/00 
E 19630 F16C 11/00 
E 19631 C07K 14/00 
E 19632 C07D 409/00 
E 19633 B01D 53/00 
E 19634 E04B  2/00 
E 19635 B32B 17/00 

E 19636 C07K  1/00 
E 19637 A61K 39/00 
E 19638 A61K 39/00 
E 19639 A61K 39/00 
E 19640 C07D 405/00 
E 19641 C12P  7/00 
E 19642 G05B 19/00 
E 19643 B66C 15/00 
E 19644 B22C  9/00 
E 19645 D21H 17/00 
E 19646 C08F  4/00 
E 19647 C10G  3/00 
E 19648 A61J  1/00 
E 19649 C09D 11/00 
E 19650 H04N 19/00 
E 19651 A61B 17/00 
E 19652 C08J  9/00 
E 19653 F17C 13/00 
E 19654 C07K  5/00 
E 19655 C07D 471/00 
E 19656 C05F 11/00 
E 19657 A61K 39/00 
E 19658 C07D 231/00 
E 19659 B07C  5/00 
E 19660 A24B 15/00 
E 19661 A61K  8/00 
E 19662 A61K 31/00 
E 19663 C07D 235/00 
E 19664 A23L 33/00 
E 19665 C12P 19/00 
E 19666 F25D 31/00 
E 19667 C12P 13/00 

 
 
 
 

(51) A01N 41/00, A61K 31/00, A61P 39/00 
(11) E 19563 
(96) 11760239.1, 24.3.2011 
(97) 2552199, 3.6.2015 
(31) 318100 P 
(32) 26.3.2010 
(33) US 
(73) Onconova Therapeutics, Inc., Newtown, PA, US; 
(72) MANIAR Manoj, Freemont, CA, US; 
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
(86) PCT/US2011/029840 
(87) WO 2011/119863 
(54) Vylepšená stabilná vodná kompozícia (E)-4- 

-karboxystryl-4-chlorobenzylsulfónu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) A01N 43/00, A61K 31/00, C07D 237/00, 
 C07D 403/00 
(11) E 19539 
(96) 13191894.8, 20.12.2007 
(97) 2698062, 24.6.2015 
(31) 882317 P 
(32) 28.12.2006 
(33) US 
(62) 07869628.3 
(73) Abbvie Inc., North Chicago, IL, US; 
(72) Gandhi Viraj B., Gurnee, IL Illinois, US; Giranda 

Vincent L., Gurnee, IL Illinois, US; Gong Jian-
chun, Deerfield, IL Illinois, US; Penning Thomas 
D., Elmhurst, IL Illinois, US; Zhu Gui-dong, Gur-
nee, IL Illinois, US; 

(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Inhibítory poly(adp-ribóza)polymerázy 
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(51) A01N 43/00, A61K 31/00, C07D 487/00, 
 C07D 519/00 
(11) E 19574 
(96) 09832228.2, 7.12.2009 
(97) 2373169, 20.5.2015 
(31) 120587 P, 140514 P, 240979 P 
(32) 8.12.2008, 23.12.2008, 9.9.2009 
(33) US, US, US 
(73) Gilead Connecticut, Inc., Foster City, CA, US; 
(72) MITCHELL Scott A., East Haven, Connecticut, 

US; CURRIE Kevin S., North Branford, Connec-
ticut, US; BLOMGREN Peter A., North Bran-
ford, Connecticut, US; KROPF Jeffrey E., Bran-
ford, Connecticut, US; LEE Seung H., Branford, 
Connecticut, US; XU Jianjun, Branford, Connec-
ticut, US; STAFFORD Douglas G., Niskayuna, 
New York, US; HARDING James P., Loudonvil-
le, NY, US; BARBOSA Antonio J., Jr., Middle-
bury, CT, US; ZHAO Zhongdong, Branford, CT, 
US; ARMISTEAD David M, Sudbury, MA, US; 

(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, 
SK; 

(86) PCT/US2009/006445 
(87) WO 2010/068257 
(54) Imidazolpyrazínivé Syk inhibítory 

 
 

(51) A23J 1/00, C07K 1/00, C07K 16/00 
(11) E 19613 
(96) 03756162.8, 25.4.2003 
(97) 1501369, 24.6.2015 
(31) 375953 P 
(32) 26.4.2002 
(33) US 
(73) Genentech, Inc., South San Francisco, CA, US; 
(72) FAHNER Robert Lee, San Mateo, CA, US; FO-

LLMAN Deborah, West Lafayette, IN, US; LE-
BRETON Benedicte, San Francisco, CA, US; REIS 
Robert Van, Emerald Hills, CA, US; 

(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-
va, SK; 

(86) PCT/US2003/013054 
(87) WO 2003/102132 
(54) Neafinitná purifikácia proteínov 

 
 

(51) A23L 33/00 
(11) E 19664 
(96) 13181746.2, 5.10.2007 
(97) 2668855, 12.8.2015 
(31) 539129 
(32) 5.10.2006 
(33) US 
(62) 07853780.0 
(73) S & P Ingredient Development, LLC, Minneton-

ka, MN, US; 
(72) Rao Chigurupati Sambasiva, Omaha, NE, US; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Spôsob výroby kompozície s nízkym obsahom 

sodnej soli 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) A24B 15/00, A24F 47/00 
(11) E 19660 
(96) 12758431.6, 30.8.2012 
(97) 2753197, 30.9.2015 
(31) 11250776 
(32) 9.9.2011 
(33) EP 
(73) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH; 
(72) BESSO Clement, Neuchatel, CH; 
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP2012/066926 
(87) WO 2013/034488 
(54) Fajčiarsky výrobok obsahujúci materiál do-

dávajúci arómu 
 
 

(51) A44B 11/00 
(11) E 19578 
(96) 11773653.8, 7.10.2011 
(97) 2627208, 22.7.2015 
(31) 17032010 
(32) 14.10.2010 
(33) AT 
(73) ABA Hörtnagl GmbH, Fulpmes, AT; 
(72) HÖRTNAGL Andreas, Fulpmes, AT; 
(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/AT2011/000420 
(87) WO 2012/048356 
(54) Pracka 

 
 

(51) A47F 5/00 
(11) E 19551 
(96) 11701133.8, 26.1.2011 
(97) 2528482, 23.9.2015 
(31) 1000313 
(32) 27.1.2010 
(33) FR 
(73) L'Hotel François, Paris, FR; 
(72) L'Hotel François, Paris, FR; 
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP2011/051076 
(87) WO 2011/092209 
(54) Stojan na prezentáciu predmetov 

 
 

(51) A61B 17/00 
(11) E 19651 
(96) 12715109.0, 19.4.2012 
(97) 2699171, 12.8.2015 
(31) 11163566 
(32) 21.4.2011 
(33) EP 
(73) Waldemar Link GmbH & Co. KG, Hamburg, DE; 
(72) AMOS Balzarini, Norderstedt, DE; IREDI Mar-

co, Norderstedt, DE; DMUSCHEWSKY Klaus, 
Hamburg, DE; 

(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 
Bratislava, SK; 

(86) PCT/EP2012/057163 
(87) WO 2012/143444 
(54) Inštrumentár na nasadzovanie kĺbovej proté-

zy, najmä kolennej protézy 
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(51) A61F 2/00 
(11) E 19624 
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berta, CA; 
 Dátum zápisu do registra: 23.2.2016 

 
 

(11) E 5940 
(97) 1937859, 17.6.2009 
(73) SMS group GmbH, Düsseldorf, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 9.2.2016 

 
 

(11) E 5954 
(97) 1675693, 25.3.2009 
(73) SMS group GmbH, Düsseldorf, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 9.2.2016 

 
 

(11) E 8565 
(97) 2026918, 20.10.2010 
(73) SMS group GmbH, Düsseldorf, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 9.2.2016 

 
 

(11) E 9975 
(97) 2107262, 13.4.2011 
(73) Hanon Systems, Daejeon, KR; 
 Dátum zápisu do registra: 9.2.2016 

 
 

(11) E 12490 
(97) 2188403, 25.7.2012 
(73) SMS group GmbH, Düsseldorf, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 9.2.2016 

 
 

(11) E 17883 
(97) 1539977, 8.10.2014 
(73) Optimer Pharmaceuticals LLC, Kenilworth, NJ, US; 
 Dátum zápisu do registra: 18.2.2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TE4A Zmeny adries 
 
 

(11) E 13425 
(97) 2326332, 14.11.2012 
(73) Ampio Pharmaceuticals, Inc., Englewood, CO, US; 
 Dátum zápisu do registra: 9.2.2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA 
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 9) 

 
 
 
(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo žiadosti 
(22) Dátum podania žiadosti 
(23) Dátum podania žiadosti o predĺženie doby platnosti 
(54) Názov vynálezu základného patentu 
(68) Číslo základného patentu 
(71) Meno (názov) žiadateľa (-ov) 
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) 
(74) Meno (názov) zástupcu (-ov) 
 
 
 
 
 
 
 

(92) Číslo a dátum prvého povolenia uviesť liečivo ale-
bo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej 
republike 

(93) Číslo, dátum a štát prvého povolenia uviesť lieči-
vo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spo-
ločenstve 

(94) Predpokladaný dátum uplynutia platnosti osved-
čenia/Predpokladaný dátum uplynutia predĺženej 
doby platnosti osvedčenia/Opravený predpokladaný 
dátum uplynutia doby platnosti osvedčenia/Opra-
vený predpokladaný dátum uplynutia predĺženej 
doby platnosti osvedčenia 

(95) Liečivo, tak ako je uvedené v povolení/Výrobok na 
 ochranu rastlín, tak ako je uvedený v povolení 

Typ: (liečivo/výrobok na ochranu rastlín) 
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 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(21) 5002-2014 
(22) 24.1.2014 
(68) EP 1 615 945 
(54) Spôsob glykopegylácie a proteíny/peptidy tvore-

né týmito spôsobmi 
(71) ratiopharm GmbH, Ulm, DE; 
(74) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/13/856, 29.7.2013 
(93) EU/1/13/856, 29.7.2013, EU 
(95) Lipegfilgrastim 
 Typ: liečivo 

 
 
 

(21) 5001-2016 
(22) 5.2.2016 
(68) EP 2 430 014 
(54) Antivírusové kompozície 
(71) Gilead Pharmasset LLC, Foster City, CA, US; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/958, 18.11.2014 
(93) EU/1/14/958, 18.11.2014, EU 
(95) Ledipasvir 
 Typ: liečivo 
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 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 208 
(21) 50012-2014 
(22) 15.10.2014 
(68) EP 1 740 177 
(54) Antagonisty muskarínových acetylcholínových re-

ceptorov 
(73) GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middle-

sex, GB; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(92) EU/1/14/922/001; EU/1/14/922/002; 
 EU/1/14/922/003, 30.4.2014 
(93) EU/1/14/922/001; EU/1/14/922/002; 
 EU/1/14/922/003, 30.4.2014, EU 
(95) Umeklidíniumbromid 
 Typ: liečivo 
(94) 30.4.2029 

 
 

(11) 209 
(21) 5004-2015 
(22) 26.2.2015 
(68) EP 1 763 368 
(54) Kombinácia obsahujúca antimuskarínové činidlá 

a beta adrenergné agonisty 
(73) Almirall, S.A., Barcelona, ES; 
(74) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/964, 21.11.2014 
(93) EU/1/14/964, 21.11.2014, EU 
(95) Aklidíniumbromid/dihydrát formoterol fuma-

rátu 
 Typ: liečivo 
(94) 21.11.2029 

 
 

(11) 210 
(21) 5007-2015 
(22) 19.5.2015 
(68) EP 1 916 001 
(54) Ľudské protilátky špecifické pre KDR a ich po- 

užitie 
(73) Imclone LLC, New York, NY, US; 
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/957, 23.12.2014 
(93) EU/1/14/957, 23.12.2014, EU 
(95) Ramucirumab 
 Typ: liečivo 
(94) 5.3.2028 

 
 

(11) 211 
(21) 50001-2015 
(22) 12.1.2015 
(68) EP 2 049 522 
(54) Inhibítory vírusu hepatitídy C 
(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Steinhau-

sen, CH; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/939, EU/1/14/939/001, 
 EU/1/14/939/002, EU/1/14/939/003, 
 EU/1/14/939/004, 26.8.2014 
(93) EU/1/14/939, EU/1/14/939/001, 
 EU/1/14/939/002, EU/1/14/939/003, 
 EU/1/14/939/004, 26.8.2014, EU 
 
 

(95) Daklatasvir dihydrochlorid 
 Typ: liečivo 
(94) 26.8.2029 

 
 

(11) 212 
(21) 50002-2015 
(22) 26.1.2015 
(68) EP 2 105 135 
(54) Farmaceutické kompozície na liečenie rakoviny 
(73) Celgene Corporation, Summit, NJ, US; 
(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/13/850/001, EU/1/13/850/002, 
 EU/1/13/850/003, EU/1/13/850/004, 8.8.2013 
(93) EU/1/13/850/001, EU/1/13/850/002, 
 EU/1/13/850/003, EU/1/13/850/004, 8.8.2013, 
 EU 
(95) Pomalidomid 
 Typ: liečivo 
(94) 17.5.2028 

 
 

(11) 213 
(21) 50005-2015 
(22) 16.3.2015 
(68) EP 1 633 724 
(54) Ftalazinónové deriváty 
(73) Kudos Pharmaceuticals Limited, London, GB; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/959, 18.12.2014 
(93) EU/1/14/959, 18.12.2014, EU 
(95) Olaparib 
 Typ: liečivo 
(94) 13.3.2029 

 
 

(11) 214 
(21) 5029-2014 
(22) 20.11.2014 
(68) EP 2 203 462 
(54) Nukleozidové fosforamidátové proliečivá 
(73) Gilead Pharmasset LLC, Foster City, CA, US; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/13/894, 17.1.2014 
(93) EU/1/13/894, 17.1.2014, EU 
(95) Sofosbuvir 
 Typ: liečivo 
(94) 17.1.2029 

 
 

(11) 215 
(21) 5011-2012 
(22) 25.6.2012 
(68) EP 1 411 918 
(54) Spôsob mobilizácie progenitorových/kmeňových 

buniek 
(73) Genzyme Global S.a.r.l., Münsbach, LU; 
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/09/537/001, 4.8.2009 
(93) EU/1/09/537/001, 4.8.2009, EU 
(95) Plerixafor 
 Typ: liečivo 
(94) 4.8.2024 
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 Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku 
 
15 05.02.2016 
32 04.01.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 53 
(21) 1-2007 
(73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am 

Rhein, DE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, 

DE;  
 Dátum zápisu do registra: 19.2.2016 

 
 

(11) 57 
(21) 3-2007 
(73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am 

Rhein, DE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 19.2.2016 

 
 

(11) 104 
(21) 4-2009 
(73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am 

Rhein, DE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELL-

SCHAFT, Monheim, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 19.2.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
U1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa 

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

 
 
 
 
 
 
 

Y1 Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007 
Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov bez zmeny v porovnaní s prí- 
slušnou zverejnenou prihláškou 

 
Y2 Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007 

Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov so zmenou v porovnaní s prí- 
slušnou zverejnenou prihláškou 

 
 
 

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 9) 

 
 
(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo prihlášky 
(22) Dátum podania prihlášky 
(31) Číslo prioritnej prihlášky 
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(43) Dátum zverejnenia prihlášky 
(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 
(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru ve-

rejnosti 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
(57) Anotácia 
 
 

(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej pri-
hlášky 

(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade od-
bočenia 

(71) Meno (názov) prihlasovateľa (-ov) 
(72) Meno pôvodcu (-ov) 
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) 
(74) Meno (názov) zástupcu (-ov) 
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT 
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa 

PCT 
(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky 
(97) Číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky 

alebo vydania európskeho patentového spisu 

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2016.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2016. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2016 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2016.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2016.01. 
 
 
 

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

 
 
 
 
BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
FA2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových 

vzorov na žiadosť prihlasovateľa 
FB2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových 

vzorov 
FC2K Zamietnuté prihlášky úžitkových vzorov 
GB2K Prevody a prechody práv na prihlášky úžitko-

vých vzorov 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitko-

vých vzorov (zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitko-

vých vzorov (ukončenie zálohov) 
 
 
 
 
 

FG2K Zapísané úžitkové vzory 
MA2K Zaniknuté úžitkové vzory vzdaním sa 
MC2K Vymazané úžitkové vzory 
MG2K Čiastočne vymazané úžitkové vzory 
MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby plat-

nosti 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory 

(zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory 

(ukončenie zálohov) 
QB2K Licenčné zmluvy 
QC2K Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
RL2K Odňatie ochrany a prepis prihlasovateľa alebo 

majiteľa úžitkového vzoru (na základe rozhod-
nutia súdu) 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v prihláškach úžitkových vzorov 
 
HA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB2K Opravy mien 
HC2K Zmeny mien 
HD2K Opravy adries 
HE2K Zmeny adries 
HF2K Opravy dátumov 
HG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
Opravy v úžitkových vzoroch 
 
TA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB2K Opravy mien 
TC2K Zmeny mien 
TD2K Opravy adries 
TE2K Zmeny adries 
TF2K Opravy dátumov 
TG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
 
 
 Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po zverejne-
ní prihlášky úžitkového vzoru môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zá-
pisu úžitkového vzoru do registra. 
 Obsah prihlášok úžitkových vzorov sa zverejňuje v rozsahu opisu technického riešenia, nárokov na ochranu, výkresov  
s obrázkami a ďalšími podkladmi, spolu s výsledkom rešerše na stav techniky, ktorú vykonal úrad podľa § 38 ods. 4 uvede-
ného zákona. 
 Zverejnené prihlášky sú dostupné prostredníctvom internetovej databázy s vybratými údajmi z registra úžitkových vzorov 
na stránke www.upv.sk alebo v študovni úradu, alebo môžu byť doručené v papierovej alebo elektronickej forme na základe 
objednávky, doručenej úradu v písomnej forme. 
 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
50119-2014 H05B  1/00 
50135-2014 G02B 27/00 
      46-2015 G05D 13/00 
      85-2015 F03D  1/00 
      87-2015 F16H  1/00 
    124-2015 E02B 11/00 
    130-2015 F41A  9/00 
    131-2015 A01G 13/00 
    132-2015 B21D 43/00 
    136-2015 G01L  5/00 
    139-2015 B23K 37/00 
    142-2015 F16H 15/00 

    144-2015 B60P  7/00 
  167-2015 B65D 81/00 
  169-2015 A61K 31/00 
  170-2015 B65D 85/00 
  177-2015 G01L  5/00 
  178-2015 A01N 25/00 
  181-2015 B01D 53/00 
  183-2015 A01G 31/00 
  185-2015 B01D 35/00 
  187-2015 C05C 11/00 
5015-2015 E02F  3/00 
5026-2015 E04G 23/00 

5030-2015 B30B 11/00 
5031-2015 F15B  3/00 
5032-2015 B60G 17/00 
5033-2015 A45C  5/00 
5038-2015 B60R  1/00 
5039-2015 F04F  5/00 
5045-2015 C12G  3/00 
50012-2015 E04F 13/00 
50015-2015 F04D 29/00 
50037-2015 B62M  6/00 
50047-2015 F16D  3/00 
50048-2015 B61D 17/00 

50051-2015 F16H  1/00 
50054-2015 H04L  9/00 
50057-2015 G01N 33/00 
50067-2015 E06B  3/00 
50073-2015 G06Q 50/00 
50075-2015 F16H  1/00 
50081-2015 A01K 29/00 
50091-2015 B62K 15/00 
50103-2015 F16B 21/00 
50105-2015 B60P  3/00 

 
 

(51) A01G 13/00 
(21) 131-2015 
(22) 16.7.2015 
(71) Hrabina Jozef, Ing., Nitra, SK; 
(72) Hrabina Jozef, Ing., Nitra, SK; 
(54) Chránič stromu 
(57) Chránič stromu pozostáva z troch alebo štyroch 

identických štvorcových alebo obdĺžnikových diel-
cov (1) s pôdorysným rovným alebo zakriveným 
tvarom, vybavených otvormi (2) rôznych tvarov 
a veľkostí. Dielec (1) je na jednej strane vybave-
ný minimálne jedným výbežkom (3) obdĺžniko-
vého tvaru a na druhej strane otvormi (4) na za-
sunutie výbežkov (3). Dielce (1) sú zhotovené z pev-
ných nenasiakavých materiálov, výhodne z re-
cyklovateľných plastov. 

 

  
 
 

(51) A01G 31/00 
(21) 183-2015 
(22) 27.10.2015 
(71) CropTek s.r.o., Giraltovce, SK; 
(72) Paľa Martin, Giraltovce, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Zariadenie s rúrkovým rozvodným systémom 

na hydroponické pestovanie rastlín 
(57) Opísané je zariadenie, ktoré je tvorené roztoko-

vou nádobou (8), ktorá je pripevnená na nosný 
rám (1), na ktorý sú pripevnené bočnice (4), na 
ktoré je pripevnený vrchný rám (3) s osvetľova-
cím prvkom (5) a na ktoré je ďalej pripevnený 
najmenej jeden podstavový rám (2) s osvetľova-
cím prvkom (5). Na ňom je upevnená rastová ná-
doba (7) s rastovým kanálom, ktorý je cez rúrko-
vý rozvodný systém (6) pripevnený na roztokovú 
nádobu (8) s čerpadlom (82) a roztokovým sní-
mačom (81). Rúrkový rozvodný systém (6) je tvo-
rený prívodnou roztokovou rúrkou pripevnenou 
na bočnú prítokovú rúrku s rozvodnou spojkou, 
ktorá je pripevnená cez tvarovku na prítokový ka-
nál s prítokovým snímačom a prítokovým venti-
lom, ktorý je pripevnený cez rastový kanál na od-
tokový kanál, ktorý je pripevnený cez bočnú od-
tokovú rúrku s podtlakovou vzduchovou rúrkou 
na zbernú odtokovú rúrku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upv.sk
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(51) A01K 29/00, A01K 23/00 
(21) 50081-2015 
(22) 25.8.2015 
(71) Marinko Dušan, Bardejov, SK; 
(72) Marinko Dušan, Bardejov, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Zariadenie na venčenie zvierat 
(57) Zariadenie na venčenie zvierat obsahuje stabili-

začný stĺp (2), ktorý je osadený v ochrannom rá-
me (1), kde spodná časť stĺpa (2) je vybavená zá-
sobníkom (10) na feromóny na prilákanie zvierat 
k zariadeniu, potom ochranný rám (1) je vyplne-
ný zvrchu absorpčnou vložkou (12) a potom fil-
tračnou vložkou (5) na odstránenie choroboplod-
ných zárodkov a zníženie PH moču, pričom rám 
má vo svojom dne priepustné otvory na odvede-
nie prefiltrovaného moču a dažďovej vody do 
okolia, pod filtračnou vložkou (5) je umiestnená 
sonda (15) na kontrolu znečistenia filtračnej 
vložky so signalizáciou potreby jej výmeny, na 
stĺpe (2) je upevnený rám (6) s košom (8) na 
upevnenie vreca (7) na vkladanie výkalov, pričom 
vrece (7) je uložené v koši (8) tak, že samotné 
vytvára prekrytie, potom stĺp (2) je tiež vybavený 
zásobníkom (3) na vrecká a na ochranné rukavi-
ce, pričom na stĺpe je primontované zariadenie 
(14) na upevnenie vôdzky s možnosťou jej uzam-
knutia, stĺp (2) je vybavený lopatkou (13) na vý-
kaly, potom vrchná časť stĺpa (2) je vybavená 
plochou (4) na umiestnenie reklamy alebo infor-
mácií, kde nad plochou (4) je umiestnený solárny 
panel (9), ktorý je prepojený s nabíjateľnými ba-
tériami a svietidlami (11) na osvetlenie zariadenia. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) A01N 25/00, A01N 31/00, A01N 65/00, 
 A01P 7/00 
(21) 178-2015 
(22) 21.10.2015 
(71) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK; 
(72) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK; 
(54) Prostriedky na ochranu rastlín 
(57) Opísané prostriedky na ochranu rastlín obsahujú 

kokosové mydlo a aspoň jeden éterický olej – 
rastlinnú silicu. Produkty v zmysle riešenia majú 
obvykle emulzný charakter a je zvlášť vhodné 
ich využívať pri ekologickom pestovaní rastlín. 

 
 

(51) A45C 5/00 
(21) 5033-2015 
(22) 9.9.2015 
(71) Karton P+P, spol. s r.o., Brno, CZ; 
(72) Klement Pavel, Ing., Moravany, CZ; 
(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Detský kufrík 
(57) Kufrík pozostáva z tvarového prierezu tvoriaceho 

dno, chrbát a veko, majúce zaoblenie, a stien dno-
vej časti. Postranný vekový prierez (9) má rovna-
kú dĺžku, ako je obvod prierezu veka (7b), postran-
ný dnový prierez (8) má väčšiu dĺžku, než je ob-
vod prierezu dna (7a), pričom konce (15) postran-
ného dnového prierezu (8) aj chrbát (7c) sú vyba-
vené vždy aspoň jedným otvorom (18) a otvory 
sú vybavené nitmi na zafixovanie polohy týchto 
prierezov. 
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(51) A61K 31/00, C08B 37/00, C08J 3/00, 
 A61Q 19/00 
(21) 169-2015 
(22) 30.9.2015 
(71) CERTEX a.s., Bratislava, SK; 
(72) Veverka Miroslav, Ing., CSc., Bratislava, SK; Vod-

ný Štefan, Ing., CSc., Lozorno, SK; Veverková Eva, 
Ing., CSc., Bratislava, SK; Bakoš Dušan, prof. Ing., 
DrSc., Bratislava, SK; Jakubík Juraj, Mgr., Hos-
te, SK; Doboly Tibor, Ing., Trnava, SK; 

(54) Emulzia prírodných olejov, spôsob jej prípra-
vy, prípravky s jej obsahom a jej použitie na 
prípravu hydrokrémov a hydrogélov 

(57) Opisujú sa emulzie, ktoré obsahujú β-glukán v množ-
stve 0,05 až 6 % hmotn., 3 až 50 % hmotn. oleja 
vybraného zo skupiny olivový, mandľový, maka-
da-mový, bambucký, sezamový, kokosový, kaka-
ové maslo, jojobový, levanduľový, avokádový, 
palmový, čajovníkový, rybací alebo omega-3 mas-
tné kyseliny, konjugované kyseliny linolové, 2 až 
10 % hmotn. vodorozpustných alkoholov a poly-
olov a 0,5 až 1 % hmotn. konzervačných pros-
triedkov, a prípadne ďalšie aditíva, pričom zvy-
šok do 100 % hmotn. tvorí voda. Ďalej sa opisuje 
spôsob ich prípravy miešaním zložiek pri teplote 
15 až 65 °C za vzniku gélu až do dosiahnutia 
konzistencie s priemernou veľkosťou častíc oleja 
do 3 µm a ich použitie  v kozmetike a potravinárstve. 

 
 

(51) B01D 35/00, B01D 29/00 
(21) 185-2015 
(22) 29.10.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, FVT TUKE so 

sídlom v Prešove, Košice, SK; 
(72) Knapčíková Lucia, Ing., PhD., Prešov, SK; Min-

ďaš Miroslav, Ing., Prešov, SK; 
 
 
 
 
 

(54) Zariadenie na filtráciu olejov pre reduktory 
(57) Zariadenie na filtráciu olejov pre reduktory po-

zostáva z elektromotora (5) s pumpou na nasáva-
nie oleja cez nasávací filter (1) z nádoby (24), 
pričom na vstupe elektromotora (5) s pumpou je 
umiestený vákuový spínač (4) a tlakomer (3) na-
sávania a na výstupe z elektromotora (5) s pum-
pou je umiestnený tlakový spínač (7) a systémo-
vý tlakomer (6); ďalej obsahuje prípravnú nádo-
bu (23), ktorá je vybavená snímačmi (16) výšky 
hladiny a cez trojcestný elektronický ventil (8a)  
a reduktor (21) je prepojená s expanznou nádo-
bou (18), ktorá je vybavená snímačom (16) hla-
diny a je určená na senzorické odkontrolovanie 
správneho zaliatia celého systému; ďalej pozostá-
va zo separačnej jednotky (9) na odfiltrovanie čas-
tíc väčších ako 2 µm, pričom separačná jednotka 
(9) je cez škrtiaci ventil (10), elektromagnetický 
separátor (3) a elektronický dvojcestný ventil (8e) 
spojená s filtračnou jednotkou (14) s celulózovými 
filtrami. 

 

 
 
 

(51) B01D 53/00, C10L 3/00, B01J 20/00 
(21) 181-2015 
(22) 22.10.2015 
(71) ENERGODYN, s.r.o., Košice, SK; 
(72) Murajda Tomáš Andrej, Ing., Bratislava, SK; Če-

kanová Patrícia, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Filtračné zariadenie na odsírenie plynu s ak-

tívnym uhlím 
(57) Do filtračného zariadenia vstupuje v spodnej čas-

ti suchý znečistený plyn, ktorý prípadne v spod-
nej časti kondenzuje a ďalej prúdi cez systém fil-
trov s aktívnym uhlím, pričom sa mení na ele-
mentárnu síru, ktorá zostáva zadržaná v systéme 
filtrov. Filtračné zariadenie pozostáva z nádoby 
(1) z nehrdzavejúcej ocele s plniacim otvorom vo 
vrchnej časti, pričom plniaci otvor je tvorený prí-
rubou (4) a poklopom (6), v spodnej časti nádo- 
by (1) je vytvorené potrubie (2) na prívod plynu 
a v hornej časti nádoby (1) je vytvorené potrubie 
(3) na odvod plynu a po celom obvode nádoby 
(1) je ovinutý vyhrievací kábel (12) a tiež po ob-
vode nádoby (1) je pripevnený plášť (13) izolácie 
z pozinkovaného plechu, pričom vyhrievací ká-
bel je zapojený do externej elektrickej siete; ďa-
lej pozostáva z výsypníka (7), ktorý je umiestnený 
v spodnej časti nádoby (1), pričom výsypník (7) 
je vybavený dvomi výstupmi, jedným je zátka (8) 
na vypustenie kondenzátu a druhým je valcový 
uzáver (5) na vysypanie použitého absorbentu. Za-
riadenie sa novým sorbentom plní prostredníctvom  
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 plniaceho otvoru v hornej časti zariadenia, použi-
tý sorbent sa vypúšťa vekom výsypníka (7) v spod-
nej časti zariadenia. 

 

  
 
 

(51) B21D 43/00 
(21) 132-2015 
(22) 23.7.2015 
(71) U.S. STEEL Košice, s.r.o., Košice, SK; 
(72) Tkáč Štefan, Ing., Košice, SK; 
(54) Výsuvný zavádzací stôl 
(57) Opísaný je výsuvný zavádzací stôl na obmedze-

nie doby styku so spracovávaným materiálom (5) 
na minimálny úsek, nevyhnutný na zavedenie do 
agregátov (6, 7) výrobnej linky na spracovanie 
plochých polotovarov v podobe pásov. Výsuvný 
zavádzací stôl pozostáva z telesa (1), pohonom (3) 
ovládaného zdvíhacieho mechanizmu (2) a pev-
nej bázy (4). 

 

 
 
 

(51) B23K 37/00 
(21) 139-2015 
(22) 29.7.2015 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislava, Bra-

tislava, SK; 
(72) Drienovský Marián, Ing., PhD., Partizánske, SK; 

Rizeková Trnková Lýdia, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na výrobu vzoriek spájkovaných 

spojov 
 
 
 

(57) Zariadenie na výrobu vzoriek spájkovaných spo-
jov pozostáva zo základného telesa (3) s dvoma 
rovnobežnými drážkami (6), medzi ktorými sú  
v pozdĺžnom smere dva otvory so vsunutými a za-
istenými skrutkami (7). Cez skrutky (7) sú prevle-
čené mostíky (5), ktoré sú v kontakte s pásovými 
podložkami (8) zapadajúcimi do drážok (6). Mos-
tíky (5) sú dotláčané k pásovým podložkám (8) 
cez pružiny (9) a regulačné matice (4). V základ-
nom telese (3) medzi dvoma rovnobežnými dráž-
kami (6) je vyvŕtaný otvor (10) na osadenie termo-
článku. Základné teleso (3) a pásové podložky (8) 
sú vyrobené z hliníka alebo žiaruvzdornej ocele. 

 

  
 
 

(51) B30B 11/00, B30B 15/00 
(21) 5030-2015 
(22) 26.8.2015 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Peciar Peter, Ing., PhD., Bratislava, SK; Fekete Ro-

man, doc., Ing., PhD., Bratislava, SK; Eckert Ma-
roš, Ing., Košeca, SK; Krok Alexander, Ing., PhD., 
Snina, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Lisovací prípravok na termomechanickú ana-

lýzu práškového materiálu počas jednoosové-
ho stláčania 

(57) Lisovací prípravok je určený na termomechanic-
kú analýzu vlastností práškového materiálu počas 
jeho jednoosového stláčania. Prípravok je tvore-
ný lisovnicou (1) a horným lisovacím piestom 
(2), pričom ďalej pozostáva zo spodného lisova-
cieho piesta (5) so snímačom (7) spodnej axiálnej si-
ly uložených na lisovacom držiaku (8). Do pries-
toru medzi horným lisovacím piestom (2) a spod-
ným lisovacím piestom (5) cez lisovnicu (1) radiál-
ne zasahuje piest (9) bočného tlaku snímača (11) 
radiálnej sily a cez spodný lisovací piest (5) axiál-
ne zasahuje termočlánok (4). Medzi spodným li-
sovacím piestom (5) a snímačom (7) spodnej axiál-
nej sily je zaradená vymedzovacia podložka (6). 
Snímač (11) radiálnej sily je pomocou skrutky (13) 
prichytený v držiaku (12), ktorý je ukotvený o li-
sovací držiak (8). Medzi snímač (11) radiálnej sily 
a piest (9) bočného tlaku je zaradená skrutka (10) 
predpätia. 
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(51) B60G 17/00, F16F 9/00 
(21) 5032-2015 
(22) 26.8.2015 
(71) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Nitra, SK; 
(72) Malý Vlastimil, Ing., PhD., Nitra, SK; Tóth Fran-

tišek, Ing., PhD., Nové Zámky, SK; Kučera Ma-
rián, doc. Ing., PhD., Podhorany, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Akumulátor hydraulického tlaku 
(57) Akumulátor hydraulického tlaku pozostáva z hyd-

raulického valca (1) a v ňom uloženého piesta (2) 
s piestnicou (3), pričom pracovný priestor (V1) 
hydraulického valca (1) pod piestom (2) je pre-
pojený s pracovným priestorom (V2) hydraulic-
kého valca (1) nad piestom (2). Hydraulický vý-
stup (5) je vyvedený z pracovného priestoru (V1) 
hydraulického valca (1) pod piestom (2) a/alebo 
z pracovného priestoru (V2) hydraulického valca 
(1) nad piestom (2). Prepojenie pracovného prie-
storu (V1) hydraulického valca (1) pod piestom 
(2) a pracovného priestoru (V2) hydraulického 
valca (1) nad piestom (2) je realizované spojova-
cím potrubím (4) alebo otvormi (6) v pieste (2), 
alebo drážkami (7) na obvode piesta (2). Do pra-
covného priestoru (V2) hydraulického valca (1) 
nad piestom (2) je umiestnená vinutá tlačná pru-
žina (9) s predpätím. Na hydraulickom výstupe 
(5) je osadený uzatvárací ventil (8). 

 

  
 

 

(51) B60P 3/00 
(21) 50105-2015 
(22) 4.11.2015 
(71) A1Attack s.r.o., Senec, SK; 
(72) Kvetňanský Dick, Ing., Senec, SK; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Skladacia nadstavba na prepravný prostriedok 
(57) Skladacia nadstavba na prepravný prostriedok 

(21) obsahuje podlahu (1), na ktorej sú na oboch 
stranách sklopne smerom dolu osadené pomocné 
podlahy (2, 2'), na ktorých sú pohyblivo osadené 
preklápacie bočnice (3, 3'). Preklápacie bočnice 
(3, 3') sú pohyblivo spojené s hlavnými bočnicami 
(4, 4'), ktoré sú druhou stranou pohyblivo spoje-
né so strechou (5), pričom predný panel (10') je 
sklopne smerom dovnútra spojený s prednou spod-
nou výplňou (12) a predný panel (10) je sklopne 
smerom dovnútra spojený s prednou hornou vý-
plňou (13). Zadný panel (9') je sklopne smerom 
dovnútra spojený so zadnou spodnou výplňou 
(11) a zadný panel (9) je sklopne smerom do-
vnútra spojený so zadnou hornou výplňou (14), 
pričom predné trojuholníkové panely (16, 16')  
a zadné trojuholníkové panely (15, 15'), na uza-
tvorenie rozloženej nadstavby, sú odnímateľne 
alebo sklopne smerom dovnútra nadstavby upev-
nené na pomocných podlahách (2, 2') a vybavené 
rýchloupínacími západkami umiestnenými po ich 
bokoch. Na rozloženie a zloženie nadstavby stre-
cha (5) môže byt’ pevne spojená s výsuvnou rú-
rou (6), ktorá má v spodnej časti pevne prichyte-
nú maticu, v ktorej sa pohybuje závitová tyč (7) 
otočne upevnená v podlahe vozidla a osadená  
v ochrannej rúre (8). Na bokoch prepravného pros-
triedku (21) môžu byť tiež sklopne upevnené 
predné podperné nohy (17, 17') a zadné podperné 
nohy (18, 18'), pričom časť bočnej steny preprav-
ného prostriedku (21) v kuchynskej časti tvorí 
výklopná stena (24). 
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(51) B60P 7/00, G01L 5/00, B62D 25/00, 
 B65B 13/00 
(21) 144-2015 
(22) 7.8.2015 
(71) Karaffa Roman, Prešov, SK; 
(72) Karaffa Roman, Prešov, SK; 
(54) Zariadenie a spôsob kontroly upevnenia objek-

tov 
(57) Opísané je zariadenie a spôsob kontroly upevne-

nia objektov pri preprave dopravnými prostried-
kami alebo ich statickom umiestnení. Zariadenie 
na kontrolu upevnenia objektov obsahuje snímač 
(1), resp. sústavu snímačov, elektronickú jednotku 
(3), vyhodnocovaciu jednotku (4), akustický výstup 
(5) signálu, optický výstup (6) signálu a vhodné 
komunikačné rozhrania (7) na prenos signálov do 
komunikačnej siete (8). Spôsob kontroly upevne-
nia objektov spočíva v tom, že snímače (1) pre-
vedú veličiny z upevňovacieho prvku (2) na elek-
trické signály, ktoré prenáša elektronická jednot-
ka (3) do vyhodnocovacej jednotky (4), následne 
vyhodnocovacia jednotka (4) cez akustický vý-
stup (5) signálu a optický výstup (6) signálu indi-
kuje a hlási namerané stavy a potom komunikač-
né rozhrania (7) prenášajú namerané stavy ďalej 
do siete (8). 

 

  
 
 

(51) B60R 1/00 
(21) 5038-2015 
(22) 28.9.2015 
(71) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; 
(72) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Bočné spätné zrkadlo 
(57) Bočné spätné zrkadlo s krycím vonkajším telesom 

je konštruované tak, že zvyčajne rovinný nosič (1) 
zrkadla má sústavu vertikálnych drážok (2) alebo 
výstupkov, ktorých vždy jedným smerom orien-
tovaná stena má zrkadlovú plochu (3). Vertikálne 
drážky (2) alebo výstupky majú vrcholový uhol 90°. 

 

  
 
 

(51) B61D 17/00, B61G 5/00 
(21) 50048-2015 
(22) 21.5.2015 
(71) TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad, SK; 
(72) Slebodník Vladimír, Ing., Odorín, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Mechanizmus na sklápanie a zaisťovanie pre-

chodovej plošiny 
(57) Mechanizmus na sklápanie a zaisťovanie precho-

dovej plošiny železničných vozňov obsahuje zá-
kladovú platňu (a) pripevnenú na rám vagóna, 
ktorá je otočne pomocou prvého čapu (2a) spoje-
ná s prvou pákou (3a), potom prvá páka (3a) je 
pomocou zaisťovacieho čapu (4) otočne spojená 
s druhou pákou (3b), opačný koniec druhej páky 
(3b) je otočne pomocou čapu (2c) spojený s plo-
šinovým dielom (b), pričom druhý koniec ploši-
nového dielu (b) je otočne spojený so základovou 
platňou (a), potom v plošinovom diele (b) je otoč-
ne situovaný hriadeľ (c) a ten je vybavený ovlá-
dacou pákou (6) a zaisťovacím hákom (5), pri-
čom zaisťovací hák (5) je prispôsobený na zachy-
tenie zaisťovacieho čapu (4) pri vyklopení ploši-
ny (7). 

 

  
 
 

(51) B62K 15/00 
(21) 50091-2015 
(22) 16.9.2015 
(71) Sadilek Ilja, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Sadilek Ilja, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Skladací kolesový dopravný prostriedok po-

háňaný odrazom nôh 
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(57) Hlava (3) rámu má v hornej časti prvý čap (4), 
cez ktorý je sklopne spojená so zadnou stojkou 
(6). Pod prvým čapom (4) je na hlave (3) rámu 
umiestnený druhý čap (5), na ktorom je výkyvne 
uložený priečnik (7), pri konci priečnika (7) je 
umiestnené sedlo (9). Na priečniku (7) medzi kon-
com so sedlom (9) a koncom zapojeným v dru-
hom čape (5) je vytvorený doraz (8) zachytáva-
júci roztváranie zadnej stojky (6). Predné koleso 
(2) je nesené vidlicou na konci prednej stojky 
(1), ktorá je rotačne uložená v hlave (3) a je pre-
pojená s riadidlami (11) na ovládanie smeru jaz-
dy. Dopravný prostriedok je poháňaný odrazom 
nôh, keď jazdiaca osoba sedí v sedle (9) a pritom 
pohodlne dosiahne na zem. Po odsadnutí sa zaťa-
ženie v ráme uvoľní a jedným pohybom sa ťa-
hadlo (10) môže odpojiť zo záberu s prvým ča-
pom (4). Zadná stojka (6) sa cez prvý čap (4) 
sklopí k prednej stojke (1), čím sa dosiahne prie-
storovo úsporná prenosná poloha. 

 

  
 
 

(51) B62M 6/00, B60L 11/00 
(21) 50037-2015 
(22) 22.4.2015 
(71) Kojnok Daniel st., Ing., Lučenec, SK; 
(72) Kojnok Daniel st., Ing., Lučenec, SK; Kojnok Da-

niel ml., Lučenec, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Elektrický jednostopový dopravný prostriedok 

s garantovaným dojazdom/výjazdom a spôsob 
spracovania dát v elektronickom systéme do-
pravného prostriedku 

(57) Elektrický jednostopový dopravný prostriedok  
s garantovaným dojazdom/výjazdom v podstatných 
znakoch pozostáva z usporiadania rámových die-
lov, kde spodná rámová rúrka (1), na jednom kon-
ci ukončená hlavovou rúrkou (2) s riadidlami (9), 
svojím druhým koncom prechádza pod tupým uh-
lom do vidlicovej zadnej stavby (3). Hlavová rúr-
ka (2) je s koncami vidlicovej zadnej stavby (3) 
prepojená hornou rámovou rúrkou (4) s vidlico-
vým ukončením. Vo vidlicovom ukončení zadnej 
stavby (3) a hornej rámovej rúrky (4) je uložený 
náboj zadného kolesa s elektromotorom (5). V spod-
nej rámovej rúrke (1) je úložisko batérií (6). Dol-
ná časť spodnej rámovej rúrky (1) obsahuje otvor  
 

 (15) na vkladanie a vyberanie batérií (6) s uzat-
váracou časťou. Ďalej obsahuje modul (7) perma-
nentného monitoringu batérií (6) zaradený medzi 
batérie (6) a elektromotor (5) a taktiež môže ob-
sahovať aj navigačné/informačné a výstražné za-
riadenie (8) výhodne prichytené o riadidlá (9). Mo-
dul (7) permanentného monitoringu batérií (6) je 
vložený do hornej časti spodnej rámovej rúrky (1). 

 

  
 
 

(51) B65D 81/00, B65D 25/00, B65F 1/00 
(21) 167-2015 
(22) 25.9.2015 
(71) MAGIC TRADING CORPORATION, a.s., Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(72) Uhrík Vladimír, Ing., Trenčín, SK; Mojžiš Jaro-

slav, Ing., Trenčianske Stankovce, SK; Grigar Jaro-
slav, Ing., Chocholná - Velčice, SK; 

(54) Zariadenie na zber kvapalných odpadov vyka-
zujúcich ionizujúce žiarenie 

(57) Zberná nádoba (1) s rukoväťami (5) pozostáva  
z troch materiálovo rozdielnych modulov (2), (3), 
(4), zabezpečujúcich útlm čo najširšieho spektra 
ionizujúceho žiarenia. Plnenie/vyprázdňovanie 
zbernej nádoby prebieha cez rýchlospojku a plnia-
cu/odsávaciu rúrku (9). Veko nádoby (6) s tesne-
ním, otočnou maticou (7) a dvoma bezodkvapo-
vými rýchlospojkami (8) zabezpečuje hermetic-
kosť zariadenia. Zaisťuje bezpečnú výmenu ná-
dob aj pri ich náhodnom preplnení bez toho, aby 
počas výmeny došlo k úniku kontaminovaného 
obsahu nádoby. Transportný obal (10) vybavený 
otočnými kolesami (11) a vystužený rebrami (12) 
sa s nádobou spája pomocou poistiek (13). Zaria-
denie umožňuje zber, transport a krátkodobé ulo- 
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 ženie kontaminovaných kvapalných odpadov, 
ktoré vznikajú v laboratóriách pri príprave vzo-
riek alebo sú výsledkom analytických činností. 

 

  
 
 

(51) B65D 85/00, A47J 31/00 
(21) 170-2015 
(22) 8.10.2015 
(71) Safe Harbor, s.r.o., Nitra, SK; 
(72) Lapšanský Milan, Ing., Nitra, SK; 
(74) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
(54) Kapsula pre ingredienciu na prípravu nápoja 
(57) Kapsula (1) pre ingredienciu na prípravu nápoja 

obsahuje zásobný priestor (4) s ingredienciou, 
ktorý je ohraničený stenou kapsuly (1), jednou 
uzatváracou fóliou pevne spojenou s horným le-
mom (3) kapsuly (1) a druhou uzatváracou fóliou 
spojenou so stenou kapsuly (1) na osadení (8) pred 
dnom (9) kapsuly (1), disk (2), ktorý je uložený  
v kužeľovom uložení (7) v osadení (8) pred dnom 
(9) kapsuly (1), kde na spodnej strane disku (2) je 
vytvorený labyrint a usmerňovací výstupok (13),  
korešpondujúci s výpustným otvorom (11) na dne 
(9) kapsuly (1), a na ploche kužeľového uloženia 
(7) sú vytvorené kanáliky (15), spájajúce priestor 
nad a pod diskom (2). Labyrint medzi dnom (9) 
kapsuly (1) a diskom (2) je vytvorený z aspoň jed-
nej sústrednej lamely (14) na disku (2), ktorá sa 
nedotýka dna (9) kapsuly (1), a aspoň jednej sú-
strednej lamely (10) integrovanej s dnom (9) kap-
suly (1), ktorá sa nedotýka disku (2). Disk (2) je 
na hornej strane v strede vybavený zbernou jam-
kou (5), z ktorej sú smerom k okraju disku vyve-
dené odvádzacie kanáliky (12). Odvádzacie ka-
náliky (12) sú prekryté uzatváracou fóliou spoje-
nou so stenou kapsuly (1) na osadení (8) pred dnom 
(9) kapsuly (1). Uzatváracia fólia je nad zbernou 
jamkou (5) zoslabená. 

 

  
 
 

(51) C05C 11/00, C05D 9/00, C05G 1/00, A01N 33/00, 
 A01N 37/00, A01N 59/00, A01P 21/00 
(21) 187-2015 
(22) 11.11.2015 
(71) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK; 
(72) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK; 
(54) Kvapalné koncentráty sekundárnych a/alebo 

stopových rastlinných živín a ich použitie 
(57) Opísané sú kvapalné koncentráty sekundárnych 

a/alebo stopových rastlinných živín určených na 
mimokoreňovú – listovú výživu a tiež ako zdroj 
biogénnych prvkov pri príprave viaczložkových 
kvapalných hnojív, ktoré obsahujú rastlinné živi-
ny viazané vo forme komplexov aminopolykar-
boxylových kyselín, pričom je pre tieto koncen-
tráty charakteristické, že obsahujú produkty reakcií 
aminopolykarboxylových kyselín s amínmi alebo 
hydroxylamínmi. 

 
 

(51) C12G 3/00, A23L 2/00 
(21) 5045-2015 
(22) 13.11.2015 
(71) Svátek Michal, Ing., PhD., Pezinok, SK; 
(72) Svátek Michal, Ing., PhD., Pezinok, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový 

výrobok 
(57) Opísaný nápojový výrobok je dvojzložkovou 

kvapalnou zmesou, kde jednu zložku tvorí 30 % 
až 70 % hmotn. vína a hotový nealkoholický ná-
poj je vo zvyšku druhou zložkou, pričom táto 
zmes je uzavretá v plechovke alebo v PET fľaši, 
alebo v sklenenej fľaši. Je možné použiť víno 
biele alebo červené, perlivé alebo neperlivé. Môže 
byť použitý hotový nealkoholický nápoj na báze 
kofeínu, teínu, chinínu, ovocných štiav, prípadne 
sa môže použiť sóda alebo energetický nápoj. 

 
 

(51) E02B 11/00, E02B 3/00 
(21) 124-2015 
(22) 1.7.2015 
(71) Vaľo Štefan, Nižný Klátov, SK; 
(72) Vaľo Štefan, Nižný Klátov, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Systém na zadržiavanie zrážkových vôd a re-

vitalizácie zhutnenej pôdy na svahu 
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(57) Opísaný je systém na zadržiavanie odtoku zráž-
kových vôd a revitalizácie zhutnenej pôdy na 
svahu, kde v nespevnenej svahovej ploche (1)  
s pôdnymi kapilárami (62) je vytvorený hĺbkový 
svahový otvor (4) s dažďovou vodou (6) a otvo-
rovou fóliou (41), v ktorom je uložená prekopaná 
svahová pôda (42) a/alebo prírodný zrnitý mate-
riál (43), za ktorou je vytvorená šikmá svahová 
plocha (3), za ktorou je vytvorená zhutnená sva-
hová pôda (2), v ktorej je vytvorená hĺbková ces-
tná jama (5) s dažďovou vodou (6) a jamovou fó-
liou (51), v ktorej je uložená prekopaná svahová 
pôda (42) a/alebo prírodný zrnitý materiál (43), 
pričom spodná časť hĺbkového svahového otvoru 
(4) a hĺbkovej cestnej jamy (5) sú prepojené cez 
vodný priesak (61) a pôdne kapiláry (62) na spod-
nú vodu (7). 

 

  
 
 

(51) E02F 3/00 
(21) 5015-2015 
(22) 24.6.2015 
(71) Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Bratislava, 

SK; 
(72) Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD., Lubina, SK; Mo-

ťovský Michal, Ing., Hlohovec, SK; Glatz Metod, 
Ing., PhD., Bratislava, SK; Slovak Pavol, Ing., 
PhD., Pezinok, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Mechanizmus preklápania nástroja pracovné-

ho zariadenia nakladača 
(57) Mechanizmus preklápania nástroja pracovného 

zariadenia nakladača je konštruovaný tak, že vý-
ložník (1) je prvou rotačnou väzbou (2) prepoje-
ný s rámom (3) cez hydromotor (4) zdvihu. Na 
výložník (1) cez druhú rotačnú väzbu (5) je pri-
pojená preklápacia páka (6), ktorá je cez tretiu 
rotačnú väzbu (7), dlhé ťahadlo (8), štvrtú rotačnú 
väzbu (9) a krátke ťahadlo (10) prepojená s ná-
strojom (11). Štvrtá rotačná väzba (9) je cez pod-
peru (12) a piatu rotačnú väzbu (13) prepojená  
s výložníkom (1). Preklápacia páka (6) je cez 
šiestu rotačnú väzbu (14), hydromotor (15) pre- 
 

 klápania a siedmu rotačnú väzbu (16) prepojená  
s výložníkom (1). Hydromotor (4) zdvihu má spo-
jenie s rámom (3) cez ôsmu rotačnú väzbu (17)  
a výložník (1) má spojenie s rámom (3) cez de-
viatu rotačnú väzbu (18). 

 

  
 
 

(51) E04F 13/00 
(21) 50012-2015 
(22) 4.2.2015 
(67) 50005-2015 
(71) RUSTIQUE, a.s., Dunajská Streda, SK; 
(72) Cisko Miroslav, Ing., Košice, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Obkladový panel na obkladanie stien staveb-

ných objektov 
(57) Obkladový panel na obkladanie stien stavebných 

objektov je tvorený nosičom (1), na ktorého čelnej 
stene sú upevnené obkladové prvky (2) a zadná 
stena nosiča (1) je vybavená závesmi na upevne-
nie obkladového panela na stenu stavebného ob-
jektu. Závesy sú tvorené hákmi (3) alebo skrut-
kovým spojom. Na čelnej stene nosiča (1) je vy-
tvorená sústava otvorov (11), v ktorých sú upev-
nené obkladové prvky (2) prostredníctvom svo-
jich kotviacich prvkov (21), ktoré majú na konci  
vyčnievajúcom z obkladového prvku (2) vytvo-
rený závit. Výhodne majú kotviace prvky (21) na 
konci vyčnievajúcom z obkladového prvku (2) 
vytvorenú pružnú príchytku s ozubmi. Medzi no-
sičom (1) a obkladovými prvkami (2) môže byť 
upravený pružný segment. 
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(51) E04G 23/00, E04B 2/00, E04F 13/00, A01G 9/00 
(21) 5026-2015 
(22) 10.8.2015 
(71) ITB Development a.s., Bratislava, SK; 
(72) Lichý Igor, Mgr. arch., Bratislava, SK; Šebo To-

máš, Ing. arch., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zasklený fasádny systém s bio-mikroklímou 
(57) Zasklený fasádny systém s bio-mikroklímou po-

zostáva z podpornej kovovej rámovej konštruk-
cie (1) ukotvenej v obvodovej stene budovy, pri-
čom na horizontálnych nosníkoch podpornej ko-
vovej rámovej konštrukcie (1) sú umiestnené vý-
sadbové boxy (2) a pochôdzkové rošty (3). Na čelné 
koncové časti nosníkov podpornej kovovej rá-
movej konštrukcie (1) sú cez vertikálne konzoly (4) 
prichytené sklené výplne (5) tak, že medzi hori-
zontále a/alebo vertikálne osadenými sklenenými 
výplňami (5) sú ponechané prevetrávacie medze-
ry (6). Nad výsadbovými boxmi (2) je osadená 
sústava vertikálnych oporných lán (7). Podporná 
kovová rámová konštrukcia (1) s vertikálnymi kon-
zolami (4), výsadbovými boxmi (2), pochôdzko-
vými roštmi (3) a sklenými výplňami (5) je ukot-
vená o strešný záves (8) fasády. Výsadbové boxy (2) 
sú vybavené kvapkovým závlahovým systémom. 

  
 
 

(51) E06B 3/00 
(21) 50067-2015 
(22) 6.7.2015 
(71) Kučera Dušan, Ing., Dolný Lieskov, SK; 
(72) Kučera Dušan, Ing., Dolný Lieskov, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou dos-

kou 
(57) Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou do-

skou (2), ktorá má na vnútornej stene (21) para-
lelne s rámom (1) upevnený úchyt (5) a na vnú-
tornej stene (11) rámu (1) je upevnená konzola 
(6), pričom úchyt (5) a konzola (6) sú navzájom 
spojené rozoberateľným spojom (7). Medzi úchy-
tom (5) a konzolou (6) je umiestnený izolačný 
prvok (8). Rám (1) je vytvorený ako trojkomoro-
vý, pričom izolačný prvok (8) je situovaný oproti  
 

 strednej komore (12) rámu (1). Po obvode vnú-
tornej steny (21) exteriérovej dosky (2) je umies-
tnený tesniaci prvok (9). 

 
 

 
 
 

(51) F03D 1/00 
(21) 85-2015 
(22) 13.5.2015 
(71) MAGIC TRADING CORPORATION, a.s., Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Paramultikolektor 
(57) Rotorové nosné plochy v t vare parakrídla alebo 

guľového vrchlíka sú pripevnené lankami a tieto 
smerujú do ťažiska (7). Stĺp obsahuje stred (1), na 
ktorom sú upnuté primárne nosníky (4) a sekun-
dárne nosníky (5), na ktorých sú rozmiestnené  
vrtule (2). Ťažisko (7) obsahuje príchyty laniek  
a energetické centrum s úpravou elektrickej ener-
gie. V aplikácii pre multikoptéru alebo multivírnik 
je energetické centrum zdrojom energie pre elek-
trické motory, prípadný tlačný motor. 

 

  

 

 
(51) F04D 29/00 
(21) 50015-2015 
(22) 16.2.2015 
(31) CZ2014-438 
(32) 26.6.2014 
(33) CZ 
(67) 50006-2015 
(71) ŠKODA JS a.s., Plzeň, CZ; 
(72) Novotný František, Moravský Krumlov, CZ; Kra-

tochvíl Zdeněk, Třebíč, CZ; 
(74) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Sekundárna tepelná bariéra pre hlavné cirku-

lačné čerpadlo primárneho okruhu jadrovej elek-
trárne 
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(57) Sekundárna tepelná bariéra obsahuje spodnú zá-
kladňu (1) v tvare medzikružia, ku ktorej je po jej 
vnútornom aj vonkajšom obvode pripojená vnú-
torná výškovo kompenzačná stena (3) a vonkaj-
šia výškovo kompenzačná stena (2). Spodná zá-
kladňa (1) je vytvorená na umiestnenie na primár-
nu tepelnú bariéru (5) a vnútorná výškovo kompen-
začná stena (3) aj vonkajšia výškovo kompenzač-
ná stena (1) sú vytvorené na utesnené spojenie  
s ulitou. 

 

  
 
 

(51) F04F 5/00, B01F 5/00 
(21) 5039-2015 
(22) 13.10.2015 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Olšiak Róbert, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

Knížat Branislav, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor 

a konfigurácia prúdového a objemového stroja 
(57) Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor 

je konštruovaný tak, že prvý a druhý stupeň sú 
uložené v samonosnom telese (1), ktoré obsahuje 
nasávací vstup (2) prvého stupňa a výtlačný výstup 
(3) druhého stupňa. Ďalej obsahuje hnací vstup 
(4) prvého stupňa a hnací vstup (5) druhého stup-
ňa. Za difúzorom (6) prvého stupňa a v jeho osi 
je v samonosnom telese (1) centrický pomocou 
dutých rebier (7) uložené puzdro (8) s Lavalovou 
dýzou (9) druhého stupňa, za ktorou nasleduje dý-
za (10) hnaného média, zmiešavacia komora (11) 
a difúzor (12) druhého stupňa. Konfigurácia prú-
dového a objemového stroja je riešená tak, že na 
nasávací vstup (A) kvapalinokružnej vývevy (B) 
je predradený dvojstupňový integrovaný super-
sonický ejektor (C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) F15B 3/00, F15B 15/00, B60T 13/00 
(21) 5031-2015 
(22) 26.8.2015 
(71) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Nitra, SK; 
(72) Malý Vlastimil, Ing., PhD., Nitra, SK; Tóth Fran-

tišek, Ing., PhD., Nové Zámky, SK; Kučera Marián, 
doc. Ing., PhD., Podhorany, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Multiplikátor hydraulického tlaku 
(57) Multiplikátor hydraulického tlaku pozostáva z hyd-

raulického valca (1) a v ňom uloženého piesta (2) 
s piestnicou (3), pričom pracovný priestor (V1) 
hydraulického valca (1) pod piestom (2) je pre-
pojený s pracovným priestorom (V2) hydraulic-
kého valca (1) nad piestom (2). Hydraulický vý-
stup (5) je vyvedený z pracovného priestoru (V1) 
hydraulického valca (1) pod piestom (2) a/alebo 
z pracovného priestoru (V2) hydraulického valca 
(1) nad piestom (2). Prepojenie pracovného pries-
toru (V1) hydraulického valca (1) pod piestom 
(2) a pracovného priestoru (V2) hydraulického 
valca (1) nad piestom (2) je realizované spojova-
cím potrubím (4) alebo otvormi (6) v pieste (2), 
alebo drážkami (7) na obvode piesta (2). 
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(51) F16B 21/00, F16B 17/00, F16B 5/00, 
 F16B 12/00, F16B 13/00 
(21) 50103-2015 
(22) 28.10.2015 
(71) Matuš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Matuš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Rozoberateľný spoj so samočinnou funkciou do-

ťahu 
(57) Rozoberateľný spoj so samočinnou funkciou do-

ťahu pozostáva zo záchytného tŕňa (1) so záchyt-
nou hlavou (2) a z pružinovej spony (3), tvorenej 
bočnými krídlami (5), spojenými so zadnou čas-
ťou (4) pružinovej spony (3) a aretačnými kríd-
lami (6) so zakončeniami (6a). Tieto tlakom na ste-
ny záchytnej hlavy (2) následkom napružených 
bočných krídiel (5) aretujú záchytný tŕň (1), pri-
čom platí, že najkratšia vzájomná vzdialenosť 
aretačných krídiel (6) je vždy kratšia, ako je naj-
širší rozmer záchytnej hlavy (2). Aretačné krídla 
(6) môžu mať tvar kruhový, elipsovitý alebo 
kombináciu týchto tvarov, pričom je výhodné, ak 
aretačné krídla (6) ohnuté dovnútra zvierajú s boč-
nými krídlami (5) uhol a 5° až 90° a aretačné  
krídla (6) v tvare písmena V majú uhol P 5° až 160° 
a uhol P' 5° až 160°. Záchytná hlava (2) môže 
mať tvar kužeľa, kužeľa-polgule, gule  alebo ich 
kombinácie. 

 

  
 
 

(51) F16D 3/00, F16H 1/00 
(21) 50047-2015 
(22) 21.5.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrob-

ných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK; 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ 

Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tóthová Mária, 
Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; 

(74) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Technická univerzita  
v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so 
sídlom v Prešove, Prešov, SK; 

(54) Redukčná prevodovka s planžetovým preno-
som pohybu 

(57) Redukčná prevodovka s planžetovým prenosom 
pohybu je tvorená pevným statorovým kolesom 
(1) s vnútorným ozubením, v ktorom je umies-
tnené odvaľovacie koleso (2) s vonkajším ozube-
ním. Do neho je zasunutý kruhový excenter (3)  
a do neho pevne nasunutý vstupný hriadeľ (4) ulo-
žený otočne vo vstupnom ložisku (5). K odvaľo-
vaciemu kolesu (2) je pripojená vstupná príruba 
(7), ku ktorej sú pripojené dve planžety (10). Plan-
žety (10) sú následne pripojené k výstupnej prí-
rube (11). Výstupná príruba (11) je súosovo pevne 
spojená s výstupným kolesom (12), v ktorom je 
pevne zasunutý výstupný hriadeľ (13) uložený 
otočne vo výstupnom ložisku (14). 

 

 
 
 

(51) F16H 1/00, F16D 3/00 
(21) 50075-2015 
(22) 29.7.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrob-

ných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK; 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tót-

hová Mária, Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; 
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Hrehová 
Stella, Ing., PhD., Prešov, SK; 

(74) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Technická univerzita  
v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so 
sídlom v Prešove, Prešov, SK; 

(54) Redukčná prevodovka s vlnovcom a rozšíreným 
excentrom 

(57) Redukčná prevodovka s vlnovcom a rozšíreným 
excentrom je tvorená pevným statorovým kolesom 
(1) s vnútorným ozubením, v ktorom je umiestne-
né odvaľovacie koleso (2) s vonkajším ozubením. 
Doň je zasunutý (otočne) kruhový rozšírený excen-
ter (3), ktorý má kvôli vyváženiu rotujúcich hmôt  
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 vhodne umiestnené v dlhšej časti odľahčovacie 
otvory, prípadne zmenšenú hrúbku a v kratšej 
časti zväčšenú hrúbku. Súčasne je doň pevne na-
sunutý vstupný hriadeľ (4) uložený otočne vo vstup-
nom ložisku (5). K odvaľovaciemu kolesu (2)  
s vonkajším ozubením je súosovo pevne pripoje-
ný vlnovec (6). Druhý koniec vlnovca (6) je sú-
osovo pevne spojený s výstupným kolesom (7),  
v ktorom je pevne zasunutý výstupný hriadeľ (8) 
uložený otočne vo výstupnom ložisku (9). 

 
 

 
 
 

(51) F16H 1/00 
(21) 50051-2015 
(22) 11.6.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrob-

ných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK; 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tót-

hová Mária, Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; 
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Hrehová 
Stella, Ing., PhD., Prešov, SK; 

(74) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Technická univerzita  
v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so 
sídlom v Prešove, Prešov, SK; 

(54) Redukčná prevodovka s posuvným členom 
(57) Redukčná prevodovka s posuvným členom je tvo-

rená pevným statorovým kolesom (1) s vnútor-
ným ozubením, v ktorom je umiestnené odvaľo-
vacie koleso (2) s vonkajším ozubením. Do neho 
je zasunutý kruhový excenter (3) a do neho pevne 
nasunutý vstupný hriadeľ (4) uložený otočne vo 
vstupnom ložisku (5). K odvaľovaciemu kolesu (2) 
je pomocou predných skrutiek (6) súosovo pevne 
pripojená predná príruba (7). Cez túto prírubu  
prechádza predná tyčka (8), ktorá je k nej upev-
nená pomocou poistných krúžkov (9). Na tyčku 
je nasunutý posuvný člen (10), cez ktorý prechá-
dza zadná tyčka (11) upevnená poistnými krúž-
kami (9) k zadnej prírube (12). Zadná príruba 
(12) je zadnými skrutkami (13) súosovo pevne 
spojená s prítlačným kolesom (14), vymedzovacou 
podložkou (15) a so zadným kolesom (16), v kto-
rom je pevne zasunutý výstupný hriadeľ (17) ulo-
žený otočne vo výstupnom ložisku (18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(51) F16H 1/00 
(21) 87-2015 
(22) 18.5.2015 
(71) MAGIC TRADING CORPORATION, a.s., Lip-

tovský Mikuláš, SK; KZLM-TILIA, spol. s r. o., 
Liptovský Mikuláš, SK; 

(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Multimotor 
(57) Multimotor má motory (8) rozmiestnené okolo veľ-

kého kolesa (2), pričom malé kolesá (5) na hria-
deľoch motorov (8) a prídavné malé kolesá (7) sú 
medzi vonkajším obvodom veľkého kolesa (2)  
a vnútorným obvodom opásania (1). 

 

  
 
 

(51) F16H 15/00 
(21) 142-2015 
(22) 30.7.2015 
(71) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Plynule meniteľný prevod 
(57) Technické riešenie rieši plynulo meniteľný pre-

vod pre vysoké rozsahy redukcií s ohľadom na 
výrobné náklady, hmotnosť a kvalitatívne paramet-
re. Prevod je excentrický s plynule meniteľným 
priemerom špirálovite vinutého pružného von-
kajšieho kolesa, ktorého prichytenie na vonkajší 
rám je radiálne kyvné a opačný axiálny koniec je  
 

 nakrúcaný torzným mechanizmom analógovo. Skrú-
canie a zmena priemeru je úmerná záťaži tak isto 
ako uhol opásania a s ním nárast obvodovej sily  
a krútiaceho momentu. 
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(51) F41A 9/00, F41A 21/00 
(21) 130-2015 
(22) 14.7.2015 
(71) Balko Ján, Veľké Kostoľany, SK; 
(72) Balko Ján, Veľké Kostoľany, SK; 
(54) Spôsob úpravy palných zbraní strieľajúcich 

jednotnými nábojmi na zbrane perkusné 
(57) Pri spôsobe úpravy pôvodnej hlavne (1) na jed-

notný náboj sa odvŕta nábojová komora (2), ná-
sledne sa do nej nareže závit, do ktorého sa na-
skrutkuje dnová skrutka (4) s perkusným pistó- 
nom (5). Ostatné funkčné celky zbraní ostávajú 
zachované. Zbraň aj naďalej svojím výzorom zvon-
ku nevykazuje žiadne viditeľné úpravy. 

 

 
 
 

(51) G01L 5/00 
(21) 177-2015 
(22) 16.10.2015 
(71) Michalik Peter, Ing., PhD., Solivar, SK; TU - Ko-

šice, Košice, SK; 
(72) Fedorko Gabriel, prof. Ing., PhD., Drienovská Nová 

Ves, SK; Molnár Vieroslav, doc. Ing., PhD., Pre-
šov, SK; Michalik Peter, Ing., PhD., Solivar, SK; 
Krešák Jozef, doc. Ing., PhD., Košice, SK; 

(54) Skúšobné zariadenie na napínanie krycích vrs-
tiev dopravného pásu multiaxiálnym ťahom 

(57) Je opísané zariadenie zložené z 13 častí. Nosnú 
časť konštrukcie skúšobného zariadenia na napí-
nanie krycích vrstiev dopravného pásu multia-
xiálnym ťahom tvorí dolná platňa (11), na ktorej 
je pomocou skrutkových spojov (12) pripevnená 
podporná konštrukcia (9), a horná platňa (13). Na 
hornej platni (13) sú pripevnené nosiče (10), v kto-
rých sú uložené kladky (4) zabezpečujúce vede-
nie oceľových laniek so snímačmi (3). Na dolnej 
platni (11) sú pripevnené držiaky (8), v ktorých 
sú upevnené jednočinné hydromotory (7), ktoré 
vytvárajú konštantnú ťahovú silu v rozsahu 0 - 
20 000 N v jednotlivých smeroch skúšobnej vzor-
ky (1) krycej vrstvy dopravného pásu spojenej  
pomocou upínacích čeľustí (2). Hydromotory (7) 
sú spojené s oceľovými lankami so snímačmi (3) 
pomocou centrovacích kĺbov (5), ktoré zabezpe- 
čujú jednoosové namáhanie piestnej tyče (6). 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) G01L 5/00, G01M 17/00 
(21) 136-2015 
(22) 28.7.2015 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Úradníček Juraj, Ing., PhD., Partizánske, SK; Mu-

sil Miloš, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Peciar 
Peter, Ing., PhD., Bratislava 5, SK; Juhás Martin, 
Ing., PhD., Bratislava, SK; Suchal Andrea, Ing., 
PhD., Miloslavov, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Experimentálne testovacie zariadenie na dyna-

mické, termálne a tribologické analýzy kompo-
nentov kotúčových bŕzd 

(57) Experimentálne testovacie zariadenie na dynamic-
ké, termálne a tribologické analýzy komponentov 
kotúčových bŕzd je riešené tak, že mechanizmus 
pohonu brzdového kotúča (9) a systému pritláča-
nia trecieho materiálu (8) na brzdový kotúč (9) sú 
usporiadané v jednej osi. V mechanizme pohonu 
brzdového kotúča (9) je os servomotora (14) pla-
nétovej prevodovky (15) a os brzdového kotúča 
(9) totožná. Systém pritláčania trecieho materiálu 
(8) na brzdový kotúč (9) pozostáva z lineárneho 
motora (1), snímača (4) prítlačnej sily, lineárneho 
vedenia (5), prítlačného člena (6) trecieho mate-
riálu (8) a prítlačného plechu (7) trecieho mate-
riálu (8). V systéme pritláčania trecieho materiálu 
(8) na brzdový kotúč (9) je os lineárneho motora 
(1) totožná s výslednou prítlačnou silou. Lineár-
ny motor (1) je prepojený so snímačom (4) prí-
tlačnej sily na zabezpečenie spätnej väzby. 
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(51) G01N 33/00, C08H 7/00 
(21) 50057-2015 
(22) 17.6.2015 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Jablonský Michal, Ing., PhD., Ružomberok, SK; 

Ház Aleš, Ing., PhD., Veľký Krtíš, SK; Sládková 
Alexandra, Ing., Trnava, SK; Škulcová Andrea, 
Ing., Banská Bystrica, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob stanovenia obsahu metoxylových skupín 

v ligníne, lignosulfonátoch a ich derivátoch 
(57) Spôsob stanovenia obsahu metoxylových skupín 

(-OCH3) v ligníne a lignosulfonátoch je založený 
na meraní zastúpenia obsahu prvkov vodíka a kys-
líka v hmotnostných percentách na absolútne su-
chú vzorku. Na vyjadrenie obsahu metoxylových 
skupín v hmotnostných percentách sa použije mul-
tiregresná rovnica. 

 
 

(51) G02B 27/00, G03B 21/00 
(21) 50135-2014 
(22) 3.11.2014 
(71) KVANT spol. s r.o., Bratislava, SK; 
(72) Kubošek Pavol, RNDr., CSc., Bratislava, SK; Du-

bec Viktor, Dr. techn., Ivánka pri Dunaji, SK; Hu-
binský Andrej, Mgr., Tovarníky, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Optická sústava lasera určená na elektronické 

ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku 
(57) Optická sústava podľa technického riešenia má  

v dráhe laserového zväzku umiestnenú najmenej 
jednu počítačom ovládateľnú šošovku (2) s elek-
tronicky preladiteľnou optickou mohutnosťou na 
ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku na do-
padových plochách. Okrem toho obsahuje najme-
nej jednu šošovkou (1). V priestore s dopadový-
mi plochami v rôznych vzdialenostiach od lasera  
 

 
 
 

 sa dá pomocou optickej sústavy podľa technického 
riešenia prispôsobiť priemer laserového zväzku 
vzdialenostiam jednotlivých dopadových plôch  
za dosiahnutia rovnakého priemeru laserového 
zväzku na každej dopadovej ploche. Taktiež sa dá 
prispôsobiť intenzita laserového zväzku bez stra-
ty výkonu tak, aby neboli ohrozené osoby v blíz-
kosti premietaných zväzkov. Optickú sústavu mož-
no využiť na vytvorenie efektu aktívne ovláda-
teľného priemeru laserového zväzku v laserovej šou, 
reklame, pri laserovom zváraní. 

 

  
 
 

(51) G05D 13/00, F16D 3/00 
(21) 46-2015 
(22) 1.4.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Homišin Jaroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
(54) Regulačný systém na plynulé vyladenie uhlo-

vého skrútenia pneumatickej spojky 
(57) Regulačný systém je určený na realizáciu a za-

bezpečenie plynulého vyladenia uhlového skrúte-
nia pneumatickej spojky, spôsobeného momen-
tálnou zmenou krútiaceho momentu, na vopred 
zadefinovanú hodnotu jej konštantného uhla skrú-
tenia. Pozostáva z riadiaceho podsystému (2) a ov-
ládacieho podsystému (3). Riadiaci podsystém (2) 
je charakterizovaný indukčným snímačom kon-
štantného uhla skrútenia (4), prenosným zariade-
ním (5) elektrického signálu a mikroprocesorom (6). 
Ovládací podsystém (3) pozostáva z elektromag-
netického rozvádzača (8) a zásobníka plynného 
média (7). Mikroprocesor (6), ktorý tvorí základ-
nú riadiacu zložku regulačného systému (1), zop-
nutím elektromagnetického rozvádzača (8) spô-
sobí jeho ovládanie. Ovládaním, teda prestavením 
elektromagnetického rozvádzača (8) z neutrálnej 
polohy N do prívodnej polohy P alebo vypúšťacej 
polohy T sa zabezpečí plynulé vyladenie uhlové-
ho skrútenia pneumatickej spojky (10). 
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(51) G06Q 50/00, G06F 17/00, G09B 5/00 
(21) 50073-2015 
(22) 28.7.2015 
(71) ŠEVT, a. s., Bratislava, SK; 
(72) Kadvolt Miroslav, Ing., Hurbanova Ves, SK; 
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob tvorby a zobrazovanie prvkov rozšíre-

nej reality 
(57) Technické riešenie sa týka spôsobu na zobrazo-

vanie a oživovanie prvkov (text, obrázok, objekt) 
okom viditeľnej rozšírenej reality pomocou obra-
zovky mobilného telefónu. To znamená vytvorenie 
spôsobu na zobrazovanie dopĺňajúcej informácie 
(obrázok, video, 3D objekt, otvorenie URL) na dis-
pleji zariadenia v prípade videodokumentácie alebo 
prehratie zvukového záznamu (audio) cez jeho rep-
roduktor v reálnom čase snímania. Spôsob tvorby 
a zobrazovania prvkov rozšírenej reality sa vý-
hodne môže použiť na výučbu cudzích jazykov  
a pri odbornom vzdelávaní. 

 

  
 
 

(51) H04L 9/00 
(21) 50054-2015 
(22) 16.6.2015 
(71) Qintec a.s., Trnava, SK; 
(72) Strémy Maximilián, doc. Ing., PhD., Trnava, SK; 

Eliáš Andrej, Ing., PhD., Trnava, SK; Jedlička Mar-
tin, Ing., PhD., Trnava, SK; 

(74) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Systém na zabezpečený prenos hlasovej ko-

munikácie cez komunikačnú sieť a spôsob za-
bezpečeného prenosu hlasovej komunikácie 

(57) Systém na zabezpečený prenos hlasovej komuni-
kácie cez komunikačnú sieť, ktorý zahŕňa aspoň 
jedno bezdrôtové komunikačné zariadenie (A1) vo-
lajúceho účastníka, aspoň jedno sieťové komuni-
kačné zariadenie (B1) volajúceho účastníka, cen-
trálnu riadiacu jednotku (C), aspoň jedno sieťové 
komunikačné zariadenie (B2) volaného účastníka 
a aspoň jedno bezdrôtové komunikačné zariadenie 
(A2) volaného účastníka, za použitia súkromného 
šifrovacieho kľúča volajúceho, verejného šifrova-
cieho kľúča volajúceho, súkromného šifrovacieho 
kľúča volaného a verejného šifrovacieho kľúča 
volaného, ktoré sú zmeniteľné, a spôsob zabezpe-
čeného prenosu hlasovej komunikácie využívajú-
ci tento systém. 

 

  
 
 

(51) H05B 1/00, F24H 9/00, G05D 23/00 
(21) 50119-2014 
(22) 30.9.2014 
(71) Vonsch spol. s r.o., Brezno - Mazorníkovo, SK; 

THERMO/SOLAR Žiar s. r. o., Žiar nad Hronom, 
SK; 

(72) Šperka Pavol, Ing., Brezno, SK; Novák Milan, Ing., 
Lutila, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Elektronický spínač fotovoltických panelov pre 

elektrické ohrievacie telesá a iné elektrické zá-
ťaže 

(57) Elektronický spínač (11) fotovoltických panelov 
(1) pre elektrické ohrievacie telesá a iné elektric-
ké záťaže (3) pozostáva z IGBT tranzistora (2), 
ktorého riadiaca elektróda (2.1) je pripojená na 
riadiace obvody (7), vstupná silová elektróda (2.2) 
je pripojená cez záťaž (3), ďalej cez druhý kon-
takt bezpečnostného termostatu (4.2) a cez hlav-
nú poistku (13) na potenciál DC+ fotovoltických 
panelov (1) a výstupná silová elektróda (2.3) je 
pripojená na potenciál DC- fotovoltických pane-
lov (1). Riadiace obvody (7) IGBT tranzistora (2) 
sú prepojené na nasledujúce prvky, na napájacie 
obvody (8) na napájanie riadiacich obvodov (7)  
a cez napájacie obvody (8) sú následne prepojené 
na prostriedky na ich istenie v poradí na pomoc-
nú poistku (14), následne cez pomocnú poistku 
(14) na druhý kontakt (4.2) bezpečnostného ter-
mostatu (4) a na hlavnú poistku (13). Riadiace ob-
vody (7) sú ďalej prepojené cez konektory HLI, 
HL2 na LED diódy (9) a (10) na signalizáciu stavu 
elektronického spínača (11) a na svorkách T+ a T- 
na riadiaci kontakt (5.1) regulačného termostatu 
(5) zapojený v sérii s prvým kontaktom (4.1) bez-
pečnostného termostatu (4). Elektronický spínač 
(11) je vybavený zhášacími obvodmi (6.1) a (6.2). 
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(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01G 13/00      131-2015 
A01G 31/00      183-2015 
A01K 29/00  50081-2015 
A01N 25/00      178-2015 
A45C  5/00    5033-2015 
A61K 31/00      169-2015 
B01D 35/00      185-2015 
B01D 53/00      181-2015 
B21D 43/00      132-2015 
B23K 37/00      139-2015 
B30B 11/00    5030-2015 
B60G 17/00    5032-2015 

B60P  3/00  50105-2015 
B60P  7/00      144-2015 
B60R  1/00    5038-2015 
B61D 17/00  50048-2015 
B62K 15/00  50091-2015 
B62M  6/00  50037-2015 
B65D 81/00      167-2015 
B65D 85/00      170-2015 
C05C 11/00      187-2015 
C12G  3/00    5045-2015 
E02B 11/00      124-2015 
E02F  3/00    5015-2015 

E04F 13/00  50012-2015 
E04G 23/00    5026-2015 
E06B  3/00  50067-2015 
F03D  1/00       85-2015 
F04D 29/00  50015-2015 
F04F  5/00    5039-2015 
F15B  3/00    5031-2015 
F16B 21/00  50103-2015 
F16D  3/00  50047-2015 
F16H  1/00  50051-2015 
F16H  1/00  50075-2015 
F16H  1/00        87-2015 

F16H 15/00      142-2015 
F41A  9/00      130-2015 
G01L  5/00      177-2015 
G01L  5/00      136-2015 
G01N 33/00  50057-2015 
G02B 27/00  50135-2014 
G05D 13/00        46-2015 
G06Q 50/00  50073-2015 
H04L  9/00  50054-2015 
H05B  1/00  50119-2014 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
7363 G08G  1/00 
7364 H02M  7/00 
7365 F41G  3/00 
7366 B29D 30/00 
7367 F03B  3/00 
7368 G01N 21/00 
7369 G06Q 30/00 

7370 G06Q 50/00 
7371 B29D 30/00 
7372 G01N  9/00 
7373 G01N 21/00 
7374 A01N 25/00 
7375 G09F 21/00 
7376 A47K 11/00 

7377 A61N  2/00 
7378 A01G 25/00 
7379 A47G 33/00 
7380 B30B 11/00 
7381 F03D  3/00 
7382 G06Q 99/00 
7383 E04B  1/00 

7384 C12M  3/00 
7385 B60H  1/00 
7386 G06Q 50/00 
7387 G01N 27/00 
7388 G01B 11/00 

 
 

(51) A01G 25/00, E03B 3/00 
(11) 7378 
(21) 82-2015 
(22) 7.5.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
(72) Gajdoš Ivan, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(73) Gajdoš Ivan, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Zariadenie na racionálne využívanie vody 

 
 

(51) A01N 25/00, A01N 65/00, A61K 36/00 
(11) 7374 
(21) 21-2015 
(22) 24.2.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
(72) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK; 
(73) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK; 
(54) Prostriedky proti ektoparazitom 

 
 

(51) A47G 33/00 
(11) 7379 
(21) 115-2015 
(22) 18.6.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
(72) Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(73) Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Medzičlánkový vianočný stromček 

 
 

(51) A47K 11/00, F23G 5/00 
(11) 7376 
(21) 55-2015 
(22) 13.4.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
(72) Miko Tomáš, Ing., Tehla, SK; 
(73) EUROPALT spol. s r.o., Tehla, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Toaleta s elektrickým spaľovacím zariadením 

 
 

(51) A61N 2/00, A47G 9/00 
(11) 7377 
(21) 57-2015 
(22) 15.4.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
 
 

(72) Gajdoš Ivan, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(73) Gajdoš Ivan, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Zariadenie na terapiu a samoliečbu 

 
 

(51) B29D 30/00, B29B 15/00 
(11) 7366 
(21) 158-2014 
(22) 10.12.2014 
(45) 1.3.2016 
(47) 26.1.2016 
(72) Blaho Otto, Ing., Bojnice, SK; Lencsés Pavol, Ing., 

Partizánske, SK; 
(73) VIPO a. s., Partizánske, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie a spôsob na fixáciu koncov drôtov 

pätkových lán 
 
 

(51) B29D 30/00, B29C 70/00 
(11) 7371 
(21) 24-2015 
(22) 26.2.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 26.1.2016 
(72) Žiak Ivan, Ing., Prievidza, SK; Kopál Miroslav, Par-

tizánske, SK; 
(73) VIPO a. s., Partizánske, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie a spôsob na navádzanie a uklada-

nie drôtu na výrobu pätkových lán 
 
 

(51) B30B 11/00, B30B 9/00 
(11) 7380 
(21) 5011-2015 
(22) 8.6.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
(72) Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

Štefanka Marek, Ing., Bratislava, SK; Ondruška 
Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Križan Peter, 
doc. Ing., PhD., Dunajská Lužná, SK; Matúš Mi-
loš, Ing., PhD., Dunajská Lužná, SK; 

(73) Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
Štefanka Marek, Ing., Bratislava, SK; Ondruška 
Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Križan Peter, 
doc. Ing., PhD., Dunajská Lužná, SK; Matúš Mi-
loš, Ing., PhD., Dunajská Lužná, SK; Strojnícka 
fakulta STU v Bratislave, Bratislava, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Variabilná konštrukcia lisu s rotujúcou lisova-

cou komorou a stacionárnym nástrojom 
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(51) B60H 1/00 
(11) 7385 
(21) 50040-2015 
(22) 27.4.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 29.1.2016 
(72) Valíček Štefan, Ing., Višňové, SK; 
(73) Valíček Štefan, Ing., Višňové, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Kompresorová klimatizácia elektromobilu s prí-

davným spaľovacím motorom 
 
 

(51) C12M 3/00, B01L 3/00, B01L 9/00, G01N 1/00, 
 C12M 1/00, A61B 10/00, G01N 33/00 
(11) 7384 
(21) 50028-2015 
(22) 30.3.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 29.1.2016 
(72) Husťak Rastislav, MUDr., Košice, SK; Kabátová 

Jarmila, Ing., Piešťany, SK; 
(73) Odborná detská ambulancia, s.r.o., Piešťany, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Kazeta na biologické vzorky 

 
 

(51) E04B 1/00 
(11) 7383 
(21) 5052-2014 
(22) 10.10.2014 
(45) 1.3.2016 
(47) 29.1.2016 
(72) Džuppa Ondrej, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Džuppa Ondrej, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Drevený montovaný skelet 

 
 

(51) F03B 3/00, F03B 7/00 
(11) 7367 
(21) 5051-2014 
(22) 18.9.2014 
(45) 1.3.2016 
(47) 26.1.2016 
(72) Mönnich Ivan, Ing., Pruské, SK; 
(73) Mönnichová Ivana, Ing., Pruské, SK; 
(54) Rotor vodných motorov s adaptívnou zmenou 

geometrie záberových plôch 
 
 

(51) F03D 3/00 
(11) 7381 
(21) 50059-2015 
(22) 24.6.2015 
(31) CZ2014-30286 U 
(32) 19.11.2014 
(33) CZ 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
(72) Šamaj Pavol, Ing., Slovenská Ves, SK; 
(73) Šamaj Pavol, Ing., Slovenská Ves, SK; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Veterná elektráreň s nízkotlakovým radiálnym 

ventilátorom 
 
 
 
 

(51) F41G 3/00, F41A 31/00, G01L 5/00 
(11) 7365 
(21) 154-2014 
(22) 8.12.2014 
(45) 1.3.2016 
(47) 26.1.2016 
(72) Štrba Ján, Ing., PhD., Nová Dubnica, SK; Stojan 

Petr, Ing, Ph.D., Hrochův Týnec, CZ; 
(73) Štrba Ján, Ing., PhD., Nová Dubnica, SK; Stojan 

Petr, Ing, Ph.D., Hrochův Týnec, CZ; 
(54) Merač vnútrobalistického tlaku 

 
 

(51) G01B 11/00 
(11) 7388 
(21) 50136-2014 
(22) 5.11.2014 
(45) 1.3.2016 
(47) 2.2.2016 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Kuric 

Ivan, prof. Dr. Ing., Martin, SK; Vagaská Alena, 
PaedDr., PhD., Prešov, SK; Krchová Denisa, Ing., 
Prešov, SK; Hrehová Stella, Ing., PhD., Prešov, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta vý-
robných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, 
SK; 

(74) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Technická univerzita v 
Košiciach, Fakulta výrobných technológií so síd-
lom v Prešove, Prešov, SK; 

(54) Zariadenie na bezkontaktné meranie excentri-
city rotujúcich častí strojov 

 
 

(51) G01N 9/00, F28D 15/00 
(11) 7372 
(21) 72-2015 
(22) 27.4.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
(72) Černecký Jozef, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK; Ohan-

ka Lukáš, Ing., Kováčová, SK; 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK; 
(54) Zariadenie na testovanie vlastností pracovných 

kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch 
pri rôznych tlakových podmienkach 

 
 

(51) G01N 21/00, G01B 11/00, B07C 5/00 
(11) 7368 
(21) 50092-2014 
(22) 8.7.2014 
(45) 1.3.2016 
(47) 26.1.2016 
(72) Židek Kamil, Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, doc. 

Ing., PhD., Prešov, SK; Hošovský Alexander, Ing., 
PhD., Prešov, SK; Dubják Ján, Ing., Snina, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta vý-
robných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, 
SK; 

(74) Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Technická univerzita v 
Košiciach, Fakulta výrobných technológií so síd-
lom v Prešove, Prešov, SK; 

(54) Dopravníkový systém s integrovaným dynamic-
kým osvetlením na využitie v strojovom videní 
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(51) G01N 21/00 
(11) 7373 
(21) 73-2015 
(22) 27.4.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
(72) Černecký Jozef, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK; Pi-

varčiová Elena, doc. Mgr., PhD., Zvolen, SK; 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK; 
(54) Diagnostický systém na kontrolu vnútorných 

chýb lepených materiálov 
 

 
(51) G01N 27/00, B03C 3/00 
(11) 7387 
(21) 71-2015 
(22) 27.4.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 1.2.2016 
(72) Černecký Jozef, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK; Ko-

niar Ján, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK; Brod-
nianská Zuzana, Ing., PhD., Krupina, SK; 

(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK; 
(54) Testovacie zariadenie na zisťovanie vplyvu io-

nizácie vzduchu na vybrané plynné látky 
 

 
(51) G06Q 30/00 
(11) 7369 
(21) 50086-2013 
(22) 17.7.2013 
(45) 1.3.2016 
(47) 26.1.2016 
(72) Kianička Ladislav, Bratislava, SK; Kianička Peter, 

Bratislava, SK; Gergijev Artur, Bratislava, SK; Id-
risov Kiur, Bratislava, SK; Kisishvili Nugzar, Bra-
tislava, SK; Marko Martin, Bratislava, SK; 

(73) Kianička Ladislav, Bratislava, SK; Kianička Peter, 
Bratislava, SK; Gergijev Artur, Bratislava, SK; Id-
risov Kiur, Bratislava, SK; Kisishvili Nugzar, Bra-
tislava, SK; Advokátska kancelária, Marko, s.r.o., 
Bratislava, SK; 

(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-
slava, SK; 

(54) Zapojenie na prevádzkovanie vkladaných ap-
likácií na webovej platforme 

 

 
(51) G06Q 50/00, F17D 5/00 
(11) 7386 
(21) 5006-2015 
(22) 15.4.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 1.2.2016 
(72) Sládeček Jozef, Veľký Kýr, SK; Gál Karol, Veľ-

ký Blh, SK; 
(73) ELMON SK s.r.o., Nitra, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zapojenie elektronického komplexného auditu 

energetických kovových úložných zariadení 
 
 

(51) G06Q 50/00 
(11) 7370 
(21) 102-2014 
(22) 28.7.2014 
(45) 1.3.2016 
(47) 26.1.2016 
 

(72) Vereš Radomír, Ing. Mgr., Banská Bystrica, SK; 
(73) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava, 

SK; 
(54) Systém na elektronický on-line prenos a zdie-

ľanie zdravotných záznamov pacienta 
 
 

(51) G06Q 99/00, G06Q 10/00, G06Q 50/00 
(11) 7382 
(21) 5003-2015 
(22) 12.3.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
(72) Šoka Marek, Bratislava, SK; Suchánek Ľubomír, 

Ing., Bratislava, SK; 
(73) OLTIS Slovakia s.r.o., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zapojenie informačného systému mimoriadnych 

zásielok 
 
 

(51) G08G 1/00 
(11) 7363 
(21) 63-2014 
(22) 15.5.2014 
(45) 1.3.2016 
(47) 26.1.2016 
(72) Božek Pavol, doc. Ing., CSc., Voderady, SK; Pivar-

čiová Elena, doc. Mgr., PhD., Zvolen, SK; Trebu-
ňa Peter, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Halenár Igor, 
Ing., PhD., Trnava, SK; Tóthová Mária, RNDr., 
PhD., Senec, SK; Harťanský René, doc. Ing., PhD., 
Trenčianska Teplá, SK; Pirnik Rastislav, Ing., PhD., 
Kysucké Nové Mesto, SK; Šimák Vojtech, Ing., 
PhD., Bytča, SK; 

(73) STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom 
v Trnave, Trnava, SK; 

(54) Systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti 
tunelov 

 
 

(51) G09F 21/00 
(11) 7375 
(21) 53-2015 
(22) 7.4.2015 
(45) 1.3.2016 
(47) 27.1.2016 
(72) Takáč Oliver, Košice, SK; Žúdel Lukáš, Košice, SK; 
(73) CYKLAMA s.r.o., Košice, SK; 
(54) Pohyblivé zariadenie s reklamnou plochou 

 
 

(51) H02M 7/00 
(11) 7364 
(21) 78-2014 
(22) 13.6.2014 
(45) 1.3.2016 
(47) 26.1.2016 
(72) Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; 

Kaščák Slavomír, Ing., Krompachy, SK; Praže-
nica Michal, Ing., PhD., Plevník - Drienové, SK; 
Koscelník Juraj, Ing., Martin, SK; 

(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(54) Viacprvkový multirezonančný menič so symet-

rickým výstupom 
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(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01G 25/00  7378 
A01N 25/00  7374 
A47G 33/00  7379 
A47K 11/00  7376 
A61N  2/00  7377 
B29D 30/00  7371 
B29D 30/00  7366 

B30B 11/00  7380 
B60H  1/00  7385 
C12M  3/00  7384 
E04B  1/00  7383 
F03B  3/00  7367 
F03D  3/00  7381 
F41G  3/00  7365 

G01B 11/00  7388 
G01N  9/00  7372 
G01N 21/00  7368 
G01N 21/00  7373 
G01N 27/00  7387 
G06Q 30/00  7369 
G06Q 50/00  7386 

G06Q 50/00  7370 
G06Q 99/00  7382 
G08G  1/00  7363 
G09F 21/00  7375 
H02M  7/00  7364 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
4460 17.01.2016 
4461 19.01.2016 
4495 19.01.2016 
4496 30.01.2016 
4523 22.02.2016 
4529 15.02.2016 
4935 15.02.2016 
5079 24.06.2015 
5093 14.02.2016 
5116 09.06.2015 
5135 13.06.2015 

5142 02.07.2015 
5152 02.07.2015 
5191 16.06.2015 
5193 09.06.2015 
5194 25.06.2015 
5204 19.06.2015 
6027 28.06.2015 
6034 20.06.2015 
6047 01.06.2015 
6048 28.06.2015 
6068 15.07.2015 

6071 30.06.2015 
6072 16.06.2015 
6083 15.07.2015 
6084 15.07.2015 
6085 15.07.2015 
6091 09.06.2015 
6097 09.06.2015 
6115 06.06.2015 
6125 09.06.2015 
6133 01.07.2015 
6135 08.06.2015 

6137 16.06.2015 
6144 27.07.2015 
6154 16.06.2015 
6162 11.07.2015 
6164 08.07.2015 
6173 04.07.2015 
6181 08.06.2015 
6184 13.07.2015 
6260 13.07.2015 
6272 10.06.2015 
6305 07.07.2015 

 
 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
5623 E01B  7/00  
5916 G06F  3/00  
6231 A47B 57/00  
6280 E04H 12/00  

6298 A23C  9/00  
6337 C02F  3/00  
6341 A21C  5/00  
6355 B65D 88/00  

6360 E04B  1/00  
6375 E04B  1/00  
6382 H05B  1/00  
6431 A23L  2/00  

6455 A23L 33/00  
6459 A45F  3/00  
6512 B65D 85/00  
6565 A23L 33/00  

 
 

(51) A21C 5/00, A21C 3/00, A21C 11/00 
(11) 6341 
(21) 50008-2012 
(22) 30.1.2012 
(73) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ;  
(54) Vykrajovacia forma na pečivo a cukrovinky 

 
 

(51) A23C 9/00, A23L 7/00 
(11) 6298 
(21) 5005-2012 
(22) 3.2.2012 
(73) GOLDIM spol. s r.o., Praha 4, CZ;  
(54) Dojčenské a detské príkrmy na zvýšenie orál-

nej tolerancie mliečnych bielkovín 
 
 

(51) A23L 2/00 
(11) 6431 
(21) 21-2012 
(22) 2.2.2012 
(73) Diapen Rengen Virapen John, Schöntal, DE; La-

baš Miroslav, Košice - Sídlisko KVP, SK;  
(54) Nápoj, ktorého základ je tvorený extraktom  

z kôry rastliny Colubrina elliptica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) A23L 33/00, A23L 5/00, A61K 31/00, 
 A23F 5/00, A61P 3/00 
(11) 6565 
(21) 5007-2012 
(22) 7.2.2012 
(73) GOLDIM spol. s r.o., Praha 4, CZ;  
(54) Doplnok stravy na fyziologickú redukciu hmot-

nosti 
 
 

(51) A23L 33/00, A61K 31/00, A61K 33/00, 
 A61P 5/00, A61P 11/00, A61P 17/00, 
 A61P 29/00 
(11) 6455 
(21) 60-2012 
(22) 30.4.2012 
(73) Zima Jozef, PharmDr., Nitra, SK; Zimová Alica, 

Nitra, SK;  
(54) Výživový podporný prostriedok na ľudskú vý-

živu 
 
 

(51) A45F 3/00 
(11) 6459 
(21) 5036-2012 
(22) 2.5.2012 
(73) Hanuš Martin, Praha 4, CZ;  
(54) Bezpečnostná pracka na rýchle uvoľnenie bre-

mena, najmä batoha 
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(51) A47B 57/00 
(11) 6231 
(21) 225-2011 
(22) 2.12.2011 
(73) DECODOM, spol. s r.o., Topoľčany, SK;  
(54) Vstavaný panelový výsuvný predvádzací stojan 

 
 

(51) B65D 85/00, A44B 19/00 
(11) 6512 
(21) 5002-2012 
(22) 27.1.2012 
(73) Coats Opti Germany GmbH, Rhauderfehn, DE;  
(54) Zips s dĺžkou viac ako jeden meter 

 
 

(51) B65D 88/00, B01D 1/00, C02F 1/00 
(11) 6355 
(21) 50040-2012 
(22) 26.4.2012 
(73) Výboh Dušan, Vígľaš, SK;  
(54) Odparovacia nádrž s vyhrievanou naklonenou 

rovinou na odparovanie kvapalín 
 
 

(51) C02F 3/00 
(11) 6337 
(21) 5010-2012 
(22) 1.3.2012 
(73) Topol Jan, Ing., Praha 8, CZ;  
(54) Domová čistiareň odpadových vôd 

 
 

(51) E01B 7/00 
(11) 5623 
(21) 3-2009 
(22) 15.1.2009 
(73) DT-Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov, CZ;  
(54) Srdcovka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) E04B 1/00, F16B 13/00 
(11) 6360 
(21) 50035-2012 
(22) 17.4.2012 
(73) ECORAW.CZ s.r.o., Jablonec nad Nisou, CZ;  
(54) Kotva tepelnoizolačných stavebných systémov 

a spôsob jej ukotvenia v nich 
 
 

(51) E04B 1/00 
(11) 6375 
(21) 50034-2012 
(22) 11.4.2012 
(73) Šleboda František, Batizovce, SK;  
(54) Zateplovací systém z izolačných dosiek 

 
 

(51) E04H 12/00, E04C 3/00 
(11) 6280 
(21) 50005-2012 
(22) 25.1.2012 
(73) ELV PRODUKT, a.s., Senec, SK;  
(54) Spôsob ukotvenia dutého stĺpa a dutý stĺp so 

zvýšenou ohybovou tuhosťou votknutia 
 
 

(51) G06F 3/00 
(11) 5916 
(21) 50099-2010 
(22) 28.12.2010 
(73) O.PEN s.r.o., Trenčín, SK;  
(54) Optika ceruzkového optického vstupného pe-

riférneho ovládača počítača 
 
 

(51) H05B 1/00, F24D 17/00, G05D 23/00, 
 G05F 1/00 
(11) 6382 
(21) 26-2012 
(22) 8.2.2012 
(73) Lako Daniel, Ing., Púchov, SK;  
(54) Zariadenie na presmerovanie elektrickej ener-

gie v bojleri pri regulovanom ohreve vody po-
mocou jednosmerného prúdu z fotovoltických 
panelov 

 
 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A21C  5/00  6341 
A23C  9/00  6298 
A23L  2/00  6431 
A23L 33/00  6455 

A23L 33/00  6565 
A45F  3/00  6459 
A47B 57/00  6231 
B65D 85/00  6512 

B65D 88/00  6355 
C02F  3/00  6337 
E01B  7/00  5623 
E04B  1/00  6360 

E04B  1/00  6375 
E04H 12/00  6280 
G06F  3/00  5916 
H05B  1/00  6382 
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PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 5916 
(21) 50099-2010 
(73) dolphin, s.r.o., Trenčín, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Valíček Štefan, Ing., Višňové, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 6.6.2014 
 Dátum zápisu do registra: 9.2.2016 

 
 

(11) 5919 
(21) 50094-2010 
(73) DM in, s.r.o., Trenčín, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Valíček Štefan, Ing., Višňové, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 20.1.2015 
 Dátum zápisu do registra: 9.2.2016 

 
 

(11) 6150 
(21) 50077-2011 
(73) ROSENBERG CONSULTING, s. r. o., Ružombe-

rok, SK;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Digital Consulting a. s., Bratislava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 22.9.2015 
 Dátum zápisu do registra: 17.2.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TC2K Zmeny mien 
 
 

(11) 5916 
(21) 50099-2010 
(73) O.PEN s.r.o., Trenčín, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 9.2.2016 

 
 
 
 

(11) 7076 
(21) 50048-2014 
(73) TOP KRAFT CZ s.r.o., Ostrava - Slezská Ostrava, 

CZ;  
 Dátum zápisu do registra: 10.2.2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
TE2K Zmeny adries 
 
 

(11) 6690 
(21) 50110-2011 
(72) Turianica Ivan, prof. Ing., DrSc., Lužianky, SK; 

Rostoka Larysa, Bratislava-Rusovce, SK; Balint 
Ľuba, Baranince, Užhorodský okres, UA; Kulčit-
ský Oleg Konstantinovič, Kyjev, SK; 

(73) Turianica Ivan, prof. Ing., DrSc., Lužianky, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 23.2.2016 

 
 
 

(11) 6285 
(21) 50116-2011 
(72) Hokinka Jozef, Strážnice, CZ; 
(73) Hokinka Jozef, Strážnice, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 25.2.2016 
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HH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 
 

(21) 50074-2015 
(54) Riadený antagonistický aktuátor s pneumatic-

kými umelými svalmi 
 Vestník č. 1/2016 - BA2K, str. 64 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

DIZAJNY 
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Číselné INID - kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 80) 

 
 
(11) Číslo zapísaného dizajnu 
(15) Dátum zápisu/predĺženia platnosti 
(18) Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/-

predĺženia platnosti 
(21) Číslo prihlášky 
(22) Dátum podania prihlášky 
(28) Počet dizajnov 
(31) Číslo prioritnej prihlášky 
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(45) Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu 
(46) Dátum uplynutia odkladu zverejnenia 
 
 

(51) Medzinárodné triedenie dizajnov 
(54) Názov dizajnu 
(55) Vyobrazenie dizajnu/vyobrazenie dizajnu po čias-

točnom výmaze 
(58) Dátum záznamu v registri, napr. zmeny mena, 

zániku, výmazu a pod. 
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej pri-

hlášky 
(72) Meno pôvodcu (-ov) 
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) 
(74) Meno (názov) zástupcu (-ov) 
(78) Meno (názov) nového majiteľa (-ov) po prevode 

alebo prechode 

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

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

 
 
FG4Q Zapísané dizajny 
FG4Q Zapísané dizajny s odloženým zverejnením 
FG4Q Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia 
MA4Q Zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MA4Q Čiastočne zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MC4Q Vymazané zapísané dizajny 
MG4Q Čiastočne vymazané zapísané dizajny 
MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
PC4Q Prevody a prechody práv 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy) 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie zálohov) 
QB4Q Licenčné zmluvy registrované 
QC4Q Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
RL4Q Odňatie ochrany a prepis majiteľa dizajnu (na základe rozhodnutia súdu) 
TA4Q Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4Q Opravy mien 
TC4Q Zmeny mien 
TD4Q Opravy adries 
TE4Q Zmeny adries 
TF4Q Opravy dátumov 
TG4Q Opravy zatriedenia podľa Medzinárodného triedenia dizajnov 
TH4Q Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4Q Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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FG4Q Zapísané dizajny 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
28216 09/01.01 
28217 32/00.00 
 

28218 20/02.03 
28219 19/08.03 
 

28220 21/01.07 
28221 09/03.01 
 

28223 06/03.02 
28224 02/03.00 

 
 

 10 (51) 02/03.00 
(11) 28224 
(15) 29.1.2016 
(18) 26.10.2020 
(21) 66-2015 
(22) 26.10.2015 
(72) Žgančíková Katarína, Mgr. art., Trnava, SK; 
(73) Žgančíková Katarína, Mgr. art., Trnava, SK; 
(54) Dámsky klobúk 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako dámsky klobúk. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 

  
1.2 

 

 

 

 

  
1.3 

 

  
1.4 

 
 

 10 (51) 06/03.02 
(11) 28223 
(15) 29.1.2016 
(18) 23.10.2020 
(21) 65-2015 
(22) 23.10.2015 
(72) Mészáros Marcel, Ing. arch., Šaľa, SK; 
(73) Mészáros Marcel, Ing. arch., Šaľa, SK; 
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(54) Konferenčný stolík a pelech 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako konferenčný stolík so zásuvkou a s vloženým 
pelechom - odpočívadlo a skrýš pre mačku. 

(28) 2 
(55) 

  
1.1 

 
1.2 

 

 
1.3 

 

 
2.1 

 

 
2.2 

 

 
2.3 

 
 

 10 (51) 09/01.01 
(11) 28216 
(15) 25.1.2016 
(18) 9.11.2020 
(21) 68-2015 
(22) 9.11.2015 
(72) Jedlička Lukáš, Hlohovec, SK; 
(73) COFFEA Drinks, s.r.o., Trnava, SK; 
(54) PET fľaša 1000 ml 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako PET fľaša 1000 ml. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

 
 

 10 (51) 09/03.01 
(11) 28221 
(15) 29.1.2016 
(18) 9.10.2020 
(21) 59-2015 
(22) 9.10.2015 
(72) Sova Peter, Ing., Košice, SK; 
(73) BOOS TRADE, s.r.o., Košice, SK; 
(74) Mišľanová Mária, Košice, SK; 
(54) Obal na kozmetický prostriedok a nástrih obalu 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako obal na kozmetický prostriedok a nástrih obalu. 
(28) 3 
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(55) 

  
1.1´ 

 

 

  
1.2 

  
2.1 

 

 

  
2.2 
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3.1 

  
3.2 

 
 

 10 (51) 19/08.03 
(11) 28219 
(15) 29.1.2016 
(18) 13.8.2020 
(21) 52-2015 
(22) 13.8.2015 
(72) Nagyová Regina, Mgr., Topoľníky, SK; 
(73) Nagyová Regina, Mgr., Topoľníky, SK; 
(54) Kovová etiketa na vínne fľaše, kovová etiketa 

na sklenené fľaše 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako kovová etiketa na vínne a sklenené fľaše. 
(28) 9 
 
 

(55) 

  
1.1 

 

  
2.1 

 

  
3.1 

  
4.1 
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5.1 

 

  
6.1 

 

  
7.1 

 

  
8.1 

  
9.1 

 
 

 10 (51) 20/02.03 
(11) 28218 
(15) 25.1.2016 
(18) 10.11.2020 
(21) 70-2015 
(22) 10.11.2015 
(72) Kvočka Stanislav, Ing. ArtD., Zvolen, SK; 
(73) Kvočka Stanislav, Ing. ArtD., Zvolen, SK; 
(54) Výstavný systém 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je výstav-

ný systém na prezentáciu a demonštráciu vysta-
vovaných exponátov, napríklad multimediálne PC 
pracovisko študenta či domácnosti. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 
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 10 (51) 21/01.07 
(11) 28220 
(15) 29.1.2016 
(18) 2.10.2020 
(21) 58-2015 
(22) 2.10.2015 
(72) Kliment René, Mgr., Dúbravica, SK; 
(73) Kliment René, Mgr., Dúbravica, SK; 
(54) Lietadielka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky sú určené ako hračky, suveníry alebo de-

korácie. 
(28) 7 
(55) 

 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
1.3 

 

 
2.1 

 

 
2.2 

 

 
2.3 

 

 
3.1 
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3.2 

 

 
3.3 

 

 
4.1 

 

 
4.2 

 

 
4.3 

 

 
4.4 

 

 
5.1 

 

 
5.2 
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5.3 

 

 
6.1 

 

 
6.2 

 

 
6.3 

 

 
7.1 

 

 
7.2 

 

 
7.3 

 
 

 10 (51) 32/00.00 
(11) 28217 
(15) 25.1.2016 
(18) 10.11.2020 
(21) 69-2015 
(22) 10.11.2015 
(72) Kvočka Stanislav, Ing. ArtD., Zvolen, SK; 
(73) Kvočka Stanislav, Ing. ArtD., Zvolen, SK; 
(54) LOGO D4P 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako logo súkromnej firmy. 
(28) 1 
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(55) 

  
1.1 

 
 
 
 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
02/03.00  28224 
06/03.02  28223 
 

09/01.01  28216 
09/03.01  28221 
 

19/08.03  28219 
20/02.03  28218 
 

21/01.07  28220 
32/00.00  28217 

 
 
 
 
 
 
 
FG4Q Zapísané dizajny s odloženým zverejnením 
 
 
(11) (51) 
 
28222 09/05.08 
 
 

 10 (51) 09/05.08 
(11) 28222 
(15) 29.1.2016 
(18) 14.10.2020 
(21) 61-2015 
(22) 14.10.2015 
(46) 14.4.2018 
(72) FIALA Jiří, Praha 8, CZ; 
(73) CPM SN, s.r.o., Humenné, SK; 
(74) Regina Ivan, Ing., Košice, SK; 
(54) Obal na mäsový výrobok 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok je určený na balenie tepelne neopraco-

vaných mäsových výrobkov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) 
 
09/05.08 28222 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) (11) (58) (11) (58) 
 
26303 31.01.2016 
26324 08.01.2016 
27199 16.06.2015 
27213 20.07.2015 

27684 12.07.2015 
27685 26.07.2015 
27686 12.07.2015 
 

27687 17.06.2015 
27688 28.07.2015 
27689 13.07.2015 
 

27691 21.06.2015 
27710 03.06.2015 
27725 11.06.2015 

 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) 
 
27741 22/99.00  
 
 

 9 (51) 22/99.00 
(11) 27741 
(15) 27.7.2011 
(18) 25.3.2021 
(21) 15-2011 
(22) 25.3.2011 
(73) KONŠTRUKTA-DEFENCE, a. s., Trenčín, SK;  
(54) Úsťová brzda 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je úsťo-

vá brzda, ktorá je určená na montáž na ústie 
hlavne strelnej zbrane. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) 
 
22/99.00  27741 
 
 
 
 
 
TC4Q Zmeny mien 
 
 

(11) 27732 
(21) 8-2011 
(73) Radičová Eva, PhDr., Chorvátsky Grob, SK; 
(58) 10.2.2016 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

OCHRANNÉ ZNÁMKY 
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 60) 

 
 
(111) Číslo zápisu 
(141) Dátum zániku 
(151) Dátum zápisu 
(156) Dátum obnovy 
(180) Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/-

obnovy 
(210) Číslo prihlášky 
(220) Dátum podania prihlášky 
(310) Číslo prioritnej prihlášky 
(320) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(330) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(340) Údaje o čiastočnej priorite 
(350) Dátum práva z prihlášky, z ktorej sa uplatňuje se-

niorita 
(360) Zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje 

čiastočná seniorita 
(442) Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume 
(450) Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky 
(510) Zoznam tovarov a/alebo služieb, ak neboli zatrie-

dené/bez použitia triedenia 
(511) Medzinárodné triedenie tovarov a/alebo služieb, 

a/alebo zoznam zatriedených tovarov a/alebo služieb 
(540) Reprodukcia známky 
(551) 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 znám-

ky Spoločenstva, premenou ktorej vznikla prihláš-
ka národnej ochrannej známky 

(646) Číslo a dátum podania ochrannej známky Spolo-
čenstva, premenou ktorej vznikla prihláška národ-
nej 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 nahrade-

nej medzinárodným zápisom 

 
 
 
Poznámka: 
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triede-
nie), podľa ktorej bola prihláška ochrannej známky zatriedená v deň jej podania na úrade. Od roku 2013 sa Niceské triedenie aktualizuje kaž- 
dý rok a vstupuje do platnosti vždy 1. januára príslušného roka. Prihlášky podané v roku 2016 sa zatrieďujú podľa verzie 10. vydania triede-
nia, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2016 s označením NCL (10-2016). 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210)
 
2148-2014 
5057-2014 
5549-2014 
5550-2014 
5551-2014 
5552-2014 
5553-2014 
5554-2014 
5555-2014 
5556-2014 
5557-2014 
5558-2014 
5559-2014 
5560-2014 
  355-2015 
  479-2015 
  595-2015 
  639-2015 
  710-2015 
  770-2015 
  779-2015 
  794-2015 
  798-2015 
  856-2015 
  857-2015 
1182-2015 
1191-2015 
1193-2015 
1232-2015 
1233-2015 
1240-2015 
1264-2015 
1333-2015 
1339-2015 
1340-2015 
1361-2015 
1548-2015 
1554-2015 
1580-2015 
1581-2015 
1607-2015 
1627-2015 
1656-2015 
1657-2015 
1658-2015 
1727-2015 
1816-2015 
1864-2015 
1940-2015 
1945-2015 
1967-2015 
1968-2015 
1969-2015 
1970-2015 
1978-2015 
2010-2015 
2022-2015 
2023-2015 
2024-2015 
2025-2015 
2026-2015 
2027-2015 
2028-2015 

2041-2015 
2043-2015 
2044-2015 
2045-2015 
2046-2015 
2047-2015 
2053-2015 
2062-2015 
2102-2015 
2103-2015 
2104-2015 
2142-2015 
2150-2015 
2169-2015 
2176-2015 
2181-2015 
2199-2015 
2211-2015 
2213-2015 
2214-2015 
2219-2015 
2225-2015 
2227-2015 
2241-2015 
2242-2015 
2251-2015 
2252-2015 
2253-2015 
2254-2015 
2277-2015 
2283-2015 
2291-2015 
2293-2015 
2294-2015 
2295-2015 
2296-2015 
2297-2015 
2300-2015 
2306-2015 
2308-2015 
2309-2015 
2310-2015 
2315-2015 
2316-2015 
2317-2015 
2322-2015 
2323-2015 
2324-2015 
2329-2015 
2341-2015 
2342-2015 
2343-2015 
2344-2015 
2345-2015 
2350-2015 
2351-2015 
2363-2015 
2364-2015 
2367-2015 
2372-2015 
2374-2015 
2375-2015 
2376-2015 

2378-2015 
2381-2015 
2383-2015 
2386-2015 
2387-2015 
2388-2015 
2389-2015 
2401-2015 
2412-2015 
2418-2015 
2419-2015 
2420-2015 
2421-2015 
2422-2015 
2423-2015 
2424-2015 
2429-2015 
2432-2015 
2437-2015 
2438-2015 
2440-2015 
2441-2015 
2442-2015 
2443-2015 
2446-2015 
2447-2015 
2448-2015 
2449-2015 
2450-2015 
2451-2015 
2452-2015 
2455-2015 
2472-2015 
2473-2015 
2475-2015 
2476-2015 
2482-2015 
2483-2015 
2487-2015 
2489-2015 
2490-2015 
2499-2015 
2502-2015 
2505-2015 
2506-2015 
2508-2015 
2510-2015 
2513-2015 
2514-2015 
2515-2015 
2520-2015 
2523-2015 
2526-2015 
2527-2015 
2528-2015 
2531-2015 
2541-2015 
2542-2015 
2543-2015 
2544-2015 
2545-2015 
2556-2015 
2559-2015 

2561-2015 
2562-2015 
2563-2015 
2566-2015 
2571-2015 
2584-2015 
2585-2015 
2589-2015 
2590-2015 
2595-2015 
2596-2015 
2597-2015 
2622-2015 
2653-2015 
2654-2015 
2655-2015 
2657-2015 
2658-2015 
5171-2015 
5282-2015 
5475-2015 
5489-2015 
5500-2015 
5501-2015 
5502-2015 
5515-2015 
5516-2015 
5519-2015 
5521-2015 
5523-2015 
5526-2015 
5527-2015 
5528-2015 
5559-2015 
5561-2015 
5562-2015 
5563-2015 
5572-2015 
5578-2015 
5582-2015 
5583-2015 
5584-2015 
5585-2015 
5587-2015 
5588-2015 
5599-2015 
5602-2015 
5611-2015 
5615-2015 
5616-2015 
5617-2015 
5620-2015 
5631-2015 
5632-2015 
5662-2015 
5663-2015 
5671-2015 
5673-2015 
5678-2015 
5679-2015 
5684-2015 
5685-2015 
5686-2015 
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(210) (210) (210) (210) 
 
5691-2015 
      1-2016 
      3-2016 
      5-2016 

  41-2016 
  56-2016 
124-2016 
150-2016 

5001-2016 
5005-2016 
5006-2016 
5007-2016 

5008-2016 
5010-2016 
5011-2016 

 
 

(210) 2148-2014 
(220) 4.12.2014 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-

ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie 
a zelenina; ovocné rôsoly, kompóty; vajcia; mlieko 
a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad. 
32 - Pivo; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) Živá voda 
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

Dubové, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5057-2014 
(220) 28.1.2014 

 10 (511) 35, 38, 39, 42 
(511) 35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj pros-

tredníctvom internetu s tovarmi ako sú kompo-
nenty pre čerpadlové motory, čerpadlové spúšťa-
če, parné generátory alebo kotly (stroje), čerpadlá 
do vykurovacích zariadení, membrány čerpadiel, 
samoregulačné palivové čerpadlá, čerpadlá, par-
né kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, 
bojlery, ohrievače vody, bojlery s výnimkou boj-
lerov ako časti strojov, plynové bojlery, výhrevné 
kotly, tlakové nádoby, vaky do tlakových nádob, 
expanzné nádoby, tepelné čerpadlá, elektrické ra-
diátory, radiátory na kúrenie, gamatky, plastové 
vodovodné klapky alebo ventily, spätné klapky, 
potrubné systémy kanalizačné, odpadové a tlako-
vé, nekovové vodovodné potrubia a rúry, drenáž-
ne potrubia, nekovové spojky na potrubia, neko-
vové odbočky, prípojky potrubia, nekovové od-
kvapové rúry, liatinové armatúry, domáce vodárne, 
prečerpávacie a kanalizačné šachty, vodomemé šach-
ty, revízne kanalizačné šachty, studniarske šach-
ty, poklopy na šachty, príruby, liatinové posúvače, 
nasávacie koše, záhradné hadice, zavlažovacie sys-
témy, postrekovače, konzoly a držiaky na radiátory, 
vodovodné armatúry, bytové a šachtové vodome-
ry, plynomery; sprostredkovanie nákupu a pre-
daja tovarov; obchodná administratíva; podpora 
predaja (pre tretie osoby); predvádzame tovaru; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; reklama; reklama (on l ine) na 
počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie rek-
lamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie 
vzoriek tovarov; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch pre zákazníkov. 

38 - Počítačová komunikácia; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov. 
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava, pre-
prava tovarov; doručovanie tovarov; informácie 
o možnostiach dopravy; distribúcia tovarov na do-
bierku; expedícia tovarov. 
42 - Hosťovanie na počítačových (webových) strán-
kach. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(731) VODOSHOP, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 

SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5549-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5550-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) CENTRÁLNA KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 



114 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

(210) 5551-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) VENTÚRSKA KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5552-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) PETRŽÁLSKA KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5553-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) RUŽINOVSKÁ KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5554-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) BYSTRICKÁ KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5555-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 
 
 

(540) KARLOVESKÁ KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5556-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) LODNÍCKA KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5557-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) ŽILINSKÁ KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5558-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) TRNAVSKÁ KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5559-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) KOŠICKÁ KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 5560-2014 
(220) 12.8.2014 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti stravovania. 

43 - Reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; 
bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) NITRIANSKÁ KLUBOVŇA 
(731) Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 355-2015 
(220) 19.2.2015 

 10 (511) 9, 35, 36, 37, 41, 42 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje  
a prístroje a nástroje na meranie a v áženie; prí-
stroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, pre-
nos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetic-
ké nosiče údajov; kompaktné disky, disky DVD  
a ostatné nosiče digitálnych záznamov; čítačky 
čipových kariet; čítačky magnetických kariet; me-
chanizmy mincových prístrojov; registračné pok-
ladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracova-
nie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace 
prístroje. 
35 - Reklama; marketing; obchodný manažment; 
obchodná administratíva; kancelárske práce; au-
tomatizované spracovanie údajov; prieskum trhu; 
prieskum verejnej mienky; podnikové analýzy; 
analýzy nákladov; pomoc pri riadení obchodných 
podnikov; riadenie obchodných podnikov; pomoc 
pri riadení priemyselných podnikov; podpora pre-
daja (pre tretie osoby) prostredníctvom súťaží na 
podporu predaja, zliav a iných stimulov vo forme 
lotérií, bonusových bodov a ponúk s pridanou hod-
notou; vydávanie alebo predaj zákazníckych ka-
riet s cieľom podporiť predaj a zaviazať si zá-
kazníkov; on line reklama na počítačovej sieti; 
vydávanie reklamných textov; poskytovanie po-
radenstva, konzultácií a informácií v oblasti uve-
dených služieb; obchodné sprostredkovanie slu-
žieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 
36 - Vydávanie vernostných kariet (finančné služ-
by); peňažníctvo; sprostredkovanie obchodu a slu-
žieb v oblasti financií; finančné riadenie; finan-
covanie (služby); finančné analýzy; finančné po-
radenstvo; úverové agentúry; bezhotovostné plat-
by; vydávanie, predaj a sprostredkovanie pouka-
zov a bezhotovostných platobných prostriedkov. 
37 - Inštalácia počítačového hardvéru; údržba po-
čítačového hardvéru. 
41 - Výchova; vzdelávanie; organizovanie a vede-
nie školení v oblasti podpory predaja a získava-
nia zákazníkov; organizovanie a vedenie konfe-
rencií v oblasti podpory predaja a získavania zá-
kazníkov, organizovanie a vedenie kurzov v ob-
lasti podpory predaja a získavania zákazníkov, or-
ganizovanie a vedenie seminárov v obl asti pod-
pory predaja a získavania zákazníkov, organizova-
nie a vedenie workshopov v oblasti podpory pre- 
 

daja a získavania zákazníkov; zábava; športová  
a kultúrna činnosť; organizovanie kultúrnych  
a spoločenských podujatí; poskytovanie poraden-
stva, konzultácií a informácií v oblasti služieb 
uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru; inštalácia po-
čítačového softvéru; údržba počítačového softvé-
ru; prenájom počítačového hardvéru; prenájom 
počítačového softvéru; počítačové programova-
nie; poskytovanie poradenstva, konzultácií a in-
formácií v oblasti služieb uvedených v triede 42 
tohto zoznamu. 

(540) SCnet 
(731) SCnetSK s.r.o., Šustekova 20, 851 04 Bratislava, 

SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava 5, SK; 
 
 

(210) 479-2015 
(220) 12.3.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Počítačové operačné programy (nahraté); po-

čítačový softvér (nahraté počítačové programy); 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačové 
hry (softvér); počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); počítačové databázy (sťahovateľné); 
elektronické databázy (sťahovateľné); elektronic-
ké databázy nahraté na počítačových médiách; po-
čítače; počítačový hardvér. 
16 - Tlačoviny; katalógy; časopisy (periodiká); le-
táky; návody; príručky; periodiká; počítačové prog-
ramy v tlačenej forme; tlačené publikácie; brožú-
ry; účtovné knihy; tlačivá (formuláre); prospekty; 
obežníky. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16 toh-
to zoznamu; podpora predaja (pre tretie osoby); 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
pre tretie osoby; objednávkové služby pre tretie 
osoby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; podnikateľské konzultač-
né a poradenské služby; účtovníctvo; vedenie úč-
tovných kníh; subdodávateľské služby (obchodné 
služby); poskytovanie informácií a poradenstva 
zákazníkom týkajúcich sa výberu produktov a vý-
robkov pri ich nákupe; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; analýzy nákladov; zos-
tavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo pod-
nikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; perso-
nálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení pod-
nikov; pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; poradenstvo pri organizovaní ob-
chodnej činnosti; reklama; obchodný alebo podni-
kateľský výskum; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
príprava miezd a výplatných listín; vypracováva-
nie daňových priznaní; zbieranie údajov do počí- 
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tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); adminis-
tratívne spracovanie obchodných objednávok; 
fakturácie; zostavovanie štatistík; marketing; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských kon-
taktných informácií; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; obchodné sprostredko-
vateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia 
a údržba údajov v počítačových databázach; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; on line poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
a služieb; externé administratívne riadenie pod-
nikov; podávanie daňových priznaní. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vede-
nie seminárov; koučovanie (školenie); odborné 
preškoľovanie. 
42 - Aktualizovanie (update) počítačového soft-
véru; prechod na vyššiu verziu (upgrade) počíta-
čového softvéru; aktualizovanie (update) databá-
zových softvérov; prechod na vyššiu verziu (up-
grade) databázových softvérov; výskum a vývoj 
počítačového softvéru; výskum a vývoj nových 
výrobkov (pre zákazníkov); údržba počítačového 
softvéru; inštalácia počítačového softvéru; vý-
skum v oblasti ochrany životného prostredia. 

(540) SOFTIP 
(731) SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 

821 04 Bratislava, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, 

SK; 
 
 

(210) 595-2015 
(220) 30.3.2015 

 10 (511) 9, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 41 
(511) 9 - Slnečné okuliare; videohry (softvér); video-

kazety; gramofónové platne; optické kompaktné 
disky na zvukové nahrávky; magnetické pásky; 
nosiče zvukových nahrávok; kreslené filmy; vy-
sielače elektronických signálov; magnetické pás-
ky na zvukové nahrávanie; pásky so zvukovými 
nahrávkami; puzdrá na okuliare; hologramy; rek-
lamné svetelné tabule; neónové reklamy; zaria-
denia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie za-
riadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrá-
vače; televízne prijímače; exponované filmy; magne-
tické disky; exponované kinematografické filmy; 
zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie 
len spolu s televíznymi prijímačmi; kompaktné 
disky; optické kompaktné disky; magnetické no-
siče údajov; optické nosiče údajov; optické disky. 
16 - Maľovanky; kalamáre; písacie potreby; puz-
drá na šekové knižky; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; ceruzky; noviny; periodi-
ká; podložky pod pivové poháre; držiaky na pí-
sacie potreby; brožúry; zošity; poznámkové zoši-
ty; obaly na doklady; papierové obaly na spisy; 
zoraďovače (kancelárske potreby); knihy; obaly 
(papiernický tovar); verzatilky (písacie potreby); 
divadelné dekorácie z kartónu a lepenky; obálky 
(papiernický tovar); baliaci papier; perečníky, 
puzdrá na perá; štítky (papierové nálepky); vyučo-
vacie pomôcky vo forme hier okrem prístrojov  
a zariadení; zoznamy; kancelárske potreby okrem  
 

nábytku; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publiká-
cie; príručky; plagáty; listový papier; stolové pre-
stieranie z papiera; brožované knihy; papierové 
obrusy; záložky do kníh; plniace perá; prospekty; 
perá (kancelárske potreby); materiál na viazanie 
kníh; papierové alebo plastové vrecká na balenie; 
školské potreby (papiernický tovar); blahoprajné 
pohľadnice; papierové podložky na stôl (anglické 
prestieranie); nálepky na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá  
a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oz-
námenia (papiernický tovar); papierové vlajky; 
papierové zástavy; nože na papier (kancelárske 
potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
strúhadlá na ceruzky ( elektrické aj neelektrické); 
papierové obrúsky (prestieranie); puzdrá na písa-
cie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; pa-
pierové obrúsky; papierové utierky; etikety ok-
rem textilných; papierové nálepky; lepiace štítky 
(papiernický tovar). 
19 - Reklamné stĺpy (nekovové); kamenné, betó-
nové alebo mramorové figuríny. 
20 - Bytové zariadenie vydávajúce zvuk (deko-
račné predmety); reklamné nafukovacie predmety; 
dekoratívne nástenné ozdoby okrem textilných 
(bytové zariadenie); dekoračné závesy na steny 
okrem textilných; slamky na pitie; drevené alebo 
plastové pútače; pletené predmety zo slamy (sple-
taná slama); drevené alebo plastové nádoby (obaly); 
drevené alebo plastové schránky (škatule); dreve-
né, voskové, sadrové alebo plastové figuríny. 
21 - Papierové alebo plastové poháre; sklenené 
poháre; škatuľky na pečivo (keksy); obaly na myd-
lá; misky; karafy; fľaše; porcelánové umelecké pred-
mety; poháre, hrnčeky na pitie; kuchynské hrnce; 
papierové taniere; porcelán; tanieriky pod šálky; 
tácne (podnosy) okrem tanierikov z drahých ko-
vov, poháriky okrem pohárikov z drahých kovov, 
bonboniéry (prázdne) okrem bonboniér z drahých 
kovov; džbány; krčahy; porcelánové, keramické, 
kameninové alebo sklenené figuríny. 
24 - Nažehľovacie textílie; textílie; tkaniny; sto-
lové behúne; obrusy (okrem papierových); vlajky 
(okrem papierových); stolová bielizeň (nie papie-
rová); posteľná bielizeň; podložky pod poháre 
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl ok-
rem papierových (anglické prestieranie); textilné 
obrúsky na stolovanie. 
25 - Maškarné kostýmy; závoje; športové oble-
čenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé 
čiapky; čiapkové šilty; šilty (pokrývky hlavy); 
náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (obleče-
nie); šatky, šály; tielka (oblečenie); vesty (obleče-
nie); športové bundy; bundy; saká; čelenky (ob-
lečenie); pančuchy. 
26 - Nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky; 
značky na bielizeň a šatstvo. 
28 - Zariadenia lunaparkov; plyšové hračky; ba-
lóny (hračky); hry, hračky; zvončeky na vianoč-
né stromčeky; hracie automaty uvádzané do čin-
nosti vhodením mince; golfové vaky na kolies-
kach alebo bez koliesok; spoločenské hry; bábi-
ky; divadelné masky; karnevalové masky; ozdo-
by na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích 
telies a cukroviniek); zariadenia na elektronické 
hry okrem hier využívajúcich televízne prijíma-
če; autá (hračky); medvedíky (hračky); hracie au-
tomaty; zariadenia na zábavu a hry fungujúce po 
pripojení na externú obrazovku alebo monitor. 
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32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické aperi-
tívy; minerálne vody (nápoje); sódová voda (si-
fón); ovocné džúsy; zeleninové džúsy; pivo. 
34 - Cigarety; cigary; zapaľovače pre fajčiarov; 
zápalky; tabak; fajčiarske potreby. 
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; or-
ganizovanie reklamných výstav; zásielkové rek-
lamné služby; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; lepenie plagátov; rozširova-
nie reklamných oznamov; vydávanie reklamných 
textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnos-
ťou; televízna reklama; reklamné agentúry; pora-
denské služby v oblasti obchodného alebo podni-
kateľského riadenia; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; pre-
nájom reklamných plôch; podpora predaja (pre 
tretie osoby); spracovanie textov. 
41 - Organizovanie plesov; organizovanie súťaží 
krásy; rezervácie vstupeniek; zábavné parky; zá-
bava; požičiavanie filmových premietačiek a prí-
slušenstva; filmové štúdiá; organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží; prenájom de-
korácií; vydávanie textov okrem reklamných; vzde-
lávanie; požičiavania zvukových nahrávok; poži-
čiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr 
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných 
a varietných umelcov; vydávanie kníh; požičia-
vanie televíznych prijímačov; tvorba televíznych 
programov; služby orchestrov; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; televízna zábava; umelecké módne agen-
túry; výchovno-zábavné klubové služby; organi-
zovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; informácie o výchove a vzdelávaní; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; tvorba videofilmov; strihanie videopások. 

(540) 

  
 

(731) Pohoda Festival, s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(210) 639-2015 
(220) 7.4.2015 

 10 (511) 6, 7, 9, 19, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 
(511) 6 - Výkoľajky a železničné výhybky; kovové že-

lezničné podvaly; kovové koľajnice; koľajnicové 
spojky; kovové železničné ložné miery (obrysni-
ce); kovové materiály na železničné trate; oceľo- 
 

 vé stožiare; kovové dopravné značky (nie svetel-
né, nie mechanické); kovové železničné návestid-
lá (nie svetelné, nie mechanické). 
7 - Stroje s mechanickým pohonom; generátory 
prúdu (zdroje prúdu); stroje na výstavbu želez-
níc; elektrické zatvárače dverí. 
9 - Vedecké prístroje a nástroje; geodetické prí-
stroje a nástroje; elektrické zariadenia na mera-
nie; vysokofrekvenčné prístroje; optické čítacie 
zariadenia; meracie zariadenia; dopravné signali-
začné zariadenia (semafory); záchranné zariade-
nia; vyučovacie prístroje; zariadenia globálneho 
polohového systému (GPS); bezpečnostné kame-
ry; detektory; prístroje na záznam, prevod a rep-
rodukciu audiovizuálnych záznamov; zariadenia 
na spracovanie údajov; počítače; periférne zaria-
denia počítačov; počítačový softvér (nahrané po-
čítačové programy); počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); diaľkové prerušovače; radiče člán-
kov (elektrotechnika); odbočovače a vypínače; 
automatické ovládacie zariadenia vozidiel; blika-
vé svetlá (svetelné signály); procesory (centrálne 
procesorové jednotky); automatické časové spí-
nače (nie hodinárske); diaľkové ovládače; elektric-
ké zariadenia na diaľkové ovládanie železničných 
uzlov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové 
ovládanie železničných výhybiek; zariadenia na 
diaľkové riadenie signalizácie; indikátory strát 
elektrickej energie; transformátory (elektrotech-
nika); meracie prístroje; presné meracie prístroje; 
hmlové signály (nie výbušné); zvukové výstražné 
znamenia v hmle (nevýbušné); svetelné alebo me-
chanické železničné návestidlá; návestné signali-
začné lampáše; elektrické signalizačné zvončeky; 
prejazdové signalizačné zariadenia; odrušovače 
(elektrotechnika); svetelné a mechanické signali-
začné panely; elektrické zariadenia ako prostried-
ky na prevenciu dopravných nehôd; rádiotelefón-
ne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; vysie-
lače (telekomunikácie); vysielače elektronických 
signálov; prenosné krátkovlnné vysielačky; bez-
pečnostné zariadenia pre cestnú a lodnú dopravu; 
poistky; elektrické ističe; rozvodné, riadiace a kon-
trolné panely, pulty a skrine (elektrina); svetelná 
signalizácie a značenie; relélové, napájačové a elek-
tronické stojany (elektrotechnika); riadiace pane-
ly (elektrotechnika); indikačné dosky (elektrotech-
nika); skriňové rozvádzače (elektrotechnika); roz-
vádzače pre vysoké napätie (elektrotechnika); elek-
tronické prestavníky, mechanické prestavníky; 
skrine pre železničné zabezpečovacie zariadenia 
(elektrotechnika); prípojové vonkajšie skrine (elek-
trotechnika); traťové telefónne objekty (elektro-
technika); automatické elektrické zariadenia (zá-
vory) pre železničné prejazdy; svetelné výstraž-
níky pre železničné prejazdy, telefónne zapojo-
vače (elektrotechnika); radiče pre cestnú signali-
záciu (elektrotechnika); svetelné návestidlá; elek-
trické a elektronické zabezpečovacie zariadenia 
proti krádežiam; zvončeky (poplašné zariadenia). 
19 - Nekovové signalizačné značky (nie svetelné, nie 
mechanické); nekovové cestné značky (nie sve-
telné, nie mechanické). 
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom nebytových 
priestorov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); opravy sta-
vieb; demolácia budov; dopravné stavby; železnič- 
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né stavby; priemyselné stavby; výstavba obytných 
budov; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
práce s autožeriavmi; inštalácia, údržba a opravy 
mechanických, elektrických a elektronických že-
lezničných zabezpečovacích zariadení, strojov a prí-
strojov vrátane zariadení pre oznamovaciu tech-
niku; inštalácia, údržba a opravy telekomunikač-
ných zariadení; údržba a opravy trakčných a mo-
torových vozidiel, inštalácia vonkajšej a vnútor-
nej kabeláže; zemné a výkopové práce; uskutočňo-
vanie pretlakov pod komunikáciami a traťami (sta-
vebná činnosť); opravy vagónov a trakčných vo-
zidiel. 
39 - Prenájom vagónov a trakčných vozidiel; ces-
tná motorová doprava; doprava, preprava; želez-
ničná doprava. 
40 - Pílenie dreva; opracovávanie dreva; hobľo-
vanie dreva; brúsenie a leštenie kovov; galvanizá-
cia, elektrolytické pokovovanie; obrábanie ko-
vov; zváranie. 
41 - Školenia v oblasti oznamovacej, zabezpečova-
cej, požiarnej a signalizačnej techniky; vzdeláva-
nie v oblasti oznamovacej, zabezpečovacej, po-
žiarnej a signalizačnej techniky; školenia v oblas-
ti zavádzania a uplatňovania noriem a manažmen-
tu kvality; vzdelávanie v oblasti zavádzania a up-
latňovania noriem a manažmentu kvality; vydá-
vanie textov (okrem reklamných). 
42 - Vývoj a výskum nových zabezpečovacích, sig-
nalizačných a oznamovacích zariadení pre želez-
ničnú a cestnú dopravu (pre zákazníkov); odbor-
né poradenstvo, expertízy a inžinierska činnosť  
v oblasti dopravy a oznamovacej, signalizačnej  
a zabezpečovacej techniky; vývoj, inštalácia a úd-
ržba počítačového softvéru pre riadenie dopravy; 
prenájom počítačového softvéru; diaľkové moni-
torovanie počítačových systémov; geodézia (zeme-
meračstvo); dopravné merania; projektovanie v ob-
lasti dopravy; projektovanie elektrických, elek-
tronických, signalizačných a oznamovacích zaria-
dení vrátane zabezpečenia vykonania potrebných 
skúšok a certifikácií; revízie a technické kontroly 
mechanických, elektrických a elektronických že-
lezničných zabezpečovacích zariadení, strojov a prí-
strojov, zariadení pre oznamovaciu techniku; re-
vízie a technická kontrola trakčných a motoro-
vých vozidiel. 
45 - Monitorovanie bezpečnosti na cestných komu-
nikáciách. 

(540) 

  
 

(731) Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Za sta-
nicou 1, 831 04 Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(210) 710-2015 
(220) 15.4.2015 

 10 (511) 16, 34, 35 
(511) 16 - Papier; lepenka; papiernický tovar; papiero-

vé, lepenkové alebo plastové vrecká na balenie  
a skladovanie; tlačoviny; kartón; brožované kni-
hy; papierové etikety; etikety okrem textilných; 
prospekty; obaly (papiernický tovar); bublinové 
obaly (papiernický tovar); kartónové obaly (pa-
piernický tovar); plastové obaly (papiernický to-
var); lepenkové alebo papierové obaly na potra-
viny; papierové alebo plastové tašky na balenie; 
pútače z kartónu; pútače z papiera alebo lepenky; 
tlačené periodické publikácie; tlačené papierové 
štítky; tlačené reklamné tabule z kartónu; tlačené 
reklamné tabule z papiera; reklamné plagáty. 
34 - Zápalky; cigarety; tabak; cigary. 
35 - Obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
podnikové alebo obchodné analýzy, obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; obchodná 
správa licencií výrobkov alebo služieb (pre tretie 
osoby); reklama; marketing; podpora predaja (pre 
tretie osoby); reklama v časopisoch, brožúrach a no-
vinách; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
reklama prostredníctvom elektronických tabúľ 
(pútačov); reklama pomocou prenosných poulič-
ných pútačov; obchodné sprostredkovanie rekla-
my; obchodné sprostredkovateľské služby; malo-
obchodné služby s mäsom, potravinami, cukro-
vinkami, čokoládou, pečivom, papiernickým to-
varom, výživovými doplnkami, mliečnymi výrob-
kami, alkoholickými nápojmi (okrem piva), koz-
metikou, toaletnými potrebami, prístrojmi pre do-
mácnosť, ručným náradím, optikou, elektrickými 
a elektronickými tovarmi; externé administratív-
ne riadenie maloobchodných podnikov pre tretie 
osoby; prenájom reklamných plôch; vydávanie 
reklamných letákov; prenájom reklamných mate-
riálov; reklamné agentúry; reklamné a marketin-
gové poradenstvo; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; organizovanie reklamných 
podujatí na predvádzanie tovarov (podpora pre-
daja); grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; aktualizovanie reklamných informácií v počí-
tačovej databáze (zbieranie a zoraďovanie údajov 
počítačových databázach); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; prenájom rek-
lamných a marketingových prezentačných mate-
riálov; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; predvádzanie (služby modeliek) na 
reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie 
tovarov na podporu predaja a reklamné účely; 
marketingové informácie; marketingové analýzy; 
reklama prostredníctvom priameho marketingu; 
prieskum trhu; marketingové štúdie; nábor pre-
dajcov a marketingových pracovníkov; pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; komerčné informačné kancelárie; obchodný 
manažment a poradenstvo. 
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(540) 

  
 

(591) červená, modrá, biela, sivá, čierna 
(731) CBA SK, a.s., Tatranská 303, 017 01 P ovažská 

Bystrica, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 770-2015 
(220) 20.4.2015 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mrazené smotanové krémy (mliečne výrob-

ky); mrazené krémy s rastlinným tukom (mliečne 
výrobky), mrazené jogurtové krémy (mliečne vý-
robky); mrazené krémy s ovocím (mliečne vý-
robky); mrazené ovocné pyré; ovocné drene; mä-
so; ryby; hydina; divina; paštéty; sušené konzer-
vované ovocie; sušená konzervovaná zelenina; 
rajčinová šťava na varenie; ovocné rôsoly; dže-
my; kompóty; vajcia; mlieko; zemiakové lupien-
ky; zemiakové vločky; zemiakové hranolčeky; 
zemiakové placky; jedlé oleje a tuky; mäsové vý-
ťažky; zemiaková kaša v prášku; zemiakové kro-
kety v prášku; zemiakové halušky v prášku; zmes 
na prípravu zemiakových knedlíkov. 
30 - Zmrzliny; ovocné zmrzliny; smotanové zmr-
zliny; mrazené zmrzlinové krémy; konzumný ľad 
na osvieženie; prísady do z mrzlín (spojivá); ob-
látky; cukrovinky; žuvačky (okrem žuvačiek na 
lekárske použitie); príchute do potravín (okrem 
éterických esencií a esenciálnych olejov); mraze-
né cukrovinky; cukrárske výrobky; torty; koláče; 
marcipán; jemné pečivárske výrobky; perníky, 
medovníky; sucháre; zákusky; káva; čaj; kakao; 
cukor; ryža; kávové náhradky; med; melasový si-
rup; droždie do cesta; soľ; horčica; ocot; omáčky 
(chuťové prísady); majonéza; kečup; korenie; obil-
ninové vločky; práškové zemiakové cestá. 
32 - Pivo; minerálne vody; šumivé vody (nápo-
je); nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky 
na prípravu nápojov; nealkoholické ovocné šťa-
vy; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; zele-
ninové šťavy (nápoje); rajčinové šťavy (nápoje); 
nealkoholické energetické nápoje; iónové nápoje. 

(540) 

  
 

(591) Č/B 
(731) Bidvest Czech Republic s.r.o., V Růžovém údo- 

lí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ; 
 
 
 

(210) 779-2015 
(220) 20.4.2015 

 10 (511) 16, 28, 35, 41 
(511) 16 - Papier; kartón; lepenka; baliace plastové fólie; 

kartónové škatule; kartónové obaly (papiernický 
tovar); tlačené periodické a neperiodické publi-
kácie; tlačoviny informačného charakteru; vzde-
lávacie, odborné a zábavné tlačoviny; tlačené vzde-
lávacie, odborné a zábavné publikácie; príručky 
pre používateľov; propagačné brožúry, príručky, 
knihy, letáky; knihy; knihy o varení a zdravom 
stravovaní; papierové obrúsky (prestieranie); pa-
pierové obrusy; papierové prikrývky na stôl; sto-
lové prestieranie z p apiera; papierové utierky; 
papierové podložky pod pohá re; baliaci papier; 
papierové alebo plastové vrecia na balenie; pa-
pierové podbradníky; papierové vreckovky; pa-
pierové servítky; toaletný papier; papierové alebo 
plastové vaky na balenie; kalendáre; maľovanky; 
písacie potreby; plagáty; reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; ceruzky; držiaky na 
písacie potreby; zošity; poznámkové zošity; di-
vadelné dekorácie (papiernický tovar); obálky 
(papiernický tovar); peračníky; puzdrá na perá; 
štítky (papierové nálepky); vyučovacie pomôcky 
vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); 
kancelárske potreby okrem nábytku; pohľadnice; 
tlačoviny; tlačené publikácie; listový papier; bro-
žované knihy; brožúry; záložky do kníh; albumy; 
plniace perá; prospekty; perá (kancelárske potre-
by); školské potreby (papiernický tovar); pútače 
z papiera alebo lepenky; etikety okrem textil-
ných; lepiace štítky (papiernický tovar). 
28 - Hry; spoločenské hry; hračky; figúrky a pos-
tavičky ako hračky; športové potreby patriace do 
tejto triedy; zábavná pyrotechnika; hracie karty, 
pexesá. 
35 - Reklama; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; rozširovanie reklamných oz-
namov; vydávanie reklamných textov; aktualizo-
vanie reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch vrátane virtuálnych; spracovanie tex-
tov; on line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií vrátene multimediálnych; 
rozhlasová a televízna reklama; vyhľadávanie spon-
zorov; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triedach 16 a 28 tohto zoz-
namu poskytované aj prostredníctvom internetu; 
poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto 
zoznamu aj prostredníctvom internetu; obchodné 
sprostredkovateľské služby; obchodný manaž-
ment; poradenstvo pri riadení podnikov; on l ine 
obchodné sprostredkovateľské služby prostredníc-
tvom svetovej počítačovej siete; on line zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky prostredníctvom svetovej 
počítačovej siete); vzťahy s verejnosťou (public 
relations); prieskum trhu; prieskum verejnej mien-
ky; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; podpora predaja (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod a veľkoobchod; 
rozširovanie vzoriek tovarov; komerčné infor-
mačné kancelárie; predvádzanie tovaru; veľkoob-
chodné a maloobchodné služby s čerstvými pot-
ravinami a biopotravinami. 
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41 - Tvorba televíznych a rozhlasových progra-
mov; tvorba publicistických, spravodajských, zá-
bavných a vzdelávacích programov; televízna zá-
bava; organizovanie zábavných, kultúrnych, spo-
ločenských, športových a vzdelávacích podujatí  
a súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; 
vzdelávanie v oblasti zdravej výživy a zdravého 
varenia; vzdelávanie v oblasti zdravého životné-
ho štýlu prostredníctvom aktívneho pohybu a bo-
ja proti obezite; organizovanie súťaží krásy; re-
zervácia vstupeniek na zábavné predstavenia; služ-
by nahrávacích štúdií; filmové štúdiá; požičiava-
nie filmových premietacích prístrojov a príslu-
šenstva: divadelné predstavenia; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; tvorba a prenájom 
audio nahrávok; produkcia filmov (nie reklam-
ných); požičiavanie filmov; tvorba videozáznamov; 
prenájom videozáznamov; výchovno-zábavné klu-
bové služby; organizovanie a vedenie seminárov, 
kongresov, školení, konferencií; informácie o vý-
chove a vzdelávaní; informácie o m ožnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); organizovanie lotérií; organizo-
vanie živých vystúpení; organizovanie živých pred-
stavení (manažérske služby); plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; moderovanie relácií, programov a podujatí; 
redigovanie scenárov; fotografovanie; fotografo-
vanie na mikrofilm; fotografické reportáže; on li-
ne poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); poradenské a informačné 
služby v ob lasti služieb uvedených v t riede 41 
tohto zoznamu; vydávanie textov okrem reklam-
ných; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); poskytovanie služieb uvedených v triede 
41 tohto zoznamu prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, oranžová 
(731) TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A, 

815 61 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 794-2015 
(220) 22.4.2015 

 10 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použi-

tie. 
30 - Čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; kvety a listy 
rastlín (náhradky čaju); bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie); čaje a čajové zmesi vrátane ča-
jov sypaných, porciovaných, vreckových, lisova-
ných, instantných a vrátane čajových extraktov  
z ovocia, bylín, zeleniny a iných prírodných pro-
duktov, okrem liečivých. 
 
 
 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ná-
pojmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v t riede 5 a 30 tohto zoz-
namu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uve-
denými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pred-
vádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie oso-
by); reklama. 

(540) 

  
 

(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 
929 01 Dunajská Streda, SK; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 798-2015 
(220) 22.4.2015 

 10 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použi-

tie. 
30 - Čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; bylinkové ča-
je (nie na lekárske použitie); čaje a čajové zmesi 
vrátane čajov sypaných, porciovaných, vreckových, 
lisovaných, instantných a vrátane čajových ex-
traktov z ovocia, bylín, zeleniny a iných prírod-
ných produktov, okrem liečivých. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ná-
pojmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v t riede 5 a 30 tohto zoz-
namu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uve-
denými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pred-
vádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie oso-
by); reklama. 

(540) 

  
 

(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 
929 01 Dunajská Streda, SK; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 856-2015 
(220) 29.4.2015 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; komerčné informačné kancelárie; rozši-
rovanie reklamných materiálov; reklama; reklam-
né agentúry; podpora predaja (pre tretie osoby); 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; poskytovanie obchodných informácií prostred- 
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 níctvom webových stránok; poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri riadení podnikov; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; marketingové štúdie; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
pries-kum; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; obchodný alebo podnikateľský vý-
skum; vzťahy s verejnosťou (public relations); pries-
kum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľ-
ské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) pred-
povede; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; vyhľadávanie sponzo-
rov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie kongresov; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie kolok-
vií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie športových súťaží; organi-
zovanie predstavení (manažérske služby); infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie ple-
sov; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie a vede-
nie koncertov; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaži; školenia; požičovne kníh; 
informácie o výchove a vzdelávaní; premietanie 
kinematografických filmov; služby múzeí (prehliad-
ky, výstavy); školské služby (vzdelávanie); akadé-
mie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem rek-
lamných); vyučovanie; vzdelávanie; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); odborné 
preškoľovanie. 

(540) Centre for European Affairs 
(731) STREDOEURÓPSKA STRATEGICKÁ RADA, 

Klariská 14, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, SK; 
 
 

(210) 857-2015 
(220) 29.4.2015 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; komerčné informačné kancelárie; rozši-
rovanie reklamných materiálov; reklama; reklam-
né agentúry; podpora predaja (pre tretie osoby); 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri riadení podnikov; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; marketingové štúdie; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum 
trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; vyhľadávanie sponzorov; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií. 

 
 
 
 

41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie ko-
lokvií; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie športových súťaží; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); in-
formácie o m ožnostiach zábavy; organizovanie 
plesov; organizovanie živých vystúpení; plánova-
nie a organizovanie večierkov; organizovanie a ve-
denie koncertov; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaži; školenia; požičovne kníh; 
informácie o výchove a vzdelávaní; premietanie 
kinematografických filmov; služby múzeí (prehliad-
ky, výstavy); školské služby (vzdelávanie); akadé-
mie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem rek-
lamných); vyučovanie; vzdelávanie; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); odborné 
preškoľovanie. 

(540) Central European Policy 
 Institute 
(731) STREDOEURÓPSKA STRATEGICKÁ RADA, 

Klariská 14, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, SK; 
 
 

(210) 1182-2015 
(220) 2.6.2015 

 10 (511) 9, 28, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry 

(softvér). 
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; 
žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby na loté-
riové hry; výherné hracie automaty. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklam-
né služby uskutočňované prostredníctvom spot-
rebiteľských lotérií; vydávanie reklamných tex-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Zábava; organizovanie lotérií a stávkových 
hier; organizovanie lotérií a stávkových hier pros-
tredníctvom internetu; organizovanie hier o penia-
ze; organizovanie elektronických žrebových loté-
rií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; orga-
nizovanie žrebových lotérií; organizovanie kur-
zových stávok; organizovanie kurzových stávok 
prostredníctvom internetu; organizovanie dopln-
kových hier, pričom doplnková hra je číselná lo-
téria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou čí-
selnou lotériou; tvorba televíznych programov. 

(540) 

  
 

(591) žltá, zlatá, sivá, biela 
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 1191-2015 
(220) 4.6.2015 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Výživové doplnky. 

(540) Hemorend 
(731) Nguyen Bac Hai, Banícka 12, 052 01 S pišská 

Nová Ves, SK; 
 
 

(210) 1193-2015 
(220) 3.6.2015 

 10 (511) 40 
(511) 40 - Odborné poradenstvo v ob lasti spracovania  

a úpravy liehovín; odborné poradenstvo v oblasti 
spracovania a úpravy vína; odborné poradenstvo 
v oblasti spracovania a úpravy nealkoholických 
nápojov; konzultačné služby v oblasti spracova-
nia a úpravy liehovín; konzultačné služby v ob-
lasti spracovania a úpravy vína; konzultačné služ-
by v oblasti spracovania a úpravy nealkoholických 
nápojov. 

(540) JAZZ VO VINICI 
(731) ZENAGRO, s. r. o., Trstínska 10, 917 01 Trnava, 

SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1232-2015 
(220) 5.6.2015 

 10 (511) 2 
(511) 2 - Farby; laky; emaily (laky); fermeže; nátery (far-

by); riedidlá na farby; riedidlá na laky; riedidlá 
na nátery (farby); zlatolaky; náterové tmely; far-
bivá; moridlá; ochranné prípravky proti hrdzi a pro-
ti hnilobe dreva; práškové nátery (farby); práško-
vé farby; impregnačné farby na drevo; impreg-
načné farby na betón; moridlá na drevo; elektro-
forézne nátery (farby); aditíva do náterov (farieb). 

(540) UNIAKRYL 
(731) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smole-

nice, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1233-2015 
(220) 8.6.2015 

 10 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Zemiakový šalát; kapustový šalát; rybacie ná-

tierky; kurací šalát; bulharský šalát; treska (ryba-
cí šalát); syrové nátierky; konzervované ryby; 
rybacie šaláty; ovocné šaláty; zeleninové šaláty; 
všetky uvedené šaláty v tejto triede tohto zozna-
mu obsahujúce podiel rybieho mäsa; spracované 
mäsové výrobky obsahujúce podiel rybieho mä-
sa; hotové jedlá prevažne z mäsa a zeleniny ob-
sahujúce podiel rybieho mäsa; pokrmy a jedlá 
rýchleho občerstvenia pripravené z tovarov uve-
dených v tejto triede tohto zoznamu; hotové jedlá 
prevažne na báze mäsa a zeleniny; bielkoviny na 
prípravu jedál; výťažky z rias na potravinárske 
použitie; želatína; pokrmové tuky; sardely; mas-
lo; maslové krémy; vaječný bielok; krvavé jater-
nice; vývary (bujóny); prípravky na vývary (bu-
jóny); údeniny; zemiakové hranolčeky; kyslá ka-
pusta; konzumný repkový olej; koncentrované vý-
vary; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina;  
 

 varená zelenina; sušená zelenina; potravinárske ole-
je; syry; mlieko; rybie plátky (filé); mäso; ryby 
(neživé); potravinárska želatína; huspenina; tu-
kové substancie na výrobu pok rmových tukov; 
tukové nátierky na chlieb; slede (neživé); potra-
vinárska želatína z rýb; šunka; žĺtok; zeleninové 
šťavy na prípravu jedál; mäsové výťažky; srvátka; 
slanina; margarín; špik (potraviny); vajcia; sušené 
vajcia; pektín na prípravu jedál; zelenina v š tip-
ľavom náleve; nakladaná zelenina; solené potra-
viny; paradajkový pretlak; bravčová masť; sar-
dinky (neživé); lososy (neživé); potravinársky loj; 
tuniaky (neživé); paradajková šťava na prípravu 
jedál; potravinársky slnečnicový olej; držky; hy-
dina (mäso); algináty na prípravu jedál; konzer-
vovaná fazuľa; pečeň; konzervované ryby; kon-
zervované mäso; bravčové mäso; konzervy s ry-
bami; mäsové konzervy; ryby v slanom náleve; 
konzervy so zeleninou; párky v cestíčku; papriková 
nátierka (konzervované koreniny); rybacia pena; 
lecitín na prípravu jedál; mliečne fermenty na 
prípravu jedál; paradajková pasta; hotové jedlá 
prevažne z hydiny; hotové jedlá prevažne z mä-
sa; kuracie kúsky používané ako plnky do s en-
dvičov; kuracie kúsky (mäso); mäsové nátierky; 
mäsové pasty; rybacie nátierky; nátierky z mor-
ských plodov; hotové predjedlá obsahujúce pre-
važne morské ryby; hotové predjedlá obsahujúce 
prevažne morské plody; hotové jedlá z rýb; kon-
zervované morské ryby; konzervované morské 
plody; marinované ryby; nasolené ryby; údené 
ryby; spracované ryby; potravinárske oleje; tukové 
nátierky na chlieb; spracované vajcia; ovocné rô-
soly, lekváre, kompóty; ovocné nátierky; zeleni-
nové nátierky; chladené jedlá z rýb; zemiakové 
chuťovky; hotové jedlá obsahujúce hlavne vajcia; 
hotové mäsové jedlá; mäsové bujóny; rybacie bu-
jóny; šaláty zo strukovín; rybacie nátierky; kraby 
(neživé); kuracie mäso spracovaná zelenina. 
30 - Dresingy do šalátov (chuťové prísady); ta-
társke omáčky; majonézy; bagety; pečivo (rožky); 
sendviče; rybacie sendviče; sendviče s mäsom; 
sendviče s párkom; sendviče so šalátom; omáčky 
(chuťové prísady); korenisté omáčky (chuťové prísa-
dy); koncentrované omáčky; pizzové omáčky; mä-
sové omáčky; syrové omáčky; pikantné omáčky; 
omáčky do šalátov; omáčky do jedál (chuťové prí-
sady); sladké omáčky; kyslé omáčky; omáčky na 
mrazené ryby; omáčky na kuracie mäso; chutne-
ys (koreniny); hotové cestovinové jedlá; cestovi-
nové šaláty; hotové jedlá prevažne z cestovín; 
sendviče s mletým hovädzím mäsom; syrové sen-
dviče; šalátové dresingy (chuťové prísady). 
35 - Prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; prenájom reklamných materiálov; pries-
kum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; on 
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie 
reklamných textov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; pre-
nájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služ-
by; rozhlasová reklama; televízna reklama; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
organizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); reklamné agentúry; marketingové štú-
die; nábor zamestnancov; lepenie plagátov; zosta- 
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vovanie výpisov z účtov; prehľad tlače (výstrižko-
vé služby); zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach. 

(540) ŠMAK 
(731) BOD, s.r.o., Majerská 56, 821 07 Bratislava, SK; 
(740) Serina Peter, Mgr., advokátska kancelária, s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1240-2015 
(220) 10.6.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Audiovizuálne prijímače; diapozitívy (fotogra-

fia); diaprojektory; magnetické disky; optické dis-
ky; optické kompaktné disky; exponované filmy; 
kreslené filmy; gramofóny; magnetofóny; magne-
tické nosiče údajov; optické nosiče údajov; pásky 
na záznam zvuku; počítačové programy (sťahova-
teľné); premietacie prístroje; pružné disky; elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); videokazety; 
videopásky; videokamery; vysielače (telekomuni-
kácie); televízne prijímače; nosiče zvukových na-
hrávok; zvukové nahrávacie zariadenia. 
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy 
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; gra-
fické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; ko-
miksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tla-
čené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; 
tlačivá (formuláre); tlačoviny. 
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; komerčné informačné kance-
lárie; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; prenájom reklamných materiá-
lov; vzťahy s verejnosťou (public relations); rek-
lama; on line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; reklamné agentúry; prenájom reklam-
ných plôch; zásielkové reklamné služby; rozhla-
sová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie 
textov; televízna reklama; vydávanie reklamných 
textov. 
38 - Poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; prenos signálu prostredníctvom sate-
litu; vysielanie káblovej televízie; televízne vysiela-
nie; tlačové kancelárie; rozhlasové vysielanie. 
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); produkcia filmov (nie reklamných); na-
hrávanie videopások; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie živých vystúpení; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a te-
levíznych štúdií; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; televízna zábava; nahrávanie vi-
deopások; on line vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; zábava; rozhlasová zábava; požičia-
vanie kinematografických filmov; požičiavanie 
zvukových nahrávok; nahrávacie štúdiá (služby); 
požičiavanie videopások; postsynchronizácia, da-
bing; titulkovanie; strihanie videopások; reportérske 
služby; organizovanie a vedenie koncertov. 
 
 
 
 
 

(540) NAŠI 
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1264-2015 
(220) 15.6.2015 

 10 (511) 16, 32, 33, 35, 41, 43, 44 
(511) 16 - Tlačoviny; obaly (papiernický tovar); balia-

ce plastové fólie; etikety okrem textilných; papie-
rové tašky. 
32 - Nealkoholické nápoje; sýtené vody; mušty; 
ovocné nápoje; ovocné šťavy. 
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva; koktai-
ly; šumivé vína; vodnár (matolinové víno); bur-
čiak. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pred-
vádzanie tovaru; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); reklama; prieskum trhu; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovar-
mi v triedach 16, 32 a 33 tohto zoznamu; obchod-
né sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedený-
mi v triedach 16, 32 a 33 tohto zoznamu. 
41 - Organizovanie seminárov v oblasti vinárstva; 
vyučovanie; vzdelávanie; odborné preškoľovanie 
v oblasti vinárstva. 
43 - Prenájom prechodného ubytovania; vínotéky 
(služby); viechy (služby). 
44 - Odborné poradenstvo v oblasti ochrany viniča. 

(540) Chateau Malanta 
(731) Chateau Malanta s.r.o., Agátová 28, 951 01 N it-

rianske Hrnčiarovce, SK; 
 
 

(210) 1333-2015 
(220) 19.6.2015 

 10 (511) 36, 37, 39, 41 
(511) 36 - Finančný lízing; prenájom nehnuteľností; 

správa nehnuteľností. 
37 - Výstavba budov, ciest, mostov (stavebná čin-
nosť); stavebný dozor; reštaurovanie budov; reštau-
rovanie umeleckých diel; reštaurovanie nábytku; 
stavebníctvo (stavebná činnosť). 
39 - Prenájom dopravných prostriedkov. 
41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych  
a rekreáciu. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, modrá 
(731) TLM Group s.r.o., Zadunajská cesta 6/A, 851 01 

Bratislava, SK; 
 
 



124 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

(210) 1339-2015 
(220) 22.6.2015 

 10 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); on line 

reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pre-
nájom reklamných plôch; písanie reklamných 
textov; rozširovanie reklamných oznamov; mar-
keting; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s motorovými vozidlami a dielcami pre motorové 
vozidlá. 
37 - Informácie o opravách; údržba a opravy au-
tomobilov; údržba a opravy poškodených vozi-
diel; údržba a opravy motorových vozidiel. 
39 - Doručovanie tovarov; uskladnenie tovarov; do-
prava. 

(540) tvojediely24.sk 
(731) DARMA SLOVENSKO, s.r.o., Horelica 491, 

022 01 Čadca, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(210) 1340-2015 
(220) 22.6.2015 

 10 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); on line 

reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pre-
nájom reklamných plôch; písanie reklamných 
textov; rozširovanie reklamných oznamov; marke-
ting; maloobchodné a veľkoobchodné služby s mo-
torovými vozidlami a dielcami pre motorové vo-
zidlá. 
37 - Informácie o opravách; údržba a opravy auto-
mobilov; údržba a opravy poškodených vozidiel; 
údržba a opravy motorových vozidiel. 
39 - Doručovanie tovarov; uskladnenie tovarov; do-
prava. 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna, modrá 
(731) DARMA SLOVENSKO, s.r.o., Horelica 491, 

022 01 Čadca, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(210) 1361-2015 
(220) 22.6.2015 

 10 (511) 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 29 - Konzervované ovocie; konzervy s ovocím; mra-

zené ovocie; sušené ovocie; varené ovocie; duse-
né ovocie; zavárané ovocie; ovocie naložené v al-
kohole; kandizované ovocie; ovocné rôsoly; dže-
my; marmelády; kompóty; ovocné pasty; ovocné 
peny; ovocné pyré; ovocné dezerty; ovocné šťa-
vy na varenie; ovocná dreň; ovocné šupky; ovoc-
né chuťovky; ovocné šaláty; hotové jedlá obsa-
hujúce hlavne ovocie; konzervovaná zelenina; kon-
zervy so zeleninou; mrazená zelenina; sušená ze-
lenina; varená zelenina; dusená zelenina; naklada- 
 

 ná zelenina; zeleninové šťavy na prípravu jedál; 
zeleninové peny; zeleninové nátierky; zeleninové 
pasty; zeleninové paštéty; zeleninové šaláty; ho-
tové jedlá obsahujúce hlavne zeleninu; spracova-
né huby; lúpané semená; solené potraviny; zemia-
kové lupienky; zemiakové hranolčeky; zemiako-
vé vločky; zemiakové placky; krokety; prípravky 
na výrobu pol ievok; polievky; vývary (bujóny); 
mäso; hydina (mäso); bravčové mäso; zverina; di-
vina; konzervované mäso; mäsové konzervy; su-
šené mäso; varené mäso; mäsové výťažky; mä-
sové nátierky; mäsové pasty; mäsové paštéty; ho-
tové jedlá obsahujúce hlavne mäso; huspenina; 
údeniny; klobásy, salámy, párky; slanina; šunka; pe-
čeň; držky; oškvarky; ryby (neživé); konzervo-
vané ryby; konzervy s rybami; jedlá z rýb; vajcia; 
mlieko; mliečne výrobky; mliečne dezerty; mlieč-
ne koktaily; syry; smotana (mliečne výrobky); 
šľahačka; jogurt; tukové nátierky na chlieb; tva-
roh; maslo; margarín; pokrmové tuky; bravčová 
masť; kačacia masť; husacia masť; potravinárske 
oleje; potravinársky loj; potravinárska želatína. 
30 - Čaj; kakao; káva; kávové náhradky; kávové 
príchute; čajové nápoje; kávové nápoje; kakaové 
nápoje; čokoládové nápoje; šerbety (zmrzlinové 
nápoje); zmrzliny; prísady do zmrzlín (spojivá); 
prášky na výrobu zmrzlín; jogurty mrazené (mra-
zené potraviny); múka; sójová múka; múčne jed-
lá; chlieb; pečivo (rožky); sendviče; pizza; cestá 
na koláče; droždie; prášok do pečiva; palacinky; 
sucháre; strúhanka; ryža; ryžové chuťovky; ces-
toviny; kuskus (krupica); mleté orechy; orechy  
v čokoláde; cukrovinky; pralinky; cukrárske vý-
robky; zákusky, koláče; torty; perníky, medovní-
ky; sušienky, keksy; cukríky; oblátky; žuvačky; čo-
koláda; marcipán; med; pudingy; cukor; prírodné 
sladidlá; slad (potraviny); melasa; melasový sirup; 
obilninové výrobky; prípravky z obilnín; obilni-
nové vločky; obilninové chuťovky; ovsené pot-
raviny; ovsené vločky; kukuričné pukance; muš-
li; koreniny; chuťové prísady; omáčky (chuťové 
prísady); sójová omáčka; mäsové šťavy; príchute 
do potravín (okrem éterických esencií a esenciál-
nych olejov); príchute do ná pojov okrem esen-
ciálnych olejov; ocot; ságo; kečup; horčica; ma-
jonézy; zálievky na šaláty; kuchynská soľ; soľ na 
konzervovanie potravín; zahusťovacie prípravky 
na varenie; ľad (prírodný alebo umelý). 
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke  
a lesnícke výrobky patriace do tejto triedy; čer-
stvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé strukoviny; 
čerstvé záhradné bylinky; čerstvé orechy; živé 
kvety; sušené kvety (na dekoráciu); krmivo pre 
zvieratá; semená. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické koktai-
ly; šerbety (nápoje); izotonické nápoje; nealkoho-
lické ovocné nápoje; ovocné šťavy; ovocné džú-
sy; ovocné nektáre; nealkoholické ovocné výťaž-
ky; limonády; mušty; nealkoholické zeleninové 
nápoje; zeleninové šťavy; zeleninové džúsy; ne-
alkoholické zeleninové výťažky; sójové nápoje, 
nie náhradky mlieka; mixované ovocné alebo ze-
leninové nápoje; vody (nápoje); minerálne vody 
(nápoje); sýtené vody; stolové vody; prípravky 
na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; 
sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu l i-
monád; prípravky na výrobu s ýtenej vody; prí-
pravky na výrobu minerálnej vody; prípravky na  
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výrobu likérov; tablety na prípravu šumivých ná-
pojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; ne-
alkoholické aperitívy; pivo; pivové koktaily. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; likéry; 
liehoviny; aperitívy; alkoholické nápoje s ovocím 
ovocné mušty (alkoholické); alkoholické želé; al-
koholické výťažky z ovocia; alkoholické koktaily 
vopred pripravené miešané alkoholické nápoje 
(nie s pivom); destilované nápoje; liehové esen-
cie alkoholové extrakty (tinktúry); prípravky na 
výrobu alkoholických nápojov; alkoholické ener-
getické nápoje. 

(540) Natur farm 
(731) Pannon Food Slovakia s. r. o., Veľká Mača 960, 

925 32 Veľká Mača, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1548-2015 
(220) 21.7.2015 

 10 (511) 20, 31, 35, 37, 44 
(511) 20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; drevené 

alebo plastové pútače; drevené alebo plastové 
rebríky; plastové nádoby (obaly); prútené koše. 
31 - Obilniny; poľnohospodárske, záhradnícke a les-
nícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny 
a živé kvety. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce; pomoc pri riade-
ní obchodných alebo priemyselných podnikov; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; reklamné 
agentúry; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
rozširovanie reklamných oznamov; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 20 a 31 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu, katalógov a telenákupu; prepisovanie 
správ (kancelárske práce); zostavovanie štatistík; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky). 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); opravy to-
varov uvedených v t riede 20 tohto zoznamu; in-
štalácia tovarov uvedených v triede 20 tohto zoz-
namu; inštalácia a opravy zavlažovacích systé-
mov; výstavba budov, ciest, mostov, priehrad  
a diaľkových vedení (stavebná činnosť); interié-
rové a exteriérové maľovanie a natieranie; klam-
piarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy vy-
kurovacích zariadení; pokrývačské práce; prená-
jom stavebného náradia; reštaurovanie nábytku; 
reštaurovanie budov; reštaurovanie umeleckých 
diel; opravy elektrických zariadení, náradia a ná-
strojov. 
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
služby; záhradníctvo; aranžovanie kvetov; služby 
záhradných architektov. 

(540) 

  
 

(591) zelená 
(731) Buriánek Filip, Štefánikova 378/49, 900 28 Ivan-

ka pri Dunaji, SK; 
(740) Zorgovská Karina, Mgr., Bratislava, SK; 

 

 

(210) 1554-2015 
(220) 23.7.2015 

 10 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; rozširovanie reklamných ozna-
mov; prenájom reklamných materiálov; vydáva-
nie reklamných textov; reklama; rozhlasová rek-
lama; prieskum trhu; obchodný manažment pre 
športovcov; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; komerčné informačné kancelárie. 
41 - Organizovanie turnajov a súťaží; organizo-
vanie športových súťaží; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží; požičiavanie a pre-
nájom športového výstroja, náradia, športových 
potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov; pos-
kytovanie športových zariadení; informácie o mož-
nostiach rekreácie; poskytovanie elektronických 
publikácií online, bez možnosti stiahnutia, kopí-
rovania; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie a vedenie kongresov; 
školenie; zábavné parky; telesná výchova; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; produk-
cia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava; 
koncertné siene (služby); poskytovanie športovísk; 
organizovanie živých vystúpení; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia; poskytovanie 
zariadení na karaoke; služby osobných trénerov; 
prenájom športových plôch; služby osobných 
trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cviče-
nia; požičiavanie hračiek. 
43 - Poskytovanie, prenájom prechodného uby-
tovania; penzióny; hotelierske služby; služby ba-
rov; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; ka-
viarne; samoobslužné reštaurácie; reštauračné (stra-
vovacie) služby; ubytovacie kancelárie (hotely, 
penzióny); turistické ubytovne; príprava a dodá-
vanie hotových jedál na objednávku (ketering); 
rezervácie prechodného ubytovania; prázdninové 
tábory (ubytovacie služby); motely (služby); bu-
fety (rýchle občerstvenie); poradenské, konzul-
tačné a informačné služby týkajúce sa služieb 
uvedených v tejto triede. 

(540) 

  
 

(591) čierna, žltá, biela 
(731) Landlord, s.r.o., A. Kmeťa 16, 969 01 Banská Štiav-

nica, SK; 
(740) KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelá-

ria, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1580-2015 
(220) 28.7.2015 

 10 (511) 9, 35, 38, 42 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítače; 

svetelné alebo mechanické signalizačné panely; 
elektrické batérie (články); stožiare bezdrôtových 
antén; záchranné siete; prístroje na zaznamenávanie  
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 času; procesory (centrálne procesorové jednotky); 
chemické prístroje a nástroje; ochranné zariade-
nia proti prepätiu; laboratórne chromatografické 
prístroje; chronografy (prístroje na zaznamená-
vanie časových údajov); smartfóny; čipy (mikro-
procesorové doštičky); čipy s kódom DNA; prí-
stroje na čistenie gramofónových platní; elektrické 
cievky; elektromagnetické cievky; šošovky (op-
tika); čítacie zariadenia (zariadenia na spracova-
nie údajov); čítačky čiarových kódov; čítačky 
elektronických kníh; ďalekohľady; diaľkomery; 
detektory; diagnostické prístroje (nie na lekárske 
použitie); audiovizuálne kompaktné disky; optické 
kompaktné disky; elektrické adaptéry; elektrické 
spojky; elektrické svorky; konektory (elektrotech-
nika); elektrické zariadenia na diaľkové ovláda-
nie priemyselných operácií; elektrodynamické za-
riadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elek-
tronické perá (vizuálne zobrazovacie jednotky); 
elektronické informačné tabule; elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); fakturovacie stroje; kine-
matografické kamery; geodetické prístroje a ná-
stroje; zariadenia globálneho polohového systému 
(GPS); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mik-
rofónom na telefonovanie bez držania telefónu); 
počítačové meniče diskov; indikátory strát elek-
trickej energie; integrované obvody; prístroje na 
vnútornú komunikáciu; invertory (elektrotechni-
ka); diskové mechaniky počítačov; videokamery; 
karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo 
mikroprocesorové); magnetické kodéry; elektric-
ké kolektory; prenosné počítače; lasery (nie na 
lekárske použitie); meracie prístroje; mikropro-
cesory; mobilné telefóny; modemy; elektrické mo-
nitorovacie prístroje; monitory (počítačový hard-
ér); monitorovacie počítačové programy; myši 
(periférne zariadenia počítačov); nabíjačky baté-
rií; navigačné nástroje; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrá-
vok; notebooky (prenosné počítače); počítačové 
operačné programy (nahraté); optické vlákna; pe-
riférne zariadenia počítačov; počítačové progra-
my (sťahovateľné); počítačové tlačiarne; počíta-
čové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počíta-
čový hardvér; prenosné multimediálne prehrávače; 
pružné disky; skenery (zariadenia na spracovanie 
údajov); sťahovateľné hudobné súbory; sťahova-
teľné obrazové súbory; tablety (prenosné počíta-
če); USB kľúče; vysielače elektronických signá-
lov; počítačové pamäte; telefónne prístroje; bez-
drôtové telefóny; fototelegrafické prístroje; zaria-
denia pre WLAN technológie. 
35 - Aktualizácia a údržba údajov v počítačových 
databázach; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); ob-
chodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tre-
tie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; marketing; poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; exter-
né administratívne riadenie podnikov; optimali-
zácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia 
obchodovania na webových stránkach; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
správa počítačových súborov; vyhľadávanie infor- 
 

mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
komerčné informačné kancelárie; obchodné spros-
tredkovateľské služby v oblasti výpočtovej, kan-
celárskej a reprodukčnej techniky. 
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta; ko-
munikácia prostredníctvom optických sietí; ko-
munikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; posielanie správ; poskytovanie prístupu do 
databáz; poskytovanie telekomunikačných kaná-
lov na telenákupy; poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie používateľského prístupu do svetovej po-
čítačovej siete; prenájom prístrojov na prenos správ; 
prenájom prístupového času do svetových počí-
tačových sietí; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; prenos digitálnych súborov; prenos správ 
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
ča; prenájom modemov; prenájom faxových prí-
strojov; prenájom telefónov; prenájom telekomu-
nikačných prístrojov; rádiová komunikácia; hla-
sová odkazová služba; služby vstupu do t eleko-
munikačných sietí (smerovanie a pripájanie); kon-
tinuálny prenos dát (streaming); telefonické služby; 
telegrafická komunikácia; videokonferenčné služby. 
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; pos-
kytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); diaľkové mo-
nitorovanie počítačových systémov; digitalizácia 
dokumentov (skenovanie); uchovávanie elektronic-
kých údajov; hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); inštalácia počítačo-
vého softvéru; expertízy (inžinierske práce); po-
radenstvo v oblasti počítačových programov; po-
radenstvo pri tvorbe webových stránok; poraden-
stvo v oblasti informačných technológií; zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; vedecké 
laboratórne služby; obnovovanie počítačových da-
tabáz; počítačové programovanie; analýzy počí-
tačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu 
a vývoja počítačového hardvéru; poskytovanie in-
formácií o počítačových technológiách a progra-
movaní prostredníctvom webových stránok; po-
žičiavanie počítačového softvéru; prenájom we-
bových serverov; prevod (konverzia) počítačových 
programov alebo údajov (nie fyzický); ochrana po-
čítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); tech-
nický prieskum; tvorba softvéru; údržba počíta-
čového softvéru; zálohovanie údajov mimo praco-
viska. 

(540) KYBOS 
(731) UNIS COMPUTERS, a.s., Jundrovská 618/31, 

624 00 Brno, CZ; 
(740) Perkov Martina, JUDr., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 1581-2015 
(220) 28.7.2015 

 10 (511) 9, 35, 38, 42 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítače; 

svetelné alebo mechanické signalizačné panely; 
elektrické batérie (články); stožiare bezdrôtových 
antén; záchranné siete; prístroje na zaznamenáva-
nie času; procesory (centrálne procesorové jednot-
ky); chemické prístroje a nástroje; ochranné za-
riadenia proti prepätiu; laboratórne chromatogra-
fické prístroje; chronografy (prístroje na zazname- 
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 návanie časových údajov); smartfóny; čipy (mik-
roprocesorové doštičky); čipy s kódom DNA; prí-
stroje na čistenie gramofónových platní; elektric-
ké cievky; elektromagnetické cievky; šošovky (op-
tika); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie 
údajov); čítačky čiarových kódov; čítačky elek-
tronických kníh; ďalekohľady; diaľkomery; de-
tektory; diagnostické prístroje (nie na lekárske 
použitie); audiovizuálne kompaktné disky; optic-
ké kompaktné disky; elektrické adaptéry; elek-
trické spojky; elektrické svorky; konektory (elek-
trotechnika); elektrické zariadenia na diaľkové ov-
ládanie priemyselných operácií; elektrodynamic-
ké zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; 
elektronické perá (vizuálne zobrazovacie jednot-
ky); elektronické informačné tabule; elektronické 
publikácie (sťahovateľné); fakturovacie stroje; ki-
nematografické kamery; geodetické prístroje a ná-
stroje; zariadenia globálneho polohového systé-
mu (GPS); handsfree (slúchadlá so zabudovaným 
mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); 
počítačové meniče diskov; indikátory strát elek-
trickej energie; integrované obvody; prístroje na 
vnútornú komunikáciu; invertory (elektrotechni-
ka); diskové mechaniky počítačov; videokamery; 
karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo 
mikroprocesorové); magnetické kodéry; elektrické 
kolektory; prenosné počítače; lasery (nie na le-
kárske použitie); meracie prístroje; mikroproce-
sory; mobilné telefóny; modemy; elektrické mo-
nitorovacie prístroje; monitory (počítačový hard-
vér); monitorovacie počítačové programy; myši 
(periférne zariadenia počítačov); nabíjačky baté-
rií; navigačné nástroje; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; 
notebooky (prenosné počítače); počítačové ope-
račné programy (nahraté); optické vlákna; peri-
férne zariadenia počítačov; počítačové programy 
(sťahovateľné); počítačové tlačiarne; počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový 
hardvér; prenosné multimediálne prehrávače; pruž-
né disky; skenery (zariadenia na spracovanie úda-
jov); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné 
obrazové súbory; tablety (prenosné počítače); USB 
kľúče; vysielače elektronických signálov; počíta-
čové pamäte; telefónne prístroje; bezdrôtové tele-
fóny; fototelegrafické prístroje; zariadenia pre 
WLAN technológie. 
35 - Aktualizácia a údržba údajov v počítačových 
databázach; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); ob-
chodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; marketing; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
externé administratívne riadenie podnikov; opti-
malizácia internetových vyhľadávačov; optimali-
zácia obchodovania na webových stránkach; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; správa počítačových súborov; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); komerčné informačné kancelárie; 
obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti vý-
počtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky. 
 

38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta; ko-
munikácia prostredníctvom optických sietí; ko-
munikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; posielanie správ; poskytovanie prístupu do 
databáz; poskytovanie telekomunikačných kaná-
lov na telenákupy; poskytovanie telekomunikač-
ného pripojenia do svetovej počítačovej siete; pos-
kytovanie používateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; prenájom prístrojov na prenos 
správ; prenájom prístupového času do svetových 
počítačových sietí; prenos signálu prostredníc-
tvom satelitu; prenos digitálnych súborov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítača; prenájom modemov; prenájom faxových 
prístrojov; prenájom telefónov; prenájom tele-
komunikačných prístrojov; rádiová komunikácia; 
hlasová odkazová služba; služby vstupu do tele-
komunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); 
kontinuálny prenos dát (streaming); telefonické služ-
by; telegrafická komunikácia; videokonferenčné 
služby. 
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; pos-
kytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); diaľkové mo-
nitorovanie počítačových systémov; digitalizácia 
dokumentov (skenovanie); uchovávanie elektro-
nických údajov; hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); inštalácia počítačo-
vého softvéru; expertízy (inžinierske práce); po-
radenstvo v oblasti počítačových programov; po-
radenstvo pri tvorbe webových stránok; poraden-
stvo v oblasti informačných technológií; zhoto-
vovanie kópií počítačových programov; vedecké 
laboratórne služby; obnovovanie počítačových 
databáz; počítačové programovanie; analýzy po-
čítačových systémov; poradenstvo v oblasti ná-
vrhu a vývoja počítačového hardvéru; poskyto-
vanie informácií o počítačových technológiách  
a programovaní prostredníctvom webových strá-
nok; požičiavanie počítačového softvéru; prená-
jom webových serverov; prevod (konverzia) po-
čítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); technický prieskum; tvorba softvéru; údrž-
ba počítačového softvéru; zálohovanie údajov mi-
mo pracoviska. 

(540) PRYTANIS 
(731) UNIS COMPUTERS, a.s., Jundrovská 618/31, 

624 00 Brno, CZ; 
(740) Perkov Martina, JUDr., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 1607-2015 
(220) 3.8.2015 

 10 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; rozširovanie reklamných ozna-
mov; prenájom reklamných materiálov; vydáva-
nie reklamných textov; reklama; rozhlasová rek-
lama; prieskum trhu; obchodný manažment pre 
športovcov; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; komerčné informačné kancelárie. 
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41 - Organizovanie turnajov a súťaží; organizo-
vanie športových súťaží; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží; požičiavanie a pre-
nájom športového výstroja, náradia, športových 
potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov; pos-
kytovanie športových zariadení; informácie o mož-
nostiach rekreácie; poskytovanie elektronických 
publikácií online, bez možnosti stiahnutia, kopí-
rovania; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie a vedenie kongresov; 
školenie; zábavné parky; telesná výchova; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; produk-
cia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava; 
koncertné siene (služby); poskytovanie športovísk; 
organizovanie živých vystúpení; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia; poskytovanie 
zariadení na karaoke; služby osobných trénerov; 
prenájom športových plôch; služby osobných tré-
nerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; 
požičiavanie hračiek. 
43 - Poskytovanie, prenájom prechodného ubyto-
vania; penzióny; hotelierske služby; služby barov; 
samoobslužné jedálne; závodné jedálne; kaviar-
ne; samoobslužné reštaurácie; reštauračné (stravo-
vacie) služby; ubytovacie kancelárie (hotely, pen-
zióny); turistické ubytovne; príprava a dodávanie 
hotových jedál na objednávku (ketering); rezer-
vácie prechodného ubytovania; prázdninové tá-
bory (ubytovacie služby); motely (služby); bufe-
ty (rýchle občerstvenie); poradenské, konzultač-
né a informačné služby týkajúce sa služieb uve-
dených v tejto triede. 

(540) 

  
 

(591) žltá, sivá, biela 
(731) Landlord, s.r.o., A. Kmeťa 16, 969 01 Banská Štiav-

nica, SK; 
(740) KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelá-

ria, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1627-2015 
(220) 30.7.2015 

 10 (511) 9, 25, 28 
(511) 9 - Odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie 

dopravným nehodám; osobné ochranné prostried-
ky proti nehodám; ochranné odevy proti úrazom, 
proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne 
ochranné odevy; výstražné píšťalky; zvukové 
signálne zariadenia; akustické vedenia; hovorové 
rúry (lodné); zväčšovacie prístroje (fotografia); 
elektrodynamické prístroje na diaľkové ovládanie 
železničných výhybiek; magnety; elektromagne-
tické cievky; alarmy; elektrické zariadenia na 
diaľkové zapaľovanie; ochranné azbestové ruka-
vice; ochranné azbestové odevy (proti ohňu); ha-
siace prístroje; antény; astrofotografické objektí-
vy; elektrónky so žeravou katódou; audiovizuálne 
vyučovacie prístroje; hudobné mincové automa-
ty; mincové mechanizmy; žetónové mechanizmy;  
 

 požiarne hlásiče; automatické hlásiče nízkeho tla-
ku v automobilových pneumatikách; špeciálne och-
ranné letecké kombinézy; elektrické signalizačné 
zvončeky; prúty pre prútikárov, virgule; záchran-
né člny; váhy; meteorologické balóny; magneto-
fóny; magnetické pásky; mostové váhy; požiar-
nické palice; nabíjacie agregáty elektrických ba-
térií; betatróny (urýchľovače elektrónov); lístkové 
automaty; reproduktorové skrinky; slnečné clony 
(optika); koncovky (elektrotechnika); tlakomery 
na ventily; galvanometre; tlačidlá zvončekov; od-
bočnice, odbočné krabice (elektrotechnika); gramo-
fónové prenosky; vodováhy; kancelárske stroje 
na dierne štítky; plášte elektrických káblov; rám-
čeky na diapozitívy; kruhové logaritmické pra-
vítka; logaritmické pravítka; posuvné meradlá; roz-
merové mierky, šablóny; planografické prístroje; 
kinematografické kamery; kapilárne rúrky; nosi-
če zvukových nahrávok; ochranné prilby; dýcha-
cie masky (nie na umelé dýchanie); zváračské 
kukly; retiazky na okuliare; prístroje na reguláciu 
tepla; tmavé komory (fotografia); prístroje na re-
guláciu vykurovacích pecí; elektricky vyhrievané 
ponožky; stojany alebo regály na sušenie fotogra-
fií; zariadenia na strihanie kinematografických 
záznamov; integrované tlačené obvody; blikavé 
svetlá (svetelné signály); signalizačné (návestné) 
zvonce; kazety na mikroskopové sklíčka; elek-
trické kolektory; elektrické zariadenia na diaľko-
vé ovládanie priemyselných operácií; rozvodné 
skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); komutá-
tory; námorné kompasy; okuláre; tkáčske lupy; 
krokomery; počítadlá; metronómy; elektrické kon-
denzátory; elektrické vodiče; elektroinštalačné 
rúrky; spínače; konektory (elektrotechnika); spo-
jovacie skrinky (elektrotechnika); telefónne ústred-
ne; elektrické kontakty; zariadenia na kontrolu 
frankovania; elektrické regulačné prístroje; elek-
trické monitorovacie prístroje; tachometre dop-
ravných prostriedkov; elektrické meniče; fotoko-
pírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo 
termické); šnúrky na okuliare; krivule, retorty; 
laboratórne stojany; korekčné šošovky (optika); 
objektívy (optika); kozmografické nástroje; potá-
pačské kombinézy; komutačné elektrické prístro-
je; vypínače; obmedzovače (elektrotechnika); elek-
trické zásuvky; prúdové usmerňovače; redukcie 
(elektrotechnika); krajčírske metre; laboratórne 
misky; prístroje na meranie hrúbky kože; cyklo-
tróny; detektory falošných mincí; spúšte uzávie-
rok (fotografia); hustomery; kreslené filmy; labo-
ratórne podnosy; detektory kovov na priemyselné 
alebo vojenské použitie; sonary (ultrazvukové lo-
kátory); detektory; uzávierky (fotografia); akus-
tické membrány; prístroje na rámovanie diapozi-
tívov; fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); pre-
mietacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; 
diktafóny; difrakčné zariadenia (mikroskopia); 
reproduktory, amplióny; elektrické ističe; gramo-
fóny; mikroskopy; zariadenia na zaznamenávanie 
vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; roz-
vodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elek-
trina); kružidlá; mierky; meracie prístroje; dyna-
mometre; ukazovatele hladiny vody; záchranné  
a požiarnické rebríky; fotoblesky; telefónne slú-
chadlá; fluorescenčné obrazovky; premietacie plo-
chy, plátna; tvárové štíty (ochranné pracovné pros-
triedky); zobrazovacie dosky (fotografia); odkvap- 
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 kávacie misky na fotografické použitie; indikáto-
ry strát elektrickej energie; elektrické meracie za-
riadenia; elektrické káble; rozvodové systémy 
elektrického vedenia; riadiace panely (elektrotech-
nika); galvanické články; spojky elektrického ve-
denia; elektrické spojky; elektrické svorky; elek-
trické relé; elektrolyzéry; vysielače elektronic-
kých signálov; telekomunikačné vysielače; pásky 
na záznam zvuku; tachografy vozidiel; cievky (fo-
tografia); mechanické značky; epidiaskopy; skú-
mavky; termostaty; ergometre; nástroje a stroje 
na skúšanie materiálov; zachytávače iskier; špe-
ciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; 
puzdrá na cvikre; skúšobné prístroje (nie na le-
kárske použitie); refraktometre; expozimetre; fak-
turovacie stroje; laboratórne fermentačné prístro-
je; bezpečnostné zariadenia pre železničnú do-
pravu; elektrické drôty; magnetické drôty; záva-
žia olovníc; olovnice; ochranné siete proti neho-
dám; záchranné siete; záchranné plachty; strihač-
ky filmov; filtre na dýchacie masky; fotografické 
filtre; nabíjačky batérií; vysokofrekvenčné prí-
stroje; frekventomery; poistky; rádiá; kryštálové 
detektory; ochranné rukavice; potápačské rukavi-
ce; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na prie-
myselné použitie; prístroje na rozbor plynov; ply-
nomery (meracie prístroje); geodetické prístroje  
a nástroje; prístroje na sušenie fotografii (sušič-
ky); prístroje na leštenie fotografií (leštičky); 
pravítka (meracie nástroje); sklené odmerky; ras-
tre na výrobu štočkov; mriežky elektrických aku-
mulátorov; protipožiarne ochranné odevy; ohňo-
vzdorné ochranné odevy; audiovizuálne prijíma-
če; heliografické prístroje; hologramy; vlhkome-
ry; záchranné prístroje a zariadenia; dýzy požiar-
nických hadíc; požiarnické autá; požiarnické čer-
padlá; sklonomery; svahomery; taxametre; indi-
kátory množstva; vákumetre; rýchlomery, tacho-
metre; induktory (elektrotechnika); kotvy (indukty) 
(elektrotechnika); zariadenia na spracovanie úda-
jov; zrkadlá na kontrolovanie práce; prístroje na 
vnútorné komunikáciu; nosiče tmavých platni (fo-
tografia); invertory (elektrotechnika); ionizačné 
prístroje (nie na ionizáciu vzduchu alebo vody); 
dverové priezory; značkovače (pomôcky na šitie); 
špeciálny laboratórny nábytok; laktodenzimetre, 
mliekomery; laktomery; lampy do tmavých komôr 
(fotografia); optické lampy; diaprojektory; later-
na magika (prístroje); signalizačné návestné lam-
páše; lasery (nie na lekárske použitie); šošovky 
(optika); váhy na váženie listov; logy (prístroje 
na meranie plavebnej rýchlosti lodí); sondážne 
laná; zväčšovacie sklá (optika); svetelné tabule; ne-
ónové reklamy; okuliare (optika); nástroje s oku-
lármi; nivelačné prístroje; okuliarové šošovky; 
výrobky očnej optiky; manometre (tlakomery); pe-
riskopy; ochranné masky; matematické pomôc-
ky; mincové mechanizmy na televízne prijímače; 
megafóny; počítačové pamäte; tesárske pravítka; 
ortuťové libely; rýchlomery (fotografia); presné 
meracie prístroje; nástroje na meranie; meteoro-
logické prístroje; metre (meracie nástroje); mik-
rometrické skrutky do optických prístrojov; mik-
rofóny; mikrotómy; automatické časové spínače 
(nie hodinárske); zrkadlá (optika); dýchacie prí-
stroje na plávanie pod vodou;  plavebné prístroje 
a nástroje; námorné signalizačné zariadenia; na-
vigačné nástroje; rámy na okuliare; elektrické ba- 
 

 térie (články); elektrické akumulátory; vodováhy, 
libely; nivelačné nástroje; rámy na cvikre; optic-
ké hranoly; pozorovacie nástroje; oktanty; ohm-
metre; vlnomery; optické prístroje a nástroje; op-
tické sklo; počítače; nahraté počítačové progra-
my; oscilografy; zariadenia na prelievanie kyslí-
ka; ozonizátory; mikrometre; svetelné alebo me-
chanické signalizačné panely; prepäťové poistky; 
bleskozvody; parkovacie hodiny; astronomické 
prístroje a nástroje; prístroje na meranie hrúbky 
pokožky; acidimetre; prístroje a nástroje na vá-
ženie; salinometre (prístroje na meranie obsahu 
soli vo vode, pôde); statívy na fotoaparáty; foto-
grafické hľadáčiky; fotometre; fototelegrafické 
prístroje; fyzikálne prístroje a nástroje; automa-
tické ovládacie zariadenia vozidiel; cvikre; pipe-
ty; meračské stoly (geodetické pomôcky); plani-
metre; tampóny do uší pre potápačov; zvončeky 
(poplašné zariadenia); závažia; polarimetre; rá-
diotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zaria-
denia; merače tlaku (tlakomery); ukazovatele tla-
ku; premietacie prístroje; protikorózne katódové 
prístroje; chrániče zubov; pyrometre; radary; au-
torádiá; rádiologické zariadenia na priemyselné 
použitie; uhlomery (meracie nástroje); prístroje  
a zriadenia na produkciu röntgenových lúčov (nie 
na lekárske použitie); röntgenové žiariče (nie na 
lekárske použitie); ochranné zariadenia proti 
röntgenovým lúčom (nie na lekárske použitie); 
telefónne prístroje; refraktory; röntgenové prí-
stroje (nie na lekárske použitie); spektroskopy; 
elektrické odpory; teplomery (nie na lekárske 
použitie); respirátory na filtráciu vzduchu; dý-
chacie prístroje (nie na umelé dýchanie); reostaty; 
minciere (váhy); svetelné alebo mechanické ná-
vestidlá; sacharimetre (cukromery); sondy na ve-
decké použitie; satelity na vedecké použitie; mem-
brány do vedeckých prístrojov; vyučovacie prí-
stroje; indukčné cievky; svorky (elektrotechnika); 
elektrické zámky; sextanty; signalizačné píšťal-
ky; výstražné trojuholníky do v ozidiel; elektro-
dynamické zariadenia na diaľkové ovládanie ná-
vestidiel; simulátory vedenia a riadenia doprav-
ných prostriedkov; sirény; zariadenia na prenos 
zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové 
prehrávacie zariadenia, prehrávače; sondážne za-
riadenia a stroje; sondážne plomby; sonometre; 
spektrografy; sférometre; stereoskopy; stereo-
skopické zariadenia; gramofónové ihly; sulfito-
metre; ďalekopisy; tachometre; závitníkové ka-
libre; telegrafy (prístroje); televízne prijímače; tele-
grafné drôty; diaľkové ovládače; stožiare bezdrô-
tových antén; čítacie zariadenia (pre účinkujú-
cich); telefónne mikrofóny; diaľkové prerušova-
če; ďalekohľady; teleskopy; indikátory teploty; 
prístroje na zaznamenávanie času; teodolity; ter-
mostaty do vozidiel; vysielače (telekomunikácie); 
presné váhy; stolárske pomôcky na rysovanie; 
elektrónky (rádiotechnika); urinometre; variomet-
re; verniére (pomocné posuvné meradlá); video-
pásky; viskozimetre; elektrické zariadenia proti 
krádežiam; regulátory napätia do vozidiel; hlaso-
vacie zariadenia; voltmetre; zariadenia na výme-
nu gramofónových ihiel; destilačné laboratórne 
prístroje; poistkový drôt z kovových zliatin; anti-
katódy; píšťalky na psov; zameriavacie ďaleko-
hľady na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu; nástroje na určovanie azimutu;  
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 svetelné bóje, majáky; držiaky elektrických ob-
jímok; exponované filmy; svetelné alebo mecha-
nické dopravné značky; záchranné bóje; signali-
začné bóje; bzučiaky; buzoly; hmlové signály 
(nie výbušné); registračné pokladnice; rádiolo-
gické obrazovky na priemyselné použitie; mag-
netické identifikačné karty; fotovoltaické články; 
denzitometre; magnetické disky; pružné disky; 
videorekordéry; počítačové klávesnice; integro-
vané obvody; polovodiče; čipy (mikroprocesoro-
vé doštičky); katódy; záchranné vesty; záchranné 
pásy; chemické prístroje a nástroje; exponované 
kinematografické filmy; materiály na elektrické 
vedenie (drôty, káble); kontaktné šošovky; puz-
drá na kontaktné šošovky; inkubátory na kultúry 
baktérií; solárne články; izolovaný medený drôt; 
elektrické výbojky (nie osvetľovacie); fotogra-
fické clony; destilačné prístroje na vedecké pou-
žitie; dozimetrické prístroje; dozimetre; elektric-
ké dverové zvončeky; puzdrá na okuliare; labora-
tórne pece, piecky; optické vlákna; telefónne drô-
ty; exponované röntgenové filmy; filtre UV lú-
čov (fotografovanie); ozvučnice ampliónov; troj-
nožky na fotoaparáty; čítačky čiarových kódov; 
nepriestrelné vesty; značkovacie bóje; doštičky 
na integrované obvody; laboratórne chromatogra-
fické prístroje; chronografy (prístroje na zazna-
menávanie časových údajov); audiovizuálne kom-
paktné disky; optické kompaktné disky; počíta-
čové operačné programy (nahraté); periférne za-
riadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté 
počítačové programy); optické kondenzátory; akus-
tické spriahadlá; spojovacie prvky (vybavenie za-
riadení na spracovanie údajov); dekompresné ko-
mory; digitálne súradnicové zapisovače; potápač-
ské masky; elektronické perá (vizuálne zobrazo-
vacie zariadenia); kódované magnetické karty; 
faxy; požiarnické člny; počítačové rozhrania; po-
čítačové meniče diskov; nákolenníky pre robot-
níkov; elektrické regulátory svetla; magnetické 
nosiče údajov; magnetické kodéry; magnetické 
páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; 
modemy; monitory (počítačový hardvér); moni-
torovacie počítačové programy; myši (periférne 
zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; 
optické nosiče údajov; optické disky; počítačové 
tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jed-
notky); čítacie zariadenia (zariadenia na spraco-
vanie údajov); bezpečnostné pásy (nie na sedadlá 
vozidiel, nie športový výstroj); skenery (zariadenia 
na spracovanie údajov); detektory dymu; tranzis-
tory (elektronika); röntgenové snímky (nie na le-
kárske použitie); spojovacie objímky na elektric-
ké káble; guľôčkové počítadlá; elektronické diá-
re; telefónne záznamníky; videokamery; kazeto-
vé prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; 
diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); 
diskové mechaniky počítačov; elektricky ovlá-
dané koľajnice na upevnenie bodových svetiel, 
svetlometov; elektronické vreckové slovníky; elek-
tronické zabezpečovacie prívesky na tovary; oh-
ňovzdorné obaly; žiarovky do zábleskových prí-
strojov; karty s integrovanými obvodmi (pamä-
ťové alebo mikroprocesorové); odmerné lyžice; 
notebooky (prenosné počítače); elektronické in-
formačné tabule; vreckové kalkulačky; ochranná 
obuv proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu; 
rozstrekovacie požiarnické zariadenia; motorové  
 

 štartovacie káble; slnečné okuliare; dochádzkové 
hodiny; videokazety; kazety na videohry; video-
displeje; videotelefóny; okuliare na športovanie; 
nosové štipce pre plavcov a potápačov; ochranné 
prilby na športovanie; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); počítačové programy (sťahova-
teľné); navigačné prístroje vozidiel (palubné po-
čítače); dekoratívne magnety; bezdrôtové telefó-
ny; podložky pod myš; prenosné osobné stereo-
prehrávače; opierky zápästia na prácu s počíta-
čom; koaxiálne káble; káble s optickými vlákna-
mi; kryty na elektrické zásuvky; prístroje na vý-
skum morského dna; elektrifikované ohrady; po-
čítačové hry (softvér); slúchadlá; predradníky na 
osvetľovacie prístroje; rádiové pejdžre; satelitné 
navigačné prístroje; selenoidné ventily (elektro-
magnetické prepínače); ochranné zariadenia proti 
prepätiu; prenosné krátkovlnné vysielačky; indi-
kátory smeru vetra (veterné rukávy); elektronické 
svetelné ukazovadlá (vyučovacie pomôcky); fi-
guríny na resuscitáciu (učebná pomôcka); regulá-
tory osvetlenia scény; kuchynské časovače (pre-
sýpacie hodiny); čipy s kódom DNA; DVD pre-
hrávače; bankomaty; dopravné signalizačné za-
riadenia (semafory); handsfree (slúchadlá so zabu-
dovaným mikrofónom na telefonovanie bez dr-
žania telefónu); azbestové požiarnické ochranné 
zásteny; jazdecké prilby; špeciálne laboratórne 
odevy; identifikačné magnetické náramky; trans-
pondéry (telekomunikačné družice na prenos rá-
diových signálov); sťahovateľné zvonenia do mo-
bilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; 
sťahovateľné obrazové súbory; figuríny na nára-
zové skúšky; laboratórne odstredivky; dosky ploš-
ných spojov; USB kľúče; zariadenia globálneho 
polohového systému (GPS); prenosné multime-
diálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; 
elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); triódy; 
transformátory na zvýšenie napätia; prenosné po-
čítače; požiarnické hadice; tašky na notebooky; 
obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; Petri-
ho misky; Pitotove trubice; stroboskopy; doprav-
né kužele; nalepovacie teplomery (nie na lekárske 
použitie); počítačové softvérové aplikácie (sťaho-
vateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; 
náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (práz-
dne); audiovizuálne prístroje na monitorovanie 
bábätiek; videoprístroje na monitorovanie bábä-
tiek; clony proti bočnému svetlu na objektívy fo-
toaparátov; tablety (prenosné počítače); kódova-
né karty na odomykanie dverí; 3D okuliare; pa-
mäťové karty zariadení na videohry; nepriestrel-
né odevy; akcelerometre; elektrické adaptéry; zá-
chranné kabínky pre prípad prírodných katastrof; 
počítačový hardvér; solárne panely na výrobu 
elektrickej energie; mobilné telefóny; delostre-
lecké teleskopické zameriavače; digitálne tabule. 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie 
pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na 
kúpanie; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spod-
né časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa 
(ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo 
krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; celé to-
pánky; špičky na obuv; potné vložky; ramienka 
na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere 
(časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pán-
ske spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety 
(spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti  
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odevov); klobúkové kostry; čiapkové šilty; opa-
sky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; 
pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväz-
ky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry či-
žiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; ko-
šele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klo-
búky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; ko-
žušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuško-
vé nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kom-
binézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca 
pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); 
detské nohavičky; chrániče uší proti chladu (po-
krývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; 
jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické 
oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové pod-
šívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny 
(oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; ko-
žušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre 
(klobúky); gabardénové plášte; korzety (spodná 
bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky 
na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných ode-
vov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé 
odevy; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; liv-
reje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); 
zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského 
rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papu-
če; peleríny; kožušinové kabáty; plážové obleče-
nie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; ša-
ty; dreváky; sandále; podprsenky; zvrchníky; ka-
bátiky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podráž-
ky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papie-
rové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pán-
ske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie 
papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; 
topánky na šport; nánožníky, nie elektricky vy-
hrievané; štuple na kopačky; športová obuv; če-
lenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s ka-
pucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spod-
ná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na 
krk; telocvičné úbory; odevy z imitácii kože; ko-
žené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sári; trič-
ká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchova-
cie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady 
a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; pa-
pierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; no-
havicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na 
odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové suk-
ne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; špor-
tové tielka; valenky (ruské plstené čižmy); alby 
(liturgické rúcha). 
28 - Duše do hracích lôpt; kapsle do pištolí (hrač-
ky); hračky pre zvieratá chované v domácnosti; 
krúžky (hádzanie obruči); umelé vianočné strom-
čeky; luky na lukostreľbu; náradie na lukostreľ-
bu; hrany na lyže; hojdačky; lopty na hranie; ba-
lóny na hranie; mantinely biliardového stola; hoj-
dacie kone; kriketové rukavice; dojčenské fľaše 
pre bábiky; stacionárne tréningové bicykle; bi-
liardové gule; krieda na biliardové tága; biliardo-
vé markéry (tabuľky na zaznamenávanie stavu 
hry); kolky (figúrky); guľky na hranie; hračky; 
stavebnicové kocky (hračky); boby; petardy; to-
pánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľa-
mi; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; 
hracie lopty; zariadenia a prístroje na bowling; 
boxerské rukavice; výplety rakiet; golfové palice; 
šarkany; navijaky na šarkanov; terče; zvončeky 
na vianočné stromčeky; hracie žetóny; stavebni- 
 

ce; strunové výplety rakiet; stroje na telesné cvi-
čenia; posilňovacie stroje; ozdoby alebo darčeky 
rozdávané hosťom pri večierkoch; chrániče na 
píšťaly (športový tovar); vak s kriketovými pot-
rebami; hokejky; dáma (hra); kocky (hra); cvi-
čebné náradie na posilňovanie hrudníka; disky 
(športové náradie); domino (hra); šachové hry; 
šachovnice; hracie dosky na dámu; pištole (hrač-
ky); valčeky do stacionárnych tréningových bi-
cyklov; golfové vaky na kolieskach alebo bez ko-
liesok; atrapy, napodobeniny tovarov; vosky na 
lyže; siete (športové potreby); tenisové siete; ly-
žiarske viazanie; šípky (hra); stoly na stolový 
futbal; harpúny (športové náradie); hracie ruka-
vice; poháre na kocky (na hru); vzpieračské čin-
ky; rapkáče; spoločenské hry; hry; vrhače holu-
bov (hlinených terčov); rakety (športové nára-
die); postieľky pre bábiky; domčeky pre bábiky; 
bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové 
masky; modely automobilov; plutvy na plávanie; 
bazény (na hranie); umelý sneh na vianočné strom-
čeky; puky; kolieskové korčule; korčule; tulenie 
pásy na lyže; hlinené holuby (terče); surfovacie 
dosky; odevy pre bábiky; izby pre bábiky; triko-
vé zariadenia; kolky (hra); škrabky na lyže; obaly 
na lyže; lyže; stoly na stolný tenis; vĺčiky (hračky); 
sánky (športové potreby); lurč (hra s kockami); 
kolobežky (hračky); bedmintonové košíky; vzdu-
chové pištole (hračky); delobuchy (pyrotechnické 
hračky); ozdoby na vianočné stromčeky (okrem 
osvetľovacích telies a cukroviniek); stojany na 
vianočné stromčeky; biliardové tága; špičky bi-
liardových tág; biliardové stoly; biliardové stoly 
na použitie po vhodení mince; lyže na surfova-
nie; plachetnice (malé); klzáky (rogalá); prístroje 
na hry; gymnastické zariadenia; šermiarske zbra-
ne; šermiarske masky; šermiarske rukavice; bej-
zbalové rukavice; upínacie pásy pre horolezcov; 
chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na 
kolená (športový tovar); autá (hračky); klzáky (pa-
dákové); ochranné vypchávky (časti športových 
úborov); skejtbordy; šmykľavky (na hry); odra-
zové dosky (športové náradie); medvedíky (hrač-
ky); vodné lyže; golfové rukavice; stolové hry; 
zariadenia lunaparkov; lietajúce taniere (hračky); 
podkovy (hračky); mah-jong (čínska spoločenská 
hra so 144 kameňmi); plyšové hračky; bublifuky; 
vozidlá (hračky); paličky mažoretiek; sieťky na 
motýle; poťahy na lyže a surfy; popruhy na pla-
chetnice; hlavolamy (puzzle); sťažne na plachet-
nice; peintbolové zbrane (športové potreby); ná-
boje do peintbolových zbraní (športové potreby); 
remene na surfy; zariadenia na vyhadzovanie te-
nisových loptičiek; štartovacie bloky (športové 
potreby); snežiace gule; opasky pre vzpieračov 
(športové potreby); dosky na tréning vo vode; kar-
ty na bingo; prostriedky na úpravu golfovej plo-
chy (vybavenie na golf); poľovnícke vábničky; 
ruletové kolesá; kolieskové korčule (jednoradové); 
piňaty; boxovacie vrecia; diaľkovo ovládané vo-
zidlá (hračky); kolofónia pre atlétov; snežnice; gu-
mipušky (športové potreby); hracie automaty uvá-
dzané do činnosti vhodením mince; kaleidosko-
py; hracie karty; kartové hry; konfety; elektro-
nické terče; poľovnícke pachové návnady; mas-
kovacie štíty (športové potreby); suspenzory pre 
športovcov (športové potreby); snoubordy; skla-
dacie modely (hračky); hracie automaty (pačinko);  
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stúpacie železá (horolezecký výstroj); výherné hra-
cie automaty; hracie automaty; papierové karne-
valové čiapky; dosky na výučbu plávania; žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; 
mäkké hračky; trampolíny; žrde na skok o ž rdi; 
plávacie ramenné pásy; plávacie kolesá; plávacie 
vesty; hracie videoautomaty; vreckové hry s LCD 
displejom; arkádové hracie videoautomaty; ovlá-
dače hracích konzol; hračkárske modely; figúrky 
(hračky); stroje na vrhanie lôpt; činky; masky (hrač-
ky); matriošky (ruské drevené bábiky); ovládače 
hračiek; golfové vozíky. 

(540) Chyť a pusť 
(731) Stredanský Lukáš, Mgr., Adama Trajana 22, 921 01 

Piešťany, SK; 
(740) Navrat & Oslanec, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1656-2015 
(220) 6.8.2015 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamné služby; rozširovanie reklamných 

materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzoriek); marketing; poskytovanie obchod-
ných alebo reklamných informácií; poskytovanie 
obchodných multimediálnych informácií; posky-
tovanie obchodných informácií; online inzercia; 
reklamné agentúry; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby; obchodné poradenské služby týkajú-
ce sa franšízy; komerčné informačné kancelárie; 
maloobchodné služby s audiovizuálnymi dielami; 
obchodné sprostredkovateľské služby pri realizá-
ciách kultúrnych, výchovných, zábavných a špor-
tových podujatí; personálne poradenstvo (organi-
začné zabezpečovanie televízneho vysielania); ma-
loobchodné služby s nahranými nosičmi zázna-
mov, s hodinami, s hodinkami, s klenotmi, s dra-
hokamami, s bižutériou, s tlačovinami, s tlačiva-
mi, s výrobkami z papiera, s pohľadnicami, s fo-
tografiami, s blahoželaniami, s diármi, so zápis-
níkmi, s kalendármi, s peračníkmi, s ceruzkami,  
s perami, s obalmi na CD, s výrobkami z kože  
a imitácie kože, s opaskami na nohavice, s kufra-
mi a s batožinami, s dáždnikmi, so slnečníkmi  
a s palicami, s bičmi a so sedlárskymi výrobka-
mi, s taškami, so šnúrami a so šnúrkami kožený-
mi alebo z imitácie kože, s reklamnými predmet-
mi, s odevmi a s obuvou, s pokrývkami hlavy,  
s klobúkmi, s čiapkami, so šatkami na hlavu,  
s čipkami a s výšivkami, so stuhami a so stužka-
mi, s gombíkmi, s háčikmi a s očkami, s pútkami 
(galantéria), so špendlíkmi a s ihlami, s ozdobný-
mi nášivkami na odevy, s plackami, so šnúrkami, 
s textilnými samolepkami a s galantérnymi to-
varmi, s odznakmi nie z drahých kovov, s ozdoba-
mi textilných výrobkov, s nažehľovacími ozdoba-
mi, s prackami a so sponami ako odevnými do-
plnkami, s ozdobnými gombíkmi, s hrami, s hrač-
kami, s hracími kartami, s puzzle, s pexesom, so 
stolovými hrami, so spoločenskými hrami, s via-
nočnými ozdobami, s pivom a s nealkoholickými 
nápojmi, s alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne vysielanie; digitálne zvukové a/alebo 
obrazové vysielanie; telematické služby (telema-
tika); elektronická výmena správ prostredníctvom 
internetu (telekomunikačné služby); televízne vy-
sielanie prostredníctvom internetu; informácie  
 

o televíznom vysielaní; telefonická komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; komunikácia mobilnými telefónmi; ko-
munikácia prostredníctvom optických sietí; pora-
denstvo týkajúce sa používania oznamovacích 
prostriedkov pri televíznom vysielaní, pri rozhla-
sovom vysielaní a pri počítačovej komunikácii; 
poskytovanie telekomunikačných informačných 
služieb prostredníctvom počítačov; poskytovanie 
informačných služieb o spôsobe televízneho vy-
sielania prostredníctvom počítačov; služby tele-
víznych spravodajských agentúr; šírenie audiovi-
zuálnych diel prostredníctvom televízneho a roz-
hlasového vysielania. 
41 - Publikačné služby okrem vydávania reklam-
ných alebo náborových textov; nahrávanie zvu-
kových alebo obrazovo-zvukových nosičov; po-
žičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových na-
hrávok; tvorba audiovizuálnych diel; filmová tvor-
ba; tvorba televíznych programov; informácie  
o televíznom vysielaní (programe); služby agen-
túr ponúkajúcich vstupenky na zábavné poduja-
tia; výchova; vzdelávanie; zábava; organizovanie 
zábavných alebo vzdelávacích súťaží (okrem rek-
lamných); televízna zábava; organizovanie spo-
ločenských podujatí; organizovanie kultúrnych 
podujatí; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav. 

(540) 

  
(731) CET 21 spol. s r.o., Křiženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha 5, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1657-2015 
(220) 6.8.2015 

 10 (511) 9, 11, 35, 37, 42 
(511) 9 - Vedecké, optické a signalizačné prístroje a ná-

stroje; predradníky na osvetľovacie prístroje; ba-
térie do svietidiel; blikavé svetlá (svetelné signá-
ly); elektrické káble; spojovacie objímky na elek-
trické káble; elektrické regulátory svetla; expo-
zimetre; optické lampy; optické vlákna; prenosné 
elektrické zdroje; prístroje a nástroje na vedenie, 
distribúciu, spínanie, transformáciu, akumuláciu, 
reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; rek-
lamné svetelné tabule; signalizačné návestné lam-
páše; svetelné bóje, majáky; žiarovky do zábles-
kových prístrojov; prístroje na nahrávanie, prenos 
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické 
nosiče údajov; optické disky; reklamné svetelné 
trubice. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie; baterky (svietidlá); 
bezpečnostné lampy; bodové lampy; elektrické 
lampy; elektrické lampy na osvetľovanie v exte-
riéroch; elektrické svietidlá; elektrické osvetľo-
vacie výbojky; elektrické žiarovky; chrániče os-
vetľovacích telies; lampové banky; lampové cy-
lindre; lampy (svietidlá); lustre; nástenné svietid-
lá; neprenosné osvetľovacie trubice; neprenosné  
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osvetľovacie zariadenia a prístroje; neprenosné 
rozptyľovače svetla; obaly na lampy; rozpery na 
lampy; objímky na elektrické svetlá; objímky na 
svietidlá; objímky na tienidlá; oblúkové lampy; 
osvetľovacie panely; osvetľovacie prístroje a za-
riadenia; ozdobné svetlá; podlahové osvetlenie; 
pouličné lampy; prisadené stropné osvetlenie; 
prisadené závesné osvetlenie; tienidlá na lampy; 
držiaky lampových tienidiel; siete na smerovanie 
svetiel; deflektory na smerovanie svetiel; svetel-
né projektory; lampové reflektory; reflektory; re-
ťaze farebných žiaroviek; stolové lampy; lampo-
vé banky; svetelné lišty; svetelné reflektory; sve-
telné 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 osvetľova-
cie zariadenia (projektory, rezidenčné a pouličné 
osvetlenie); vstavané osvetľovacie zariadenia (elek-
trické výbojky na osvetlenie); záhradné svetlá; za-
pustené bodové svetlá; závesné osvetlenie; záves-
né podpery na lampy; žiarovky pre reflektory; 
žiarovky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce; maloobchodné 
služby s osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami; 
maloobchodné služby s elektrickými prístrojmi  
a zariadeniami a tovarmi uvedenými v triedach 9 
a 11 t ohto zoznamu; marketingové štúdie; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri 
riadení podnikov; obchodný prieskum; odborné 
obchodné poradenstvo; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; organizovanie obchod-
ných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; personálne poradenstvo; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti 
podnikateľského alebo obchodného riadenia; po-
radenstvo pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; predvádzanie tovaru; 
prenájom reklamných materiálov; prenájom rek-
lamných plôch; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; prieskum tr-
hu; rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie rek-
lamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
televízna reklama; vydávanie reklamných textov; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizovanie reklamných materiálov; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); vyhľadávanie sponzorov; le-
penie plagátov; zásielkové reklamné služby; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; obchod-
né sprostredkovanie s tovarmi uvedenými v trie-
dach 9 a 11 tohto zoznamu; obchodné sprostred-
kovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 42 
tohto zoznamu; obchodné poradenské a obchod-
né konzultačné služby v oblasti osvetľovacích 
prístrojov a zariadení. 
 
 
 

37 - Informácie o opra vách; inštalácia, údržba  
a opravy vonkajšieho a vnútorného osvetlenia; 
inštalácia, údržba a opravy neónových a svetel-
ných reklám, osvetľovacích prístrojov a zariade-
ní, bezpečnostných lámp, chráničov osvetľova-
cích telies, cylindrov, difuzérov svetiel, držiakov 
na lampy a s vietidlá, elektrických lámp, lámp 
(svietidiel), lustrov, objímok na svietidlá, oblúko-
vých lámp, plášťov svietidiel, pouličných lámp, 
svetelných reflektorov, reťazí farebných žiaro-
viek, stropných svetiel, svetelných gulí, bánk, sve-
telných rúr, tienidiel na lampy, objímok na tie-
nidlá, UV-lámp okrem lámp na lekárske použitie, 
žiariviek a žiaroviek. 
42 - Vedecké a technologické služby; výskum v ob-
lasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a prie-
myselný výskum; projektovanie osvetľovacích 
prístrojov a zariadení; kontrola osvetľovacích prí-
strojov a zariadení; skúšky osvetľovacích prístro-
jov a zariadení; návrhy osvetľovacích prístrojov 
a zariadení; architektonické poradenstvo a archi-
tektonické služby v oblasti exteriérovej a interié-
rovej architektúry; interiérové dizajnérstvo; prie-
myselné dizajnérstvo; umelecké dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(591) sivá, zelená 
(731) OMS, spol. s r.o., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1658-2015 
(220) 7.8.2015 

 10 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Želatína; údeniny; mäso; potravinárska žela-

tína; huspenina; divina; tukové nátierky na chlieb; 
šunka; žĺtok; mäsové výťažky; vajcia; pečeňová 
paštéta; nakladaná zelenina; klobásy, salámy, pár-
ky; bravčová masť; hydina (mäso); pečeň; brav-
čové mäso; mäsové konzervy; paštéta; mäsové pe-
ny; mäsové výrobky; údeniny; vnútornosti; kon-
zervovaná zelenina; varená zelenina; sušená zele-
nina; zelenina v štipľavom náleve; čerstvá zeleni-
na; konzervovaný cesnak; sušené vajcia; konzer-
vovaná cibuľa. 
30 - Paprika (koreniny); posekaný cesnak (chuťo-
vé prísady); korenie; čierne korenie. 
31 - Čerstvá cibuľa; čerstvý cesnak. 

(540) 

  
 

(591) čierna, hnedá, červená 
(731) Cibulová Katarína, Nová 364, 664 61 Opatovice, CZ; 
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(210) 1727-2015 
(220) 17.8.2015 

 10 (511) 41 
(511) 41 - Organizovanie modelárskych športových sú-

ťaží. 
(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, čierna 
(731) Slovenský Modelársky Zväz, Karpatské námes- 

tie 10A, 831 06 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1816-2015 
(220) 26.8.2015 

 10 (511) 25, 27, 28, 35 
(511) 25 - Odevy pre šport a voľný čas; športová obuv. 

27 - Žinenky na cvičenie; dopadové plochy (žinen-
ky); doskočiská (žinenky). 
28 - Cvičebné náradie na posilňovanie svalov; 
gymnastické zariadenia (športové náradie); špor-
tové náradie; športové potreby; športové chrániče. 
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; veľkoobchodné a malo-
obchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 
25, 27 a 28 toho zoznamu; veľkoobchodné a ma-
loobchodné služby s tovarmi uvedenými v t rie-
dach 25, 27 a 28 toho zoznamu poskytované pros-
tredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, hnedo-oranžová 
(731) RING SPORT s. r. o., Suvorovova 17, 080 05 

Prešov, SK; 
 
 

(210) 1864-2015 
(220) 7.9.2015 

 10 (511) 1, 5, 9, 10, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 
40, 41, 43 

(511) 1 - Umelé sladidlá (chemické prípravky); chemic-
ké prípravky na konzervovanie potravín; chemic-
ké prípravky na konzervovanie nápojov. 
5 - Výživové doplnky; diétne látky na lekárske po-
užitie; výživové doplnky z obilných klíčkov; vý-
živové doplnky z ľanových semien; výživové do- 
 

plnky vo forme nápojov; vitamínové výživové 
doplnky; proteínové výživové doplnky; minerál-
ne výživové doplnky; enzýmové výživové do-
plnky; minerálne vody (nápoje) na lekárske pou-
žitie; bylinkové čaje na lekárske použitie. 
9 - Nahrávky a záznamy nahraté na elektronic-
kých nosičoch údajov; DVD; nahraté videonah-
rávky na elektronických nosičoch údajov; vopred 
nahrané videopásky; vopred nahrané DVD v ob-
lasti cvičenia; vopred nahrané DVD v oblasti fit-
nesu; digitálne sťahovateľné videozáznamy. 
10 - Masážne prístroje; vibromasážne prístroje. 
16 - Tlačoviny; papiernický tovar; učebné a vy-
učovacie pomôcky (okrem prístrojov); knihy; 
knihy s receptami; tlačené recepty predávané ako 
súčasť balenia potravín. 
24 - Textílie a náhradky textílií, ktoré nie sú za-
hrnuté v iných triedach. 
25 - Pokrývky hlavy; odevy; oblečenie; oblečenie 
pre športovcov; obuv. 
28 - Športové potreby; športový výstroj; posilňo-
vacie stroje; vzpieračské činky. 
29 - Potravinárske oleje a tuky; miešané potravi-
nárske oleje; ochutené potravinárske oleje; spra-
cované ovocie, huby a zelenina; spracované ore-
chy; spracované strukoviny; mliečne výrobky; 
jogurtové nápoje; mliečne nápoje; mlieko; práš-
kové mlieko; bio mlieko; ochutené práškové 
mlieko; ovocné rôsoly; lekváre; kompóty; ovoc-
né nátierky; zeleninové nátierky; džemy; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové dezerty 
(mliečne výrobky); hotové jedlá prevažne zo ze-
leniny; hotové jedlá prevažne z mäsa; polievky; 
vývary (bujóny). 
30 - Lúpané semená; škrob (potraviny); droždie, 
prášky do pečiva; obilninové výrobky; ryža; ho-
tové jedlá prevažne z ryže; hotové jedlá prevažne 
zo sóje; hotové jedlá prevažne z obilnín; múka; 
miešaná potravinárska múka; potravinárska múka 
z olejnatých semien; strúhanka; raňajkové cereá-
lie; ovsené kaše; kukuričná kaša; chlieb; žemle 
(pekárske výrobky); zmesi na prípravu pečiva; 
pečivo (pekárske výrobky); cukrovinky; čokolá-
da; zákusky, koláče; jemné pečivo (cukrárske vý-
robky); torty; sušienky; cereálne koláče na ľud-
skú konzumáciu; cukor; prírodné sladidlá; med; 
soľ; koreniny; omáčky (chuťové prísady); zmesi 
korenín; horčica; náhradky cukru; konzumný ľad; 
zmrzliny; mrazené jogurty (potraviny); sorbety 
(zmrzlinové nápoje); zmrzliny; chladené dezerty; 
zmrzlinové dezerty; cereálne tyčinky; cukríky; 
sladké tyčinky (cukrovinky) žuvačky; müsli tyčin-
ky; melasový sirup; káva; náhradky kávy; čaj; ča-
jové náhradky. 
31 - Plody zŕn a poľnohospodárske, záhradnícke 
a lesné výrobky; čerstvé ovocie; orechy; čerstvá 
zelenina; bylinky (rastliny); semená. 
32 - Nealkoholické nápoje; ochutené sýtené ná-
poje; izotonické nápoje; nealkoholické nápoje 
obsahujúce vitamíny; nealkoholické nápoje s ob-
sahom ovocných džúsov; zeleninové nápoje; ovoc-
né nápoje; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápo-
je); vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); ne-
alkoholické energetické nápoje; prípravky na vý-
robu nápojov; sirupy na prípravu nealkoholic-
kých nápojov; sirupy na výrobu ochutených mi-
nerálnych vôd (nápojov); miešané ovocné džúsy. 
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35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v t riedach 1, 5, 9, 10, 16, 24, 
25, 28, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu, s výživo-
vými doplnkami a so športovými potrebami. 
39 - Preprava a doručovanie tovarov; rozvoz jedál 
reštauráciami; turistické prehliadky; osobná do-
prava. 
40 - Spracovanie a úprava potravín a nápojov; kon-
zervovanie potravín a nápojov. 
41 - Vzdelávanie; zábava poskytovanie zariadení 
na rekreáciu; informácie o m ožnostiach rekreá-
cie; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); 
športové trénovanie; trénerské služby týkajúce sa 
cvičenia (fitnes); fitnescentrá (služby); fyzický fit-
nes tréning; vedenie kurzov fitnes; vzdelávanie  
v oblasti fitnes; školenia v oblasti fitnes; služby 
zdravotných a fitnes klubov; fitnes inštruktáž pre 
deti a dospelých (praktický výcvik, ukážky); vý-
chova; poskytovanie športovísk; požičiavanie špor-
tového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
tábory na športové sústredenia; organizovanie 
školení pre športovcov; organizovanie športových 
podujatí; organizovanie športových súťaží; orga-
nizovane skupinových športových alebo vzdelá-
vacích rekreačných činností; športová a kultúrna 
činnosť; požičiavanie športového náradia; vzde-
lávanie v oblasti športu; inštruktáž o športových 
aktivitách (vzdelávanie); inštruktáž zameraná na 
diétne stravovanie (nie lekárske) (vzdelávanie); 
vzdelávanie o di étach; poskytovanie informácií  
v oblasti športu; spoločenské kluby poskytujúce 
športové priestory; poskytovanie priestorov na špor-
tové turnaje; poskytovanie priestorov na športový 
tréning; poskytovanie priestorov na fitnes a cvi-
čenie; poskytovanie vzdelávacích informácií tý-
kajúcich sa zdravia a fitnes; aerobikový tréning 
(služby); organizovanie súťaží v aerobiku; kurzy 
telesného cvičenia; cvičenie (praktický výcvik, 
ukážky; inštruktáž (praktický výcvik, ukážky); vy-
davateľské služby (okrem vydávania reklamných 
textov); reportérske služby; požičiavanie DVD; 
požičiavanie videopások a kaziet; tvorba audio-
nahrávok a videonahrávok; fotografovanie; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie vzdelávacích alebo zábavných sú-
ťaží; organizovanie a vedenie športových poduja-
tí; inštruktážne kurzy v obl asti športových akti-
vít; organizovanie športových výcvikov; organi-
zovanie spoločenských a zábavných podujatí; or-
ganizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie 
seminárov. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; bufety (rých-
le občerstvenie); dodávanie hotových jedál a ná-
pojov na objednávku (ketering); pohostinstvá 
(služby). 

(540) 

  
 

(591) modrá, čierna 

(731) Primajobs s.r.o., Pionierska 1481/26, 930 11 T o-
poľníky, SK; 

(740) Slovák Ladislav, JUDr., Dunajská Streda, SK; 
 
 

(210) 1940-2015 
(220) 21.9.2015 

 10 (511) 9, 20, 25, 35, 41 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-

tické, fotografické, kinematografické, optické, sig-
nalizačné, kontrolné, záchranné, vyučovacie a prí-
stroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje  
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrické-
ho prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a rep-
rodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, DVD 
a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mecha-
nizmy mincových prístrojov; počítacie stroje, za-
riadenia na spracovanie údajov, počítače; počíta-
čové programy; hasiace prístroje; okuliare (opti-
ka); okuliare na športovanie; puzdrá na okuliare; 
rámy na okuliare; nástroje s okulármi; okuliarové 
šošovky; počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); guľôčkové počítadlá; podložky pod 
myš; laboratórne podnosy; poistkový drôt z ko-
vových zliatin; poistky; polarimetre; polovodiče; 
polygrafické obvody (elektronika); elektricky vy-
hrievané ponožky; zabezpečovacie zariadenia pro-
ti odcudzeniu; posuvné meradlá; potápačské kom-
binézy; potápačské masky; zariadenia na rozbor 
potravín; požiarnické autá; požiarnické čerpadlá; 
požiarne hlásiče; požiarnické člny a lode; požiar-
nické hadice; požiarnické palice; pozorovacie prí-
stroje; pravítka (meracie nástroje); tesárske pra-
vítka; prehrávače kompaktných diskov; premieta-
cie plátna; premietacie prístroje; premietacie prí-
stroje na diapozitívy; prenosné multimediálne pre-
hrávače; prenosné počítače; prenosné prehrávače 
zvuku alebo obrazu; počítačové programy (sťaho-
vateľné); ochranné prilby na športovanie; regulá-
tory osvetlenia scény; USB kľúče; šnúrky na mo-
bilné telefóny; dekoratívne magnety; slnečné oku-
liare; myši (periférne zariadenia počítačov); pro-
tipožiarne ochranné odevy; hudobné mincové au-
tomaty. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; bambus; 
búdky pre zvieratá chované v domácnosti; búdy 
pre zvieratá chované v domácnosti; busty z dre-
va, vosku, sadry alebo plastov; bytové zariadenie 
(dekoračné predmety); stojany na časopisy; chai-
se longue (typ čalúneného kresla); detské chodúľ-
ky; drevené cievky na nite, šijacie hodváby a pria-
dze; nekovové cievky na navíjanie hadíc (nie 
mechanické); dekoratívne zvonkohry; detské pre-
baľovacie pulty; divány; domové čísla (nie ko-
vové, nie svietiace); nekovové prepravné palety; 
dosky pod písacie stroje; drevené alebo plastové 
debny; drevené časti nábytku; drevené obaly na 
fľaše; drevené sudy na odkaľovanie vína; sníma-
teľné kryty na drezy; nekovové držadlá, kľučky; 
dužiny sudov; nekovové a neelektrické dverové 
zvonce; dvierka na nábytok; figuríny; nekovové 
háčiky na odevy; identifikačné náramky na po- 
užitie v ne mocniciach (nie kovové); interiérové 
okenné clony z textilných materiálov; jantár; jan-
tárové platničky; jantárové tyče; jasle (kŕmidlá); 
jelenie parohy; nekovové kade; kadernícke kres- 
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lá; kancelársky nábytok; kartotékové skrine (ná-
bytok); plastové kladky na rolety; plastové vodo-
vodné klapky alebo ventily; mäsiarsky klát; ne-
kovové kľučky na dvere; police na knihy; neko-
vové kohútiky na sudy; nekovové stanové kolíky; 
kolísky; komody, zásuvkové kontajnery, bieliz-
níky; nekovové kontajnery; nekovové prepravné 
kontajnery; koral; dekoračné korálikové závesy; 
korkové zátky; korozo (olejová palma); korytna-
čina; náhradky korytnačiny; prútené koše; kozu-
bové zásteny (nábytok); krajčírske stojany; kres-
lá; krosná; latkové prepravky; lavičky (nábytok); 
rozkladacie ležadlá; plastové lišty na nábytok; 
nemocničné postele; lôžka pre domáce zvieratá; 
lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; ložná miera, 
obrysnica pre železničné vozne (nie kovová); ne-
kovové nádoby na miešanie malty; masážne sto-
ly; nekovové skrinky na mäso; nekovové matice; 
matrace; nekovové rúčky na metly; mobilné ne-
kovové schody na nástup alebo výstup cestujú-
cich; mušle (dekorácia); kovový nábytok; neko-
vové debny; plastové nádoby ako obaly; nekovo-
vé nádrže na tekuté palivá; nafukovacie podložky 
nie na lekárske použitie; nafukovacie vankúše nie 
na lekárske použitie; nekovové navijaky na naví-
janie hadíc, nie mechanické; nekovové dverové 
klopadlá; nekovové kolieska na nábytok; neko-
vové kolíky; nekovové koše; nekovové podnosy; 
nekovové spojovacie skrutky na káble; nekovové 
vrchnáky na nádoby; nekovové závitové uzávery 
na fľaše; nity okrem kovových; novinové stoja-
ny; nekovové rukoväte na nože; obaly na odevy; 
nekovové obloženia, ozdoby na rakvy; nekovové 
obloženie alebo ozdoby na nábytok; ohrádky pre 
dojčatá; hlavové opierky (časti nábytku); opierky 
na knihy; plastové ozdoby na potraviny; nekovo-
vé manipulačné palety; nekovové nakladacie pa-
lety; palice na nosenie bremien (váhy); pánty, zá-
vesy (nekovové); papierové clony, paravány, zá-
steny (nábytok); drevené pásky; zvieracie pazúry, 
klepetá; pekárske košíky (na chlieb); perleť (su-
rovina alebo polotovar); písacie stoly; plastové 
karty na otváranie dverí (nekódované, nie magne-
tické); nekovové káblové alebo rúrkové spojky; 
nekovové káblové príchytky alebo svorky; vče-
lárske plásty; spletená slama (okrem rohožiek); 
podhlavníky; podložky do ohrádok pre dojčatá; 
podstavce, kostry, stojany na počítače; podušky; 
podušky pre domáce zvieratá; pohovky; police; 
police do registračných skríň; nábytkové police; 
postele; drevené kostry postelí; nekovové pos-
teľové kolieska; nekovové posteľové vybavenie; 
nekovové poštové schránky okrem murovaných; 
poťahy alebo obaly na šatstvo (na uskladnenie); 
nekovové štátne poznávacie značky; pracovné sto-
ly; pracovné stoly, hoblice; prebaľovacie podlož-
ky; preliezačky pre mačky; prepravky na fľaše; 
príborníky; príručné toaletné zrkadielka; profily 
na obrazové rámy; prútený alebo košikársky to-
var; pružinové matrace; psie búdy; pulty; pútače 
z dreva alebo plastov; rakvy; rámy, držiaky na 
kefy; rámy na obrazy; ratan; drevené alebo plas-
tové rebríky; regály (nábytok); registračné skrine 
(nábytok); reklamné nafukovacie predmety; rohy 
(surovina alebo polotovar); okenné interiérové 
rolety (nábytkové vybavenie); rolety z tkaného dre-
va (nábytkové vybavenie); nekovové rúčky a ru-
koväte na náradie; nekovové rúčky na kosy; ry- 
 

bárske koše; rysovacie stoly; samostatne stojace 
deliace priečky (nábytok); nekovové schodíky; se-
dadlá; kovové sedadlá; sepiolit; servírovacie sto-
líky; sklenené tabule na zrkadlá; školský náby-
tok; skrinky na hračky; skrinky na lieky; neko-
vové skrutky; slamené obruby; slamníky; slono-
vina (surovina alebo polotovar); slučky na záclo-
ny a závesy (nie textilné); sochy z dreva, vosku, 
sadry alebo plastov; sofy; spacie vaky na stano-
vanie; nekovové identifikačné štítky; vývesné ští-
ty z dreva alebo plastov; stojan na pílenie; stoja-
ny na dáždniky; stojany na vešanie kabátov; sto-
jany na klobúky; stojany na kvety (nábytok); sto-
jany na pušky; stojany na sudy okrem kovových; 
stojany na taniere; stojany na uteráky (nábytok); 
stolárske umelecké výrobky; detské vysoké sto-
ličky; stolíky pod počítače; stolové dosky; stoly; 
kovové stoly; striebrené sklo (zrkadlové); sudové 
obruče okrem kovových; nekovové sudy; svorní-
ky, háčiky a držiaky obrazových rámov; taburet-
ky; toaletné stolíky; trojnožky (nábytok); trstina 
(materiál na tkanie); tyče k rastlinám alebo stro-
mom; tyče na upevnenie schodišťových kober-
cov; nekovové tyče; drevené rámy do úľov; ume-
lecké diela z d reva, vosku, sadry alebo plastov; 
skrinky s umývadlom (nábytok); pohrebné urny; 
lastúry ustríc; dávkovače utierok (nekovové, upev-
nené); nekovové kotevné bóje; nekovové závito-
vé uzávery na fľaše; tesniace uzávery okrem ko-
vových; vankúše; včelárske plásty; včelie úle; ve-
járe; veľrybia kosť (surovina alebo polotovar); 
výpustné ventily z plastov, nie časti strojov; ve-
šiaky na kľúče; vešiaky na odevy; nekovové há-
čiky na vešiaky; vitríny (nábytok); vlajkové žrde; 
vodné postele okrem postelí na lekárske použitie; 
voskové figúrky; pojazdné servírovacie stolíky; 
vtáčie klietky, búdky; preparované, vypchaté vtá-
ky; nekovové vybavenie dverí; nekovové vyba-
venie okien; vypchaté zvieratá; výpustné ventily 
z plastov; vystavovacie stojany; vzduchové mat-
race okrem matracov na lekárske použitie; záclo-
nové háčiky; záclonové koľajničky; záclonové krúž-
ky; záclonové tyče; roletové valce; záklopky; in-
teriérové lamelové žalúzie alebo rolety; zámky 
na vozidlá (nie kovové); zámky okrem kovových 
a elektrických; zámočnícke stoly okrem kovo-
vých; korkové fľaškové zátky; nekovové zátky; 
závesové (záclonové) šnúry; bambusové závesy (zác-
lony); závory okrem kovových; zberné nádrže (nie 
kovové, nie murované); zobrazovacie tabule; zr-
kadlá; rohovina (zvieracie kopytá); zvieracie rohy. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; baretky; boa 
(kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovi-
nutie okolo krku); body (spodná bielizeň); bun-
dy; čelenky (oblečenie); chrániče uší proti chladu 
(pokrývky hlavy); čiapky; priliehavé čiapky; čiap-
ky so šiltom; cyklistické oblečenie; cylindre (klo-
búky); detské nohavičky; dreváky; futbalová obuv 
(kopačky); gabardénové plášte; galoše; gamaše; 
goliere (časti odevov); gymnastické cvičky; jaz-
decké krátke nohavice; kabáty; kapucne (časti 
odevov); klobúkové kostry; klobúky; kombiné 
(spodná bielizeň); kombinézy na vodné lyžova-
nie; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); 
korzety; korzety (spodná bielizeň); košele; košele 
s krátkym rukávom; košeľové sedlá; kostýmy, 
obleky; kovové časti na obuv; kožušinové kabáty; 
kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); krátke ka- 
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bátiky; kravaty; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; 
obuv na kúpanie; sandále na kúpanie; legínsy; 
legíny; lemy na podrážky obuvi (rámy); livreje; 
lyžiarske rukavice; lyžiarske topánky; manipuly 
(časti kňazského rúcha); manžety (časti odevov); 
maškarné kostýmy; masky na spanie; mitry (pok-
rývky hlavy); oblečenie pre motoristov; nánožní-
ky, nie elektricky vyhrievané; náprsenky; nepre-
mokavé odevy; nohavice; nohavicové sukne; ob-
lečenie pre bábätká; oblečenie z imitácií kože; 
kožené odevy; obuv; vysoká obuv; odevy; opa-
sky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze 
(časti odevov); palčiaky; pančuchy; pančuchy 
absorbujúce pot; pančuškové nohavice; pánske 
podväzky; pánske spodky; papierové odevy; pa-
pierové klobúky (oblečenie); papuče; parky (tep-
lé krátke kabáty s kapucňou); spodné časti pan-
čúch; peleríny; plátenná obuv; plavky; pánske 
plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; pletené 
svetre; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar (ple-
teniny); podbradníky nie z papiera; podošvy na 
obuv; podpätky; podpätky na obuv; podprsenky; 
hotové podšívky (časti odevov); podväzky; pod-
väzky na pančuchy; pokrývky hlavy; pončá; po-
nožky; potné vložky; pracovné plášte; protišmy-
kové pomôcky na obuv; pružné pásky na gama-
še; pulóvre; pyžamá; ramienka na dámsku bieli-
zeň; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; saká; šá-
ly; šály uviazané pod krkom ; sandále; sárí; sa-
rongy (zavinovacie šatky); sáry čižiem; šatky, šá-
ly; závoje; šatové sukne; šaty; šerpy; šilty (pok-
rývky hlavy); snímateľné goliere; šnurovacie to-
pánky; šnurovačky; špičky na obuv; spodná bie-
lizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodničky; 
športová obuv; sprchovacie čiapky; štuple na ko-
pačky; sukne; svetre; telocvičné úbory; tielka 
(oblečenie); tričká; tógy; topánky; celé topánky; 
topánky na šport; tričká; turbany; uniformy; ves-
ty; vesty pre rybárov; vlnené šály; vložky do to-
pánok; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; ozdob-
né vreckovky do saka (časti odevov); zástery; 
závoje; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); 
živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany; zvr-
chníky; zvršky topánok. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce; admi-
nistratívna správa hotelov; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; aktualizovanie 
reklamných materiálov; analýzy nákladov; aran-
žovanie výkladov; vypracovávanie daňových pri-
znaní; dražby; fakturácie; fotokopírovacie služ-
by; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; kancelá-
rie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerč-
né informačné kancelárie; lepenie plagátov; ma-
loobchodné alebo veľkoobchodné služby s far-
maceutickými, zverolekárskymi a zdravotnícky-
mi prípravkami a s lekárskymi potrebami; marke-
ting; marketingové štúdie; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu pr edaja; príprava 
miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; obchodné alebo podnikové audity (re-
vízia účtov); obchodné informácie a rady spotre-
biteľom; obchodné odhady; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný alebo podnika-
teľský výskum; obchodný manažment; poradenstvo  
 

pri riadení podnikov; obchodný manažment pre 
športovcov; odborné obchodné riadenie umelec-
kých činností; odborné posudky efektívnosti pod-
nikov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítom-
ných predplatiteľov); organizovanie komerčných 
alebo reklamných veľtrhov; organizovanie ko-
merčných alebo reklamných výstav; personálne 
poradenstvo; písanie na stroji; písanie reklamných 
textov; služby poskytované pri premiestňovaní 
podnikov; podpora predaja (pre tretie osoby); 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; odborné obchodné poradenstvo; poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; predplatné telekomunikačných služieb (pre tre-
tie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; predvádzanie to-
varu; prehľad tlače (výstrižkové služby); prená-
jom fotokopírovacích strojov; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; prenájom predajných 
automatov; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách; prenájom reklamných mate-
riálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie 
správ (kancelárske práce); prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; pries-
kum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava 
inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); reklama; on line reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; zá-
sielkové reklamné služby; rozmnožovanie doku-
mentov; poradenské služby v oblasti obchodného 
alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová rek-
lama; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; 
externé administratívne riadenie; služby porov-
návania cien; služby predplácania novín a časo-
pisov (pre tretie osoby); spracovanie textov; sprá-
va počítačových súborov; sprostredkovateľne prá-
ce; zostavovanie štatistík; stenografia (kancelárske 
práce); telemarketingové služby; televízna rekla-
ma; tvorba reklamných filmov; účtovníctvo; vý-
ber zamestnancov pomocou psychologických tes-
tov; vydávanie reklamných textov; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); vyhľadávanie sponzorov; zostavovanie výpi-
sov z účtov; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; poskytovanie športovísk; výchov-
no-zábavné klubové služby; diskotéky (služby); 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie súťaží 
krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predsta-
venia; organizovanie plesov; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; poskytovanie zaria-
dení na karaoke; nočné kluby; organizovanie  
a vedenie koncertov; služby diskdžokejov; orga-
nizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
online poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); služby agentúr ponúkajúcich 
vstupenky na zábavné podujatia; fotografovanie; 
požičiavanie audioprístrojov. 
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(540) 

  
 

(591) oranžová, biela 
(731) PK Production s.r.o., Brezová č. 24, 071 01 Mi-

chalovce, SK; 
 
 

(210) 1945-2015 
(220) 18.9.2015 

 10 (511) 7, 9, 42 
(511) 7 - 3D tlačiarne; roboty (stroje). 

9 - Elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie 
priemyselných operácií; počítače; nahraté počíta-
čové programy; vyučovacie prístroje; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačo-
vé rozhrania; periférne zariadenia počítačov; po-
čítačové tlačiarne; čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na 
spracovanie údajov); počítačové programy (sťa-
hovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); počítačový hardvér. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie oba-
lov, obalové dizajnérstvo; počítačové programo-
vanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vý-
voja počítačového hardvéru; grafické dizajnér-
stvo; požičiavanie počítačového softvéru; navr-
hovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnér-
stvo); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); zhotovovanie kópii 
počítačových programov; prevod údajov alebo 
dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá; inštalácia počítačového softvéru; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo úda-
jov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; poskytovanie softvéru prostred-
níctvom internetu (SaaS); zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; uchovávanie elektronických úda-
jov; poskytovanie informácií o počítačových tech-
nológiách a programovaní webových stránok; pos-
kytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); externé pos-
kytovanie služieb v oblasti informačných techno-
lógií; poradenstvo v oblasti počítačových techno-
lógií. 

(540) 

  
 

(731) vectary a.s., Oskorušová 11, 841 02 Bratislava, SK; 
(740) Alegal & Partners s.r.o., Bratislava, SK; 

 

 
(210) 1967-2015 
(220) 24.9.2015 

 10 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske po-

užitie; liečivé čajové extrakty z ovocia, bylín, ze-
leniny, ovocia a iných prírodných produktov na 
lekárske použitie. 

30 - Čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; kvety a listy 
rastlín (náhradky čaju); bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie); čaje a čajové zmesi vrátane čajov 
sypaných, porciovaných, vreckových, lisovaných, 
instantných a vrátane čajových extraktov z ovo-
cia, bylín, zeleniny a iných prírodných produktov 
okrem liečivých. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ná-
pojmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v t riede 5 a 30 tohto zoz-
namu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uve-
denými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pred-
vádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie oso-
by); reklama. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená, biela, oranžová, modrá 
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1968-2015 
(220) 24.9.2015 

 10 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske po-

užitie; liečivé čajové extrakty z ovocia, bylín, ze-
leniny, ovocia a iných prírodných produktov na 
lekárske použitie. 
30 - Čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; kvety a listy 
rastlín (náhradky čaju); bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie); čaje a čajové zmesi vrátane čajov 
sypaných, porciovaných, vreckových, lisovaných, 
instantných a vrátane čajových extraktov z ovo-
cia, bylín, zeleniny a iných prírodných produktov 
okrem liečivých. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ná-
pojmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v t riede 5 a 30 t ohto zoz-
namu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uve-
denými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pred-
vádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie oso-
by); reklama. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, zelená, biela, žltá, modrá 
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 

 

(210) 1969-2015 
(220) 24.9.2015 

 10 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske po-

užitie; liečivé čajové extrakty z ovocia, bylín, ze-
leniny, ovocia a iných prírodných produktov na 
lekárske použitie. 
30 - Čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; kvety a listy 
rastlín (náhradky čaju); bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie); čaje a čajové zmesi vrátane čajov 
sypaných, porciovaných, vreckových, lisovaných, 
instantných a vrátane čajových extraktov z ovo-
cia, bylín, zeleniny a iných prírodných produktov 
okrem liečivých. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ná-
pojmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v t riede 5 a 30 t ohto zoz-
namu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uve-
denými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pred-
vádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie oso-
by); reklama. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená, biela, červená, žltá, modrá 
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1970-2015 
(220) 24.9.2015 

 10 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske po-

užitie; liečivé čajové extrakty z ovocia, bylín, ze-
leniny, ovocia a iných prírodných produktov na 
lekárske použitie. 
30 - Čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; kvety a listy 
rastlín (náhradky čaju); bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie); čaje a čajové zmesi vrátane čajov 
sypaných, porciovaných, vreckových, lisovaných, 
instantných a vrátane čajových extraktov z ovo-
cia, bylín, zeleniny a iných prírodných produktov 
okrem liečivých. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ná-
pojmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v t riede 5 a 30 t ohto zoz-
namu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uve-
denými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pred-
vádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie oso-
by); reklama. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená, biela, červená, modrá 
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1978-2015 
(220) 15.6.2012 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; gastrointestinálne 

prípravky, okrem farmaceutických a gastrointes-
tinálnych prípravkov na liečenie porúch obličiek 
a dietetických prípravkov. 

(540) REDUGAS 
(641) 010968006, 15.06.2012 
(731) Omega Pharma Innovation & Development N.V., 

Venecoweg 26, 9810 Nazareth, BE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(210) 2010-2015 
(220) 2.10.2015 

 10 (511) 32, 39 
(511) 32 - Vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sto-

lové vody; nealkoholické nápoje. 
39 - Automobilová doprava; kamiónová náklad-
ná doprava; dovoz, doprava; rozvoz vody. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, zelená, červená oranžová, fialová 
(731) Prameň Bystrina s.r.o., Hurbanova 20, 085 0 1 

Bardejov, SK; 
 
 

(210) 2022-2015 
(220) 5.10.2015 

 10 (511) 19, 35, 37 
(511) 19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné ce-

mentové omietky; ohňovzdorný cement; omietky 
pre stavebníctvo; cement na strešné krytiny; zme-
si cementov; silikátový cement (puzolánový cement); 
betónové podpery, stĺpy; výplňový cement. 
35 - Obchodné informačné a poradenské služby; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; uspo-
radúvanie a vedenie propagačných a marketingo-
vých podujatí; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; organizo-
vanie a vedenie prezentácií produktov; obchodné 
sprostredovateľské služby; reklama; marketing; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; produktový marketing; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; odborné 
obchodné poradenstvo v obl asti prevádzkovania 
podnikov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); poradenské 
služby pre stavebníctvo. 

(540) CEMMAC PlastMIX 
(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Hor-

né Srnie, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2023-2015 
(220) 5.10.2015 

 10 (511) 19, 35, 37 
(511) 19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné ce-

mentové omietky; ohňovzdorný cement; omietky 
pre stavebníctvo; cement na strešné krytiny; zmesi 
cementov; silikátový cement (puzolánový cement); 
betónové podpery, stĺpy; výplňový cement. 

 
 
 

35 - Obchodné informačné a poradenské služby; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; uspo-
radúvanie a vedenie propagačných a marketingo-
vých podujatí; vyjednávanie a uzatváranie obchod-
ných transakcií pre tretie osoby; organizovanie  
a vedenie prezentácií produktov; obchodné spros-
tredovateľské služby; reklama; marketing; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pro-
duktový marketing; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; odborné obchod-
né poradenstvo v oblasti prevádzkovania podnikov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); poradenské 
služby pre stavebníctvo. 

(540) CEMMAC Primacem 
(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Hor-

né Srnie, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2024-2015 
(220) 5.10.2015 

 10 (511) 19, 35, 37 
(511) 19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné ce-

mentové omietky; ohňovzdorný cement; omietky 
pre stavebníctvo; cement na strešné krytiny; zme-
si cementov; silikátový cement (puzolánový cement); 
betónové podpery, stĺpy; výplňový cement. 
35 - Obchodné informačné a poradenské služby; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; uspo-
radúvanie a vedenie propagačných a marketingo-
vých podujatí; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; organizo-
vanie a vedenie prezentácií produktov; obchodné 
sprostredovateľské služby; reklama; marketing; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; produktový marketing; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; odborné 
obchodné poradenstvo v obl asti prevádzkovania 
podnikov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); poradenské 
služby pre stavebníctvo. 

(540) CEMMAC StabilMIX 
(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Hor-

né Srnie, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2025-2015 
(220) 5.10.2015 

 10 (511) 19, 35, 37 
(511) 19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné ce-

mentové omietky; ohňovzdorný cement; omietky 
pre stavebníctvo; cement na strešné krytiny; zmesi 
cementov; silikátový cement (puzolánový cement); 
betónové podpery, stĺpy; výplňový cement. 
35 - Obchodné informačné a poradenské služby; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; uspo-
radúvanie a vedenie propagačných a marketingo-
vých podujatí; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; organizo-
vanie a vedenie prezentácií produktov; obchodné 
sprostredovateľské služby; reklama; marketing; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; produktový marketing; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; odborné 
obchodné poradenstvo v obl asti prevádzkovania 
podnikov. 
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37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); poradenské 
služby pre stavebníctvo. 

(540) CEMMAC AktivMIX 
(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Hor-

né Srnie, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2026-2015 
(220) 5.10.2015 

 10 (511) 19, 35, 37 
(511) 19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné ce-

mentové omietky; ohňovzdorný cement; omietky 
pre stavebníctvo; cement na strešné krytiny; zmesi 
cementov; silikátový cement (puzolánový cement); 
betónové podpery, stĺpy; výplňový cement. 
35 - Obchodné informačné a poradenské služby; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; uspo-
radúvanie a vedenie propagačných a marketingo-
vých podujatí; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; organizo-
vanie a vedenie prezentácií produktov; obchodné 
sprostredovateľské služby; reklama; marketing; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; produktový marketing; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; odborné 
obchodné poradenstvo v obl asti prevádzkovania 
podnikov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); poradenské 
služby pre stavebníctvo. 

(540) CEMMAC PlastiMAC 
(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Hor-

né Srnie, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2027-2015 
(220) 5.10.2015 

 10 (511) 19, 35, 37 
(511) 19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné ce-

mentové omietky; ohňovzdorný cement; omietky 
pre stavebníctvo; cement na strešné krytiny; zmesi 
cementov; silikátový cement (puzolánový cement); 
betónové podpery, stĺpy; výplňový cement. 
35 - Obchodné informačné a poradenské služby; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; uspo-
radúvanie a vedenie propagačných a marketingo-
vých podujatí; vyjednávanie a uzatváranie obchod-
ných transakcií pre tretie osoby; organizovanie  
a vedenie prezentácií produktov; obchodné spros-
tredovateľské služby; reklama; marketing; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pro-
duktový marketing; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; odborné obchod-
né poradenstvo v oblasti prevádzkovania podnikov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); poradenské 
služby pre stavebníctvo. 

(540) CEMMAC AktivMAC 
(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Hor-

né Srnie, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 
 
 
 
 

(210) 2028-2015 
(220) 5.10.2015 

 10 (511) 19, 35, 37 
(511) 19 - Cement; cementové platne; ohňovzdorné ce-

mentové omietky; ohňovzdorný cement; omietky 
pre stavebníctvo; cement na strešné krytiny; zmesi 
cementov; silikátový cement (puzolánový cement); 
betónové podpery, stĺpy; výplňový cement. 
35 - Obchodné informačné a poradenské služby; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; uspo-
radúvanie a vedenie propagačných a marketingo-
vých podujatí; vyjednávanie a uzatváranie obchod-
ných transakcií pre tretie osoby; organizovanie  
a vedenie prezentácií produktov; obchodné spros-
tredovateľské služby; reklama; marketing; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pro-
duktový marketing; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; odborné obchodné 
poradenstvo v oblasti prevádzkovania podnikov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); poradenské 
služby pre stavebníctvo. 

(540) CEMMAC OptiMAC 
(731) CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Hor-

né Srnie, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2041-2015 
(220) 7.10.2015 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; fotografie; papiernický tovar a pí-

sacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky 
(okrem prístrojov). 
35 - Personálne poradenstvo; reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); reklamné agentúry; 
marketing. 
41 - Koučovanie (školenie); poradenstvo pri voľ-
be povolania a v oblasti výchovy a vzdelávania; 
vzdelávanie; individuálne vyučovanie; školenia; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie seminárov; vydávanie kníh; vy-
dávanie časopisov; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania). 

(540) THINK IN PINK 
(731) VINZI, s.r.o., Vrakúnska cesta 5916/4, 821 0 4 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2043-2015 
(220) 7.10.2015 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; fotografie; papiernický tovar a pí-

sacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem 
prístrojov). 
35 - Personálne poradenstvo; reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); reklamné agentúry; 
marketing. 
41 - Koučovanie (školenie); poradenstvo pri voľ-
be povolania a v oblasti výchovy a vzdelávania; 
vzdelávanie; individuálne vyučovanie; školenia; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie seminárov; vydávanie kníh; vydáva-
nie časopisov; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania). 
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(540) POCHVALA JE CUKOR 
 PRE MOZOG 
(731) VINZI, s.r.o., Vrakúnska cesta 5916/4, 821 0 4 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2044-2015 
(220) 7.10.2015 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; fotografie; papiernický tovar a pí-

sacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky 
(okrem prístrojov). 
35 - Personálne poradenstvo; reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); reklamné agentúry; 
marketing. 
41 - Koučovanie (školenie); poradenstvo pri voľ-
be povolania a v oblasti výchovy a vzdelávania; 
vzdelávanie; individuálne vyučovanie; školenia; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizova-
nie a vedenie seminárov; vydávanie kníh; vydáva-
nie časopisov; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania). 

(540) VINZI 
(731) VINZI, s.r.o., Vrakúnska cesta 5916/4, 821 0 4 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2045-2015 
(220) 7.10.2015 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; fotografie; papiernický tovar a pí-

sacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky 
(okrem prístrojov). 
35 - Personálne poradenstvo; reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); reklamné agentúry; 
marketing. 
41 - Koučovanie (školenie); poradenstvo pri voľ-
be povolania a v oblasti výchovy a vzdelávania; 
vzdelávanie; individuálne vyučovanie; školenia; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie seminárov; vydávanie kníh; vy-
dávanie časopisov; online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania). 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, ružová (magenta) 
(731) VINZI, s.r.o., Vrakúnska cesta 5916/4, 821 0 4 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(210) 2046-2015 
(220) 7.10.2015 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; fotografie; papiernický tovar a pí-

sacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky 
(okrem prístrojov). 
35 - Personálne poradenstvo; reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); reklamné agentúry; 
marketing. 
41 - Koučovanie (školenie); poradenstvo pri voľ-
be povolania a v oblasti výchovy a vzdelávania; 
vzdelávanie; individuálne vyučovanie; školenia; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizova-
nie a vedenie seminárov; vydávanie kníh; vydá-
vanie časopisov; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania). 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, ružová (magenta) 
(731) VINZI, s.r.o., Vrakúnska cesta 5916/4, 821 0 4 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2047-2015 
(220) 7.10.2015 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; fotografie; papiernický tovar a pí-

sacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky 
(okrem prístrojov). 
35 - Personálne poradenstvo; reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); reklamné agentúry; 
marketing. 
41 - Koučovanie (školenie); poradenstvo pri voľ-
be povolania a v oblasti výchovy a vzdelávania; 
vzdelávanie; individuálne vyučovanie; školenia; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizova-
nie a vedenie seminárov; vydávanie kníh; vydáva-
nie časopisov; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania). 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, ružová (magenta) 
(731) VINZI, s.r.o., Vrakúnska cesta 5916/4, 821 0 4 

Bratislava, SK; 
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(210) 2053-2015 
(220) 5.10.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie a počítačový 

softvér na prenos správ; počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); softvér na umožnenie 
posielania, publikovania, ukazovania, zobrazo-
vania, indexovania, zdieľania alebo iného posky-
tovania elektronických médií alebo informácií 
prostredníctvom internetu alebo iných komuni-
kačných sietí; magnetické disky; optické disky. 
16 - Periodiká; noviny; brožúry; pohľadnice; tla-
čoviny; tlačené publikácie; príručky; kalendáre; 
letáky. 
35 - Reklamné služby (pre tretie osoby) pros-
tredníctvom internetu; zákaznícke a vernostné 
služby na obchodné a reklamné účely (pre tretie 
osoby); správa počítačových súborov; inzertné 
služby; reklamné služby prostredníctvom globál-
nej komunikačnej siete; poskytovanie reklamné-
ho priestoru na internetových stránkach; posky-
tovanie prehľadávateľnej reklamnej príručky  
o tovaroch a službách internetových predajov 
prostredníctvom internetu; prezentácia tovarov  
a služieb pre tretie osoby; reklama; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom; on line rek-
lama na počítačovej komunikačnej sieti; posky-
tovanie obchodných informácií spotrebiteľom  
o výrobkoch a službách prostredníctvom interne-
tu; poskytovanie obchodných informácií o zoz-
name používateľov prostredníctvom internetu; 
poskytovanie internetových a počítačových data-
báz a internetových prehľadávateľných databáz 
obsahujúcich obchodné informácie o rôznych té-
mach pre spotrebiteľov; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné 
sprostredkovateľské služby. 
41 - Zábava, akadémie (vzdelávanie); organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
vzdelávanie; vyučovanie; on-line vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; poskytovanie on- 
-line recenzií a odporúčaní o zdravom životnom 
štýle, výžive a stravovaní. 
42 - Externé poskytovanie služieb v obl asti in-
formačných technológií; tvorba webových strá-
nok na zákazku, obsahujúcich používateľom za-
dané informácie, osobné profily a osobné infor-
mácie; poskytovanie dočasného používania we-
bových softvérových aplikácií na prenos správ  
a služieb softvéru ako služby (SAAS) zahŕňajú-
cich softvér, ktorý umožňuje, poskytuje, povoľu-
je a zabezpečuje vzájomnú komunikáciu; poskyto-
vanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS). 
45 - On-line služby sociálnych sietí; poskytova-
nie sociálnej siete prostredníctvom webovej strán-
ky na zábavné účely; služby sociálnych sietí pre 
registrovaných používateľov s cieľom účasti na 
rôznych diskusiách, získavania odozvy od iných 
používateľov a vytvárania virtuálnych komunít. 

(540) ORGANIQO 
(731) SLOVAK DEVELOPMENT s.r.o., Dunajská 2, 

811 08 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 

(210) 2062-2015 
(220) 8.10.2015 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
38 - Telekomunikačné služby. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) toxicards 
(731) Tox Media s.r.o., Melantrichova 477/20, 110 00 

Praha, CZ; 
 
 

(210) 2102-2015 
(220) 15.10.2015 

 10 (511) 37, 44 
(511) 37 - Chemické čistenie; čistenie interiérov budov; 

deratizácia; dezinfekcia; ničenie škodcov (nie v poľ-
nohospodárstve); čistenie okien. 
44 - Ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, zá-
hradníctve a lesníctve). 

(540) 

  
 

(591) oranžová, sivá, čierna, béžová, hnedá 
(731) Jaroslav Grman - Firma DDD Ac tiv, Jurigovo 

nám. 9, 841 05 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2103-2015 
(220) 15.10.2015 

 10 (511) 37, 44 
(511) 37 - Chemické čistenie; čistenie interiérov budov; 

deratizácia; dezinfekcia; ničenie škodcov (nie v poľ-
nohospodárstve); čistenie okien. 
44 - Ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, zá-
hradníctve a lesníctve). 

(540) 

  
 

(591) modrá, oranžová 
(731) Jaroslav Grman - Firma DDD Activ, Jurigovo 

nám. 9, 841 05 Bratislava, SK; 
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(210) 2104-2015 
(220) 15.10.2015 

 10 (511) 37, 44 
(511) 37 - Chemické čistenie; čistenie interiérov budov; 

deratizácia; dezinfekcia; ničenie škodcov (nie v poľ-
nohospodárstve); čistenie okien. 
44 - Ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, zá-
hradníctve a lesníctve). 

(540) 

  
 

(591) sivá 
(731) Jaroslav Grman - Firma DDD Ac tiv, Jurigovo 

nám. 9, 841 05 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2142-2015 
(220) 19.10.2015 
(310) 525076 
(320) 4.9.2015 
(330) CZ 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Pivo; nealkoholické nápoje. 

33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama. 

(540) EXCELENT ICE 
(731) Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 

Plzeň, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(210) 2150-2015 
(220) 22.10.2015 

 10 (511) 6, 19, 20, 37 
(511) 6 - Kovové stánky; kovové výstavné stánky; ko-

vové predajné stánky. 
19 - Nekovové veľtržné stánky; nekovové pre-
dajné stánky; nekovové prenosné konštrukcie vý-
stavných stánkov. 
20 - Montované stánky; montované výstavné stán-
ky; kovové vystavovacie stojany; nekovové nohy 
pre vystavovacie stojany; nekovové nohy pre vy-
stavovacie tabule; nekovové prenosné vystavo-
vacie stojany (s výnimkou tých pre stavebníctvo); 
nekovové vystavovacie stojany; skladacie výstavné 
panely; skladacie reklamné panely pre konferen-
cie; prenosné výstavné panely na prezentačné 
účely; prenosné vystavovacie stojany na podporu 
reklamy; časti a súčasti vystavovacích stojanov; 
časti a súčasti výstavných tabúľ; vystavovacie 
stojany s kovovými konštrukčnými dielmi; výs-
tavné panely; výstavné pulty na vystavovanie to-
varu; výstavné stojany do výkladov predajní; vý-
stavné stojany pri pokladniciach; vývesné panely 
do obchodných priestorov; výstavné tabule; rek-
lamné výstavné tabule; prenosné výstavné tabule. 
37 - Inštalácia veľtržných stánkov; inštalácie stán-
kov určených na výstavy; výstavba veľtržných  
a výstavných stánkov. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, svetlomodrá 
(731) MADNESS ADVERTISING k.s., Drieňová 34, 

821 02 Bratislava, SK; 
(740) BEATOW PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 

 
(210) 2169-2015 
(220) 26.10.2015 

 10 (511) 16, 21, 32, 33, 35 
(511) 16 - Papier, lepenka; kartónové výstavné stojany 

na propagáciu výrobkov; reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; papierové samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; 
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové ale-
bo papierové obaly na fľaše; papierové darčeko-
vé tašky na víno; papierové tašky na balenie; pa-
pierové vrecká na balenie; tlačoviny; knihárske 
potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie 
potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť; potreby pre výtvarníkov; štetce; pí-
sacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); 
učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); 
plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; typy, tlačové písmo; štočky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce (okrem štetcov 
pre výtvarníkov); materiály na výrobu kief; čis-
tiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo, su-
rovina alebo polotovar (okrem stavebného); vý-
robky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 

(540) Neprestávaj loviť 
(731) REMY COINTREAU SLOVAKIA s.r.o., Košic-

ká 56, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Barger Prekop s.r.o., advokátska kancelária, Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 2176-2015 
(220) 26.10.2015 

 10 (511) 45 
(511) 45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu 

osôb a majetku. 
(540) 

  
 

(591) tmavooranžová (232 86 17), svetlomodrá (75 165 
187), biela 

(731) LEGALIA, advokátska kancelária, s.r.o., Mileti-
čova 550/1, 821 08 Bratislava, SK; 

 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 145 
 

(210) 2181-2015 
(220) 28.10.2015 

 10 (511) 8, 9, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43 
(511) 8 - Nožiarsky tovar a príbory. 

9 - Fotografické, kinematografické, optické prí-
stroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie 
a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a rep-
rodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, DVD 
a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mecha-
nizmy mincových prístrojov; počítacie stroje, za-
riadenia na spracovanie údajov, počítače; počíta-
čové programy; zvukové, obrazové a zvukovo-ob-
razové nahrávky zaznamenané na všetkých typoch 
nosičov údajov, ako aj v elektronickej podobe; in-
formácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaz-
namenané v e lektronickej podobe; elektronické 
publikácie (sťahovateľné). 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačo-
viny; papiernický tovar a písacie potreby; tlačené 
reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadni-
ce; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); samolepky (papiernický to-
var); kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; 
stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; 
záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecká 
na balenie; papierové podložky na stôl; stojany 
na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; 
oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; 
papierové zástavy; nože na papier (kancelárske 
potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrú-
sky (prestieranie); papierové utierky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; čis-
tiace potreby. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske 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; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); kore-
niny; konzumný ľad; žuvačky; potravinárske prí-
chute okrem esenciálnych olejov; príchute do ná-
pojov okrem esenciálnych olejov; zálievky na ša-
láty; mäsové šťavy; nátierky zo sójových bôbov 
(chuťové prísady); majonézy; müsli; paradajkové 
omáčky; kečup; mliečne kávové nápoje; mliečne 
čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje. 
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke  
a lesnícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená; rastliny a živé kvety; krmivo pre zviera-
tá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
zeleninové nápoje; sirupy a iné prípravky na vý-
robu nápojov. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; prenájom rek-
lamného času v komunikačných médiách vrátane 
počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklam-
ných materiálov; prenájom reklamných plôch; te-
levízna a rozhlasová reklama; rozširovanie rek-
lamných oznamov; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; vydávanie reklamných tex- 
 

tov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); mar-
keting; telemarketingové služby; obchodný ma-
nažment; odborné obchodné poradenstvo; pre-
zentácia výrobkov a služieb v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie ochutná-
vok potravín a nápojov na podporu predaja; or-
ganizovanie reklamných hier na podporu predaja; 
služby modeliek na reklamné účely a podporu 
predaja výrobkov a služieb; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu pr edaja; produkcia 
reklamných filmov; služby výberu zamestnancov 
účinkujúcich v zábavných reláciách (výber spevá-
kov, tanečníkov a nových tvárí - modeliek, mode-
lov, hostesiek); maloobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triedach 8, 9, 16, 21, 29, 30, 31, 32 
tohto zoznamu. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pro-
stredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, te-
levízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; 
telekomunikačné služby; poskytovanie telekomu-
nikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete; prenos správ, 
informácií, publikácií, audiovizuálnych diel pros-
tredníctvom komunikačných sietí vrátane inter-
netu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov 
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné 
skladateľské služby; organizovanie zábavných, kul-
túrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzde-
lávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, 
hudobných a športových súťaží; organizovanie 
kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); orga-
nizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem 
reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, 
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; mo-
derovanie relácií, programov a podujatí; zábavné 
parky; zábavné služby poskytované prázdnino-
vými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné 
a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie  
a vedenie školení; organizovanie živých vystú-
pení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem 
reklamných); hudobná tvorba; služby filmových, 
divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služ-
by; požičiavanie filmov; rezervácia vstupeniek na 
zábavné, kultúrne a športové podujatia; produk-
cia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazo-
vých nahrávok (okrem reklamných); vydavateľ-
ské služby (okrem vydávania reklamných mate-
riálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačo-
vín (okrem reklamných textov); on line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); vydávanie elektronických publiká-
cií (okrem reklamných); organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; informácie, správy, 
novinky z oblasti šoubiznisu; poskytovanie služieb 
na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, 
videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, 
televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích  
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potrieb a prístrojov; organizovanie lotérií a stáv-
kových hier; organizovanie módnych prehliadok 
na zábavné účely; on line poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania). 
43 - Stravovacie služby. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, hnedá 
(731) goodtv, s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) VRBA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2199-2015 
(220) 30.10.2015 

 10 (511) 1, 31, 35, 37, 44 
(511) 1 - Záhradnícke chemikálie okrem fungicídov, 

herbicídov, insekticídov a prípravkov proti para-
zitom; dusíkaté hnojivá; hnojivá; poľnohospodár-
ske hnojivá; prípravky na hnojenie. 
31 - Prírodné trávniky; kríky; živé kvety; semená 
na siatie; rastliny; sadenice; klíčky semien na bo-
tanické použitie; kvetinové cibule; kvetinové hľuzy. 
35 - Maloobchodné služby s chemikáliami pre 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, fun-
gicídmi a herbicídmi, poľnohospodárskymi a zá-
hradníckymi strojmi a náradím, zavlažovacími 
zariadeniami, nekovovými stavebnými materiálmi, 
nábytkom, semenami a priesadami rastlín, živý-
mi rastlinami a kvetmi; veľkoobchodné služby  
s chemikáliami pre poľnohospodárstvo, záhrad-
níctvo a lesníctvo, fungicídmi a herbicídmi, poľ-
nohospodárskymi a záhradníckymi strojmi a ná-
radím, zavlažovacími zariadeniami, nekovový- 
mi stavebnými materiálmi, nábytkom, semenami  
a priesadami rastlín, živými rastlinami a kvetmi; 
marketingové štúdie; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum 
trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; reklam-
né agentúry; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; obchodné sprostredkova-
teľské služby uvedených v triedach 37 a 44 tohto 
zoznamu. 
37 - Inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; 
čistenie exteriérov budov; interiérové a exteriérové 
maľovanie a natieranie; murovanie, murárske prá-
ce; prenájom stavebných strojov a zariadení; sta-
vebníctvo; stavebné poradenstvo; opravy púmp  
a čerpadiel; reštaurovanie nábytku; stavebné infor-
mácie; stavebný dozor; štukovanie, sadrovanie; op-
ravy umeleckých stolárskych výrobkov; vŕtanie 
studní. 
 
 

44 - Záhradkárske služby; záhradníctvo; služby záh-
radných architektov; ničenie buriny; liečenie stro-
mov; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záh-
radníctve a lesníctve); rastlinné škôlky; údržba tráv-
nikov; poradenstvo v oblasti starostlivosti o záh-
rady a zeleň; pestovateľská činnosť; prenájom 
záhradníckych strojov, zariadení a náradia. 

(540) 

  
(591) biela, zelená, žltá 
(731) OASIS, s. r. o., Pod Kalváriou 1163/85, 955 01 

Topoľčany, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2211-2015 
(220) 4.11.2015 

 10 (511) 16, 28, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; letáky; časopisy (periodiká); kalen-

dáre; pohľadnice; fotografie; písacie potreby a pa-
piernický tovar. 
28 - Športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach. 
35 - Reklama; marketingové služby na podporu pre-
daja. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) Ski Color 
(731) Pospíchal Antonín, Frýdlantská 1306/22, 182 00 

Praha, CZ; 
 
 

(210) 2213-2015 
(220) 4.11.2015 

 10 (511) 16, 28, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; letáky; časopisy (periodiká); kalendá-

re; pohľadnice; fotografie; písacie potreby a pa-
piernický tovar. 
28 - Športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach. 
35 - Reklama; marketingové služby na podporu pre-
daja. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) Farbám neujdeš 
(731) Pospíchal Antonín, Frýdlantská 1306/22, 182 00 

Praha 8, CZ; 
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(210) 2214-2015 
(220) 26.10.2015 

 10 (511) 16, 21, 32, 33, 35 
(511) 16 - Papier, lepenka; kartónové výstavné stojany na 

propagáciu výrobkov; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; papierové samolepky pre 
domácnosť a na kancelárske použitie; lepenkové 
alebo papierové škatule; lepenkové alebo papie-
rové obaly na fľaše; papierové darčekové tašky na 
víno; papierové tašky na balenie; papierové vrec-
ká na balenie; tlačoviny; knihárske potreby; foto-
grafie; papiernický tovar a písacie potreby; lepid-
lá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 
potreby pre výtvarníkov; štetce; písacie stroje a kan-
celárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučo-
vacie pomôcky (okrem prístrojov); plastové oba-
ly, ktoré nie sú zahrnuté v i ných triedach; typy, 
tlačové písmo; štočky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce (okrem štetcov 
pre výtvarníkov); materiály na výrobu kief; čis-
tiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo, su-
rovina alebo polotovar (okrem stavebného); vý-
robky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 

(540) Neprestávajte loviť 
(731) REMY COINTREAU SLOVAKIA s.r.o., Košic-

ká 56, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Barger Prekop s.r.o., advokátska kancelária, Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 2219-2015 
(220) 4.11.2015 

 10 (511) 9, 37, 38 
(511) 9 - Telekomunikačné vysielače; zariadenia na spra-

covanie údajov; vysielače (telekomunikácie); op-
tické vlákna; koaxiálne káble. 
37 - Inštalácia, údržba a servis telekomunikačného, 
rádiokomunikačného a komunikačného vybavenia; 
inštalácia a údržba telekomunikačných a rádio-
komunikačných zariadení; výstavba telekomunikač-
ných a rádiokomunikačných veží; inštalácia a údrž-
ba telekomunikačných a komunikačných sieti. 
38 - Komunikácia prostredníctvom optických sietí; 
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do 
svetovej počítačovej siete; služby vstupu do tele-
komunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); 
poskytovanie používateľského prístupu do sveto-
vej počítačovej siete; elektronická pošta. 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá 
(731) Rádio WOW s.r.o., A. Kmeťa 531, 957 01 Bá-

novce nad Bebravou, SK; 
 

 

(210) 2225-2015 
(220) 4.11.2015 

 10 (511) 41 
(511) 41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-

túrna činnosť; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; on line poskytovanie videozáznamov 
(bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); re-
portérske služby; online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); on 
line vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
akadémie (vzdelávanie). 

(540) 

  
 

(591) zelená CMYK 59 21 100 5 
(731) Košík Marián, Mgr., Galvaniho 31, 821 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2227-2015 
(220) 5.11.2015 

 10 (511) 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 35 
(511) 16 - Papiernický tovar a písacie potreby; fotogra-

fie; tlačoviny. 
18 - Koža; koženka; kufre; cestovné tašky; dážd-
niky; slnečníky. 
21 - Výrobky zo skla, porcelánu a keramiky. 
24 - Textílie; textilné výrobky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Čipky, stužky, výšivky. 
28 - Hry; hračky; športové potreby; ozdoby na via-
nočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cuk-
roviniek); ozdoby alebo darčeky rozdávané hos-
ťom pri večierkoch. 
35 - Reklamné služby. 

(540) 

  
 

(731) ML REKLAMA, s.r.o., J. Hanulu 11, 052 01 Spiš-
ská Nová Ves, SK; 

 
 

(210) 2241-2015 
(220) 6.11.2015 

 10 (511) 25, 35, 40 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 
40 - Tlač, tlačenie; vyšívanie. 
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(540) 

  
(591) žltá, čierna 
(731) Naťa a Maťo s.r.o., Tatranská 17, 065 03 Podolí-

nec, SK; 
 
 

(210) 2242-2015 
(220) 6.11.2015 

 10 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Aktovky (kožená galantéria); aktovky (školské 

tašky); plecniaky (batohy); tašky (brašne); cestov-
né kufre; cestovné obaly na odevy; cestovné taš-
ky; dáždniky; imitácie kože; kabelky; kľúčenky 
(puzdra na kľúče); kožušiny (koža zvierat); kuf-
re; kufríky; zvieracie kože; náprsné tašky; peňa-
ženky; kožené popruhy; kožené popruhy pre no-
senie dojčiat; slnečníky; športové tašky; tašky na 
kolieskach; plážové tašky; vaky na nosenie dojčiat. 
25 - Bundy; čiapky; pletené šály; pánske spodky; 
krátke kabátiky; spodná bielizeň; opasky (časti 
odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; 
podväzky; podväzky na pančuchy; košele; košele 
s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; plášte 
(vrchné ošatenie); pokrývky hlavy; spodná bieli-
zeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; kostýmy, 
obleky; konfekcia (odevy); kravaty; nohavice; vrch-
né ošatenie; rukavice; šatky, šály; kabáty; nepre-
mokavé odevy; legíny; sukne; kožušinové kabá-
ty; plážové oblečenie; plážová obuv; obuv; šaty; 
pyžamá; podprsenky; saká; pánske plavky; dám-
ske plavky; topánky; kožené odevy; tričká; legín-
sy; dámske nohavičky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v t riedach 18 a 25 tohto zoz-
namu; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; aranžovanie 
výkladov; inzercia v časopisoch a denníkoch; mar-
keting; marketingové štúdie; organizovanie komer-
čných a reklamných výstav; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu predaja; prieskum 
trhu; rozširovanie reklamných oznamov; predvá-
dzanie tovaru; reklama; on line reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; za-
sielanie reklamných materiálov zákazníkom. 

(540) ICONES 
(731) ICONES, s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, SK; 
(740) Advokátska kancelária Illeš, Šimčák, Bröstl, s.r.o., 

Košice, SK; 
 
 

(210) 2251-2015 
(220) 9.11.2015 

 10 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Vzdelávanie a zábava; zabezpečovanie výcvi-

kov, kurzov a školení; športová a kultúrna činnosť; 
poskytovanie výučby; praktický výcvik (ukážky); 
odborné preškoľovanie; organizovanie súťaží (vzde- 
 

 lávanie alebo zábava); organizovanie a vedenie ko-
lokvií; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie predstavení (mana-
žérske služby); služby v oblasti estrád; služby osob-
ných trénerov (fitnes cvičenia); vedenie fitnes kur-
zov; pózovanie modelov výtvarným umelcom; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; pro-
dukcia filmov s výnimkou reklamných; televízna 
zábava; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely. 
43 - Služby ubytovacej kancelárie; poskytovanie 
ubytovania (hotely, penzióny); kafetérie; hotelier-
ske služby; letoviskové hotely; reštauračné služby; 
reštauračné služby na poskytovanie rýchleho ob-
čerstvenia (snackbary); samoobslužné reštaurácie; 
služby barov; turistické ubytovne. 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); parné 
kúpele; salóny krásy; kadernícke salóny; masáže; 
manikúra; tetovanie; služby sáun; služby solárií; služ-
by termálnych kúpeľov; lekárske služby; lekárska 
starostlivosť; akupunktúrne služby; starostlivosť  
o hygienu a krásu ľudí; poradenské služby v ob-
lasti zdravia; konzultácie v oblasti krásy; staros-
tlivosť o zdravie v oblasti akupunktúry; realizácia 
masáží. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená 
(731) Spiežovec, spol. s r.o., Kollárova 48, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2252-2015 
(220) 9.11.2015 

 10 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Vzdelávanie a zábava; zabezpečovanie vý-

cvikov, kurzov a školení; športová a kultúrna čin-
nosť; poskytovanie výučby; praktický výcvik (ukáž-
ky); odborné preškoľovanie; organizovanie súťa-
ží (vzdelávanie alebo zábava); organizovanie a ve-
denie kolokvií; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie tvori-
vých dielní (výučba); organizovanie predstavení 
(manažérske služby); služby v oblasti estrád; služ-
by osobných trénerov (fitnes cvičenia); vedenie 
fitnes kurzov; pózovanie modelov výtvarným umel-
com; tvorba divadelných alebo iných predstave-
ní; produkcia filmov s výnimkou reklamných; te-
levízna zábava; organizovanie módnych prehlia-
dok na zábavné účely. 
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43 - Služby ubytovacej kancelárie; poskytovanie 
ubytovania (hotely, penzióny); kafetérie; hotelier-
ske služby; letoviskové hotely; reštauračné služ-
by; reštauračné služby na poskytovanie rýchleho 
občerstvenia (snackbary); samoobslužné reštau-
rácie; služby barov; turistické ubytovne. 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); parné 
kúpele; salóny krásy; kadernícke salóny; masáže; 
manikúra; tetovanie; služby sáun; služby solárií; 
služby termálnych kúpeľov; lekárske služby; le-
kárska starostlivosť; akupunktúrne služby; staros-
tlivosť o hygienu a krásu ľudí; poradenské služby  
v oblasti zdravia; konzultácie v oblasti krásy; sta-
rostlivosť o zdravie v oblasti akupunktúry; reali-
zácia masáží. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená 
(731) Spiežovec, spol. s r.o., Kollárova 48, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2253-2015 
(220) 9.11.2015 

 10 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Vzdelávanie a zábava; zabezpečovanie výcvi-

kov, kurzov a školení; športová a kultúrna činnosť; 
poskytovanie výučby; praktický výcvik (ukážky); 
odborné preškoľovanie; organizovanie súťaží (vzde-
lávanie alebo zábava); organizovanie a v edenie 
kolokvií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie predstavení (ma-
nažérske služby); služby v oblasti estrád; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); vedenie fitnes 
kurzov; pózovanie modelov výtvarným umelcom; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; pro-
dukcia filmov s výnimkou reklamných; televízna 
zábava; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely. 
43 - Služby ubytovacej kancelárie; poskytovanie 
ubytovania (hotely, penzióny); kafetérie; hotelier-
ske služby; letoviskové hotely; reštauračné služ-
by; reštauračné služby na poskytovanie rýchleho 
občerstvenia (snackbary); samoobslužné reštau-
rácie; služby barov; turistické ubytovne. 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); parné 
kúpele; salóny krásy; kadernícke salóny; masáže; 
manikúra; tetovanie; služby sáun; služby solárií; 
služby termálnych kúpeľov; lekárske služby; le-
kárska starostlivosť; akupunktúrne služby; staros-
tlivosť o hygienu a krásu ľudí; poradenské služby 
v oblasti zdravia; konzultácie v oblasti krásy; sta-
rostlivosť o zdravie v oblasti akupunktúry; reali-
zácia masáží. 
 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená 
(731) Spiežovec, spol. s r.o., Kollárova 48, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2254-2015 
(220) 9.11.2015 

 10 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Reklama; televízna reklama; zásielkové rek-

lamné služby; marketing. 
37 - Údržba nábytku; umývanie automobilov; čis-
tenie interiérov budov; údržba, čistenie a opravy 
kože; dezinfekcia; čistenie okien; umývanie do-
pravných prostriedkov; leštenie vozidiel; údržba 
vozidiel; prenájom čistiacich strojov; chemické 
čistenie; čistenie exteriérov budov. 
39 - Doručovanie balíkov; balenie tovarov; skla-
dovanie tovarov; uskladnenie tovarov; expedičné 
služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); 
informácie o skladovaní; balenie tovarov; doručo-
vacie služby; distribúcia tovarov na dobierku; pl-
nenie fliaš. 

(540) KARCHER TEPOVANIE 
 SLOVENSKO 
(731) KARCHER TEPOVANIE SLOVENSKO s.r.o., 

Palárikova 3, 040 01 Košice, SK; 
 
 

(210) 2277-2015 
(220) 10.11.2015 

 10 (511) 29, 30, 33, 43 
(511) 29 - Zemiakové hranolčeky; ovocné chuťovky; 

kimchi (jedlo z kvasenej zeleniny); koncentrované 
vývary; krokety; jedlá z kvasenej zeleniny; mäso; 
konzervované mäso; mäsové výťažky; mliečne ná-
poje (s vysokým obsahom mlieka); nakladaná ze-
lenina; nakladané uhorky; solené potraviny; po-
lievky; solené potraviny; jedlá z rýb; rybie plátky 
(filé); ryby; ovocné šaláty; slanina; ovocné šalá-
ty; zeleninové šaláty; šišky zemiakové; šľahačka; 
šunka; vývary (bujóny); zelenina (konzervovaná); 
zelenina (sušená); zelenina (varená); zelenina v štip-
ľavom náleve; zeleninové polievky; zemiakové 
lupienky. 
30 - Cestoviny; cukríky; cukrovinky; ľadový čaj; 
čajové nápoje; čaj; čokoláda; čokoládové nápoje; 
dresingy do šalátov; horčica; chlieb; chuťové prí-
sady; jarné závitky (ázijské predjedlo); múčne jed-
lá; jemné pečivo; kakao; kakaové nápoje; káva; 
kávové nápoje; kečup; keksy; plnené koláče; kore- 
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nie; koreniny; slané pečivo (krekery); pšeničná kru-
pica; kukuričná krupica; mletá kukurica; pražená 
kukurica; ľad (prírodný alebo umelý); majonézy; 
mäsové šťavy; mliečne čokoládové nápoje; mlieč-
ne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; múč-
ne jedlá; obilninové výrobky; omáčky (chuťové 
prísady); palacinky; pečivo (rožky); pečivo s mä-
sovou náplňou; perníky, medovníky; pirôžky s mä-
som; pizza; pudingy; kukuričné pukance; ravioly; 
rezance; ryža; sendviče; sucháre; suši; sušienky, su-
cháre, keksy, špagety; tacos (mexické jedlo); ku-
kuričné placky (tortilly); zmrzliny; zvitky (cesto-
viny); sladké žemle. 
33 - Mätový likér; alkoholické výťažky z ovocia; 
horké likéry; anízový likér; anízovka; aperitívy; 
arak; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholic-
ké); koktaily; curaçao (pomarančový likér); diges-
tiva (liehoviny a likéry); víno; džin; likéry; medo-
vina; griotka; liehoviny; brandy, vínovica; vod-
nár (matolinové víno); hruškový mušt (alkoho-
lický); saké; whisky; liehové esencie; alkoholové 
extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje (okrem pi-
va); alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické ná-
poje z ryže; rum; vodka; vopred pripravené mie-
šané alkoholické nápoje (nie s pivom); nira (alko-
holický nápoj z cukrovej trstiny); baijiu (čínsky 
destilovaný alkoholický nápoj). 
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); 
kaviarne; dodávanie hotových jedál a nápojov na 
objednávku (ketering); samoobslužné reštaurácie. 

(540) 

  
 

(731) RVM TRADE s.r.o., Čkalovova 499/15, 921 01 
Piešťany, SK; 

 
 

(210) 2283-2015 
(220) 19.1.2010 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky; jogurt; maslo; sy-

ry; nátierky obsahujúce mliečne výrobky; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); konzervované, sušené 
alebo varené potraviny z mlieka. 

(540) ZORBA 
(641) 008819005, 19.01.2010 
(731) ALIMPEX FOOD a. s., Českobrodská 1174, 198 00 

Praha 9, CZ; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2291-2015 
(220) 11.11.2015 

 10 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie; grafické zob-
razenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; kni-
hy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka 
(papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; 
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický to-
var); obrazy; papiernický tovar; periodické a nepe-
riodické publikácie (tlačoviny); plagáty; predme-
ty z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo 
lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu ale-
bo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklam-
né materiály; baliace plastové fólie; papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar). 
29 - Tlačenky. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; malo-
obchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobka-
mi; veľkoobchodná činnosť s mäsom a mäsovými 
výrobkami; marketingové štúdie; marketing; rek-
lama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; prenájom reklamných materiálov; rek-
lamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna 
reklama; vydávanie reklamných textov; zásielko-
vé reklamné služby; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz ; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; personálne 
poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
spracovanie textov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triede 35. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, čierna, hnedá, sivá, ružová, žltá 
(731) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Ri mav-

ská Sobota, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 2293-2015 
(220) 11.11.2015 

 10 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie; grafické zob-
razenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; kni-
hy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenko-
vé alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepen-
ka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelár-
ske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; ma-
py; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický 
tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a ne-
periodické publikácie (tlačoviny); plagáty; pred-
mety z kartónu; prospekty; pútače z papiera ale-
bo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené rek-
lamné materiály; baliace plastové fólie; papiero-
vé alebo plastové vrecká a tašky na balenie; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar). 
29 - Slanina. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; malo-
obchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobka-
mi; veľkoobchodná činnosť s mäsom a mäsovými 
výrobkami; marketingové štúdie; marketing; rek-
lama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; prenájom reklamných ma-
teriálov; reklamné agentúry; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
televízna reklama; vydávanie reklamných textov; 
zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do 
počítačových databáz ; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja; per-
sonálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum 
verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); spracovanie textov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, čierna, hnedá, sivá, ružová, žltá 
(731) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Ri mav-

ská Sobota, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2294-2015 
(220) 11.11.2015 

 10 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie; grafické zob-
razenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; kni-
hy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenko-
vé alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepen-
ka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelár-
ske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; ma-
py; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický 
tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a ne-
periodické publikácie (tlačoviny); plagáty; pred-
mety z kartónu; prospekty; pútače z papiera ale-
bo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené rek-
lamné materiály; baliace plastové fólie; papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar). 
29 - Salámy. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; malo-
obchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobka-
mi; veľkoobchodná činnosť s mäsom a mäsový-
mi výrobkami; marketingové štúdie; marketing; 
reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; prenájom reklamných ma-
teriálov; reklamné agentúry; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
televízna reklama; vydávanie reklamných textov; 
zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do 
počítačových databáz ; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja; per-
sonálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum ve-
rejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); spracovanie textov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35. 

(540) Carmen saláma 
(731) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Ri mav-

ská Sobota, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2295-2015 
(220) 11.11.2015 

 10 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie; grafické zob-
razenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; kni-
hy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka 
(papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; 
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický to-
var); obrazy; papiernický tovar; periodické a ne- 
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 periodické publikácie (tlačoviny); plagáty; pred-
mety z kartónu; prospekty; pútače z papiera ale-
bo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené rek-
lamné materiály; baliace plastové fólie; papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar). 
29 - Salámy. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; malo-
obchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobka-
mi; veľkoobchodná činnosť s mäsom a mäsovými 
výrobkami; marketingové štúdie; marketing; rek-
lama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; poradenské služby pri riadení obchodnej čin-
nosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej čin-
nosti; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; prenájom reklamných mate-
riálov; reklamné agentúry; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
televízna reklama; vydávanie reklamných textov; 
zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja; per-
sonálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum 
verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); spracovanie textov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, čierna, hnedá, sivá, ružová, žltá 
(731) TAURIS NITRIA spol. s r.o., Cintorínska 1718/39, 

951 15 Mojmírovce, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2296-2015 
(220) 11.11.2015 

 10 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie; grafické zob-
razenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; kni-
hy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové  
 

 
 

 alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka 
(papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske  
použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; 
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický to-
var); obrazy; papiernický tovar; periodické a ne-
periodické publikácie (tlačoviny); plagáty; pred-
mety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo 
lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu ale-
bo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklam-
né materiály; baliace plastové fólie; papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar). 
29 - Salámy. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; malo-
obchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobka-
mi; veľkoobchodná činnosť s mäsom a mäsový-
mi výrobkami; marketingové štúdie; marketing; 
reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; poradenské služby pri riadení obchodnej čin-
nosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; prenájom reklamných ma-
teriálov; reklamné agentúry; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); televízna reklama; vydávanie reklamných 
textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
personálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum 
verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); spracovanie textov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35. 

(540) Golem saláma 
(731) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Ri mav-

ská Sobota, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2297-2015 
(220) 12.11.2015 

 10 (511) 7, 30 
(511) 7 - Predajné automaty. 

30 - Cukrovinky; čokoláda. 
(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená, žltá, modrá 
(731) Play 4 You s.r.o., Ružová 19, 946 51 Nesvady, SK; 
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(210) 2300-2015 
(220) 15.10.2015 

 10 (511) 11, 16, 21, 30, 43 
(511) 11 - Elektrické kávovary; espresso kávovary; elek-

trické filtračné alebo extrakčné kávovary; elek-
trické kávovary na použitie v domácnosti. 
16 - Papierové filtre pre kávovary. 
21 - Kávovary (nie elektrické). 
30 - Káva; bezkofeínová káva; instantná káva; ne-
pražená káva; mletá káva; zrnková káva; espresso 
káva; ochutená káva; sladová káva; ľadová káva; 
čokoládová káva; porciovaná káva ( kapsuly, plné); 
čaj; čajové náhradky; kakao; kakaové náhradky; 
kávové nápoje; kávové náhradky; rastlinné príprav-
ky (kávové náhradky). 
43 - Kaviarenské služby (kaviarne). 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, hnedá 
(731) Kávička.sk s.r.o., Riazanská 2, 831 03 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2306-2015 
(220) 12.11.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 42 
(511) 9 - Počítačové programy (sťahovateľné); počíta-

čový softvér (nahraté počítačové programy); po-
čítačové hry (softvér); elektronické diáre; elek-
tronické publikácie (stiahnuteľné); elektronické 
vreckové slovníky; nahraté počítačové programy; 
optické nosiče údajov; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); magnetické nosiče údajov; peri-
férne zariadenia počítačov; prístroje na vnútornú 
komunikáciu; zariadenia na spracovanie údajov; 
optické prístroje a nástroje; zvukové nahrávacie 
zariadenia; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
magnetické nosiče údajov; počítačový hardvér; 
elektronické diáre; notebooky (prenosné počíta-
če); tablety (prenosné počítače); počítače. 
16 - Tlačené publikácie; baliaci papier; blahopraj-
né pohľadnice; brožované knihy; brožúry; časo-
pisy (periodiká); etikety okrem textilných; foto-
grafie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; ka-
lendáre; knihy; plagáty; prospekty; pútače z pa-
piera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlače-
né reklamné materiály; umelecké litografie; zá-
ložky do kníh; albumy; noviny; letáky; tlačoviny; 
ceruzky; perá (kancelárske potreby); reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky. 
35 - Marketingové štúdie; marketing; reklama; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej čin-
nosti; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; prenájom reklamných mate-
riálov; reklamné agentúry; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); televízna reklama; vydávanie reklamných tex-
tov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov  
 

do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
personálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum 
verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); spracovanie textov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
35, 38, 42 tohto zoznamu; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; online poskytovanie obchodného pries-
toru pre nákupcov predajcov tovarov a služieb; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“; optimalizácia internetových vyhľadávačov; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); sprostredkovateľne práce; účtov-
níctvo; správa počítačových súborov; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; telemarketin-
gové služby; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; inzertné služby; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby s dopravnými prostriedkami. 
38 - Elektronická pošta; poskytovanie diskus-
ných fór onl ine; spravodajské kancelárie; komu-
nikácia prostredníctvom optických sietí; komuni-
kácia prostredníctvom počítačových terminálov: 
posielanie správ; prenos správ a obrazových in-
formácií prostredníctvom počítača; rozhlasové 
vysielanie; televízne vysielanie; vysielanie káb-
lovej televízie; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; výzvy (rádiom, telefónom alebo iný-
mi elektronickými komunikačnými prostriedka-
mi); elektronické zobrazovacie tabule (telekomu-
nikačné služby); online posielanie pohľadníc; 
bezdrôtové vysielanie; spravodajské agentúry; in-
formácie v obl asti telekomunikácií; prenos digi-
tálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); 
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do sve-
tovej počítačovej site; služby vstupu do teleko-
munikačných sietí (smerovanie a pripájania); pos-
kytovanie používateľského prístupu k svetovej po-
čítačovej sieti; poskytovanie prístupu do databáz; 
informácie v oblasti telekomunikácií; prenos sig-
nálu prostredníctvom satelitu. 
39 - Prenájom automobilov; dovoz; doprava; ba-
lenie tovarov; skladovanie tovarov; automobilová 
preprava; kamiónová nákladná doprava; autobu-
sová doprava; doručovanie tovarov; prenájom dop-
ravných prostriedkov; prenájom garáží; doručova-
cie služby; distribúcia tovarov na dobierku; osob-
ná doprava; sprostredkovanie dopravy; informá-
cie o možnosti dopravy; doručovacie služby; do-
prava, preprava. 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; obnovo-
vanie počítačových databáz; požičiavanie počíta-
čového softvéru; grafické dizajnérstvo; priemy-
selné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové 
dizajnérstvo; inštalácia počítačového softvéru; pos-
kytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
poradenstvo v oblasti informačných technológií; 
počítačové programovanie; hosťovanie na počí-
tačových stránkach (webových stránkach); tvorba 
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); 
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačo- 
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vého hardvéru; prevod údajov alebo dokumentov 
z fyzických médií na elektronické média; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo údajov 
(nie fyzicky); prenájom webových serverov; po-
radenstvo v oblasti počítačových programov; ve-
decký výskum; technický prieskum; štúdie tech-
nických projektov; analýzy počítačových systé-
mov; návrh počítačových systémov; poskytova-
nie intemetových vyhľadávačov; poradenstvo pri 
tvorbe webových stránok; uchovávanie elektro-
nických údajov; poskytovanie počítačových tech-
nológií prostredníctvom internetu (cloud compu-
ting); externé poskytovanie služieb v obl asti in-
formačných technológií; poradenstvo v oblasti po-
čítačových technológií; poradenstvo v oblasti tele-
komunikačných technológií; poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programo-
vaní prostredníctvom webových stránok; poraden-
ské služby v oblasti počítačového softvéru; zho-
tovovanie kópií počítačové programy; prenájom 
počítačových serverov (serverhosting). 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, modrá 
(731) United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 0 9 

Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2308-2015 
(220) 12.11.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačové programy (sťahovateľné); počíta-

čový softvér (nahraté počítačové programy); po-
čítačové hry (softvér); elektronické diáre; elek-
tronické publikácie (stiahnuteľné); elektronické vrec-
kové slovníky; nahraté počítačové programy; op-
tické nosiče údajov; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); magnetické nosiče údajov; peri-
férne zariadenia počítačov; prístroje na vnútornú 
komunikáciu; zariadenia na spracovanie údajov; 
optické prístroje a nástroje; zvukové nahrávacie 
zariadenia; elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-
né); magnetické nosiče údajov; počítačový hard-
vér; elektronické diáre; notebooky (prenosné po-
čítače); tablety (prenosné počítače); počítače. 
16 - Tlačené publikácie; baliaci papier; blaho-
prajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; ča-
sopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fo-
tografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; 
kalendáre; knihy; plagáty; prospekty; pútače z pa-
piera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlače-
né reklamné materiály; umelecké litografie; zá-
ložky do kníh; albumy; noviny; letáky; tlačoviny; 
ceruzky; perá (kancelárske potreby); reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky. 
35 - Marketingové štúdie; marketing; reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; po- 
 

radenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; prenájom reklamných materiálov; rek-
lamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna rek-
lama; vydávanie reklamných textov; zásielkové 
reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; personálne pora-
denstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mien-
ky; vzťahy s verejnosťou (public relations); spraco-
vanie textov; prenájom reklamných plôch; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 
38, 42 tohto zoznamu; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; on l ine poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov predajcov tovarov a služieb; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“; optimalizácia internetových vyhľadávačov; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); sprostredkovateľne práce; úč-
tovníctvo; správa počítačových súborov; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; telemarke-
tingové služby; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; inzertné služby. 
36 - Realitné kancelárie; správa nehnuteľností; fi-
nančné analýzy; finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finan-
čné poradenstvo; faktoring; vyberanie nájomného; 
finančný lízing; prenájom bytov; prenájom nehnu-
teľností; prenájom nehnuteľností (ubytovanie); úve-
rové agentúry; pôžičky (finančné úvery); spros-
tredkovanie nehnuteľností; prenájom kancelár-
skych priestorov; oceňovanie nehnuteľností; sprá-
va nájomných domov; organizovanie financova-
nia stavebných projektov; poskytovanie finanč-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; sprostredkovanie poistenia; prenájom kan-
celárskych priestorov. 
38 - Elektronická pošta; poskytovanie diskusných 
fór on l ine; spravodajské kancelárie; komuniká-
cia prostredníctvom optických sietí; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; posie-
lanie správ; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítača; rozhlasové vysiela-
nie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej te-
levízie; poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elek-
tronickými komunikačnými prostriedkami); elek-
tronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné 
služby); on l ine posielanie pohľadníc; bezdrôto- 
vé vysielanie; spravodajské agentúry; informácie 
v oblasti telekomunikácií; prenos digitálnych sú-
borov; kontinuálny prenos dát (streaming); pos-
kytovanie telekomunikačného pripojenia do sve-
tovej počítačovej site; služby vstupu do t eleko-
munikačných sietí (smerovanie a pripájania); pos-
kytovanie používateľského prístupu k svetovej po-
čítačovej sieti; poskytovanie prístupu do databáz; 
informácie v oblasti telekomunikácií; prenos sig-
nálu prostredníctvom satelitu. 
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42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; obno-
vovanie počítačových databáz; požičiavanie po-
čítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; prie-
myselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, oba-
lové dizajnérstvo; inštalácia počítačového softvé-
ru; poskytovanie softvéru prostredníctvom inter-
netu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných 
technológií; počítačové programovanie; hosťova-
nie na počítačových stránkach (webových strán-
kach); tvorba a udržiavanie webových stránok 
(pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti návrhu  
a vývoja počítačového hardvéru; prevod údajov 
alebo dokumentov z fyzických médií na elektro-
nické média; prevod (konverzia) počítačových 
programov alebo údajov (nie fyzicky); prenájom 
webových serverov; poradenstvo v o blasti počí-
tačových programov; vedecký výskum; technic-
ký prieskum; štúdie technických projektov; ana-
lýzy počítačových systémov; návrh počítačových 
systémov; poskytovanie internetových vyhľadá-
vačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; 
uchovávanie elektronických údajov; poskytova-
nie počítačových technológií prostredníctvom in-
ternetu (cloud computing); externé poskytovanie 
služieb v oblasti informačných technológií; pora-
denstvo v oblasti počítačových technológií; pora-
denstvo v oblasti telekomunikačných technológií; 
poskytovanie informácií o počítačových techno-
lógiách a programovaní prostredníctvom webo-
vých stránok; poradenské služby v oblasti počíta-
čového softvéru; zhotovovanie kópií počítačové 
programy; prenájom počítačových serverov (ser-
verhosting). 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená 
(731) United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 0 9 

Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2309-2015 
(220) 12.11.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačové programy (sťahovateľné); počíta-

čový softvér (nahraté počítačové programy); po-
čítačové hry (softvér); elektronické diáre; elek-
tronické publikácie (stiahnuteľné); elektronické 
vreckové slovníky; nahraté počítačové programy; 
optické nosiče údajov; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); magnetické nosiče údajov; peri-
férne zariadenia počítačov; prístroje na vnútornú 
komunikáciu; zariadenia na spracovanie údajov; 
optické prístroje a nástroje; zvukové nahrávacie 
zariadenia; elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-
né); magnetické nosiče údajov; počítačový hard-
vér; elektronické diáre; notebooky (prenosné po-
čítače); tablety (prenosné počítače); počítače. 
16 - Tlačené publikácie; baliaci papier; blahopraj-
né pohľadnice; brožované knihy; brožúry; časo-
pisy (periodiká); etikety okrem textilných; foto-
grafie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; ka-
lendáre; knihy; plagáty; prospekty; pútače z pa- 
 

piera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlače-
né reklamné materiály; umelecké litografie; zá-
ložky do kníh; albumy; noviny; letáky; tlačoviny; 
ceruzky; perá (kancelárske potreby); reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky. 
35 - Marketingové štúdie; marketing; reklama; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; po-
radenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; prenájom reklamných materiálov; rek-
lamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna 
reklama; vydávanie reklamných textov; zásielko-
vé reklamné služby; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; personálne 
poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
spracovanie textov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 
38, 42 tohto zoznamu; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; on l ine poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov predajcov tovarov a služieb; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databázach; 
optimalizácia obchodovania na webových strán-
kach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; sprá-
va počítačových súborov; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; telemarketingové služby; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; inzertné služby. 
36 - Realitné kancelárie; správa nehnuteľností; fi-
nančné analýzy; finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finan-
čné poradenstvo; faktoring; vyberanie nájomného; 
finančný lízing; prenájom bytov; prenájom nehnu-
teľností; prenájom nehnuteľností (ubytovanie); úve-
rové agentúry; pôžičky (finančné úvery); spros-
tredkovanie nehnuteľností; prenájom kancelárskych 
priestorov; oceňovanie nehnuteľností; správa ná-
jomných domov; organizovanie financovania sta-
vebných projektov; poskytovanie finančných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; spros-
tredkovanie poistenia; prenájom kancelárskych 
priestorov. 
38 - Elektronická pošta; poskytovanie diskusných 
fór online; spravodajské kancelárie; komunikácia 
prostredníctvom optických sietí; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov; posielanie 
správ; prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítača; rozhlasové vysielanie; te-
levízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronic-
kými komunikačnými prostriedkami); elektronic-
ké zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); 
online posielanie pohľadníc; bezdrôtové vysiela-
nie; spravodajské agentúry; informácie v oblasti te-
lekomunikácií; prenos digitálnych súborov; kon- 
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tinuálny prenos dát (streaming); poskytovanie te-
lekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej site; služby vstupu do telekomunikačných 
sietí (smerovanie a pripájania); poskytovanie po-
užívateľského prístupu k svetovej počítačovej 
sieti; poskytovanie prístupu do databáz; informá-
cie v oblasti telekomunikácií; prenos signálu pros-
tredníctvom satelitu. 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; obnovo-
vanie počítačových databáz; požičiavanie počíta-
čového softvéru; grafické dizajnérstvo; priemy-
selné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové 
dizajnérstvo; inštalácia počítačového softvéru; pos-
kytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
poradenstvo v oblasti informačných technológií; 
počítačové programovanie; hosťovanie na počí-
tačových stránkach (webových stránkach); tvorba 
a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počí-
tačového hardvéru; prevod údajov alebo doku-
mentov z fyzických médií na elektronické média; 
prevod (konverzia) počítačových programov ale-
bo údajov (nie fyzicky); prenájom webových ser-
verov; poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; vedecký výskum; technický prieskum; štú-
die technických projektov; analýzy počítačových 
systémov; návrh počítačových systémov; posky-
tovanie intemetových vyhľadávačov; poradenstvo 
pri tvorbe webových stránok; uchovávanie elek-
tronických údajov; poskytovanie počítačových 
technológií prostredníctvom internetu (cloud com-
puting); externé poskytovanie služieb v ob lasti 
informačných technológií; poradenstvo v oblasti 
počítačových technológií; poradenstvo v oblasti 
telekomunikačných technológií; poskytovanie in-
formácií o počítačových technológiách a progra-
movaní prostredníctvom webových stránok; po-
radenské služby v oblasti počítačového softvéru; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; pre-
nájom počítačových serverov (serverhosting). 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, zelená, oranžová 
(731) United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 0 9 

Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2310-2015 
(220) 12.11.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačové programy (sťahovateľné); počíta-

čový softvér (nahraté počítačové programy); po-
čítačové hry (softvér); elektronické diáre; elek-
tronické publikácie (stiahnuteľné); elektronické 
vreckové slovníky; nahraté počítačové programy; 
optické nosiče údajov; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); magnetické nosiče údajov; peri-
férne zariadenia počítačov; prístroje na vnútornú 
komunikáciu; zariadenia na spracovanie údajov; 
optické prístroje a nástroje; zvukové nahrávacie 
zariadenia; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné);  
 

 magnetické nosiče údajov; počítačový hardvér; 
elektronické diáre; notebooky (prenosné počíta-
če); tablety (prenosné počítače); počítače. 
16 - Tlačené publikácie; baliaci papier; blaho-
prajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; ča-
sopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fo-
tografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; 
kalendáre; knihy; plagáty; prospekty; pútače z pa-
piera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlače-
né reklamné materiály; umelecké litografie; zá-
ložky do kníh; albumy; noviny; letáky; tlačoviny; 
ceruzky; perá (kancelárske potreby); reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky. 
35 - Marketingové štúdie; marketing; reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; po-
radenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; prenájom reklamných materiálov; rek-
lamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna 
reklama; vydávanie reklamných textov; zásielko-
vé reklamné služby; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; personálne 
poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
spracovanie textov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 
38, 42 tohto zoznamu; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; on l ine poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov predajcov tovarov a služieb; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databázach; 
optimalizácia obchodovania na webových strán-
kach; platené reklamné služby typu „klikni sem‘‘; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); sprostredkovateľne práce; účtovníc-
tvo; správa počítačových súborov; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; telemarketingové 
služby; obchodné sprostredkovateľské služby; 
inzertné služby. 
36 - Realitné kancelárie; správa nehnuteľností; fi-
nančné analýzy; finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finan-
čné poradenstvo; faktoring; vyberanie nájomné-
ho; finančný lízing; prenájom bytov; prenájom 
nehnuteľností; prenájom nehnuteľností (ubytova-
nie); úverové agentúry; pôžičky (finančné úvery); 
sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom kance-
lárskych priestorov; oceňovanie nehnuteľností; sprá-
va nájomných domov; organizovanie financova-
nia stavebných projektov; poskytovanie finanč-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; sprostredkovanie poistenia; prenájom kan-
celárskych priestorov. 
38 - Elektronická pošta; poskytovanie diskusných 
fór on l ine; spravodajské kancelárie; komuniká-
cia prostredníctvom optických sietí; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov: posie-
lanie správ; prenos správ a obrazových informá- 
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cií prostredníctvom počítača; rozhlasové vysiela-
nie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej te-
levízie; poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elek-
tronickými komunikačnými prostriedkami); elek-
tronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné 
služby); on line posielanie pohľadníc; bezdrôtové 
vysielanie; spravodajské agentúry; informácie v ob-
lasti telekomunikácií; prenos digitálnych súbo-
rov; kontinuálny prenos dát (streaming); poskyto-
vanie telekomunikačného pripojenia do svetovej 
počítačovej site; služby vstupu do telekomunikač-
ných sietí (smerovanie a pripájania); poskytova-
nie používateľského prístupu k svetovej počíta-
čovej sieti; poskytovanie prístupu do databáz; in-
formácie v oblasti telekomunikácií; prenos signá-
lu prostredníctvom satelitu. 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; obno-
vovanie počítačových databáz; požičiavanie po-
čítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; prie-
myselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, oba-
lové dizajnérstvo; inštalácia počítačového softvé-
ru; poskytovanie softvéru prostredníctvom inter-
netu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných 
technológií; počítačové programovanie; hosťova-
nie na počítačových stránkach (webových strán-
kach); tvorba a udržiavanie webových stránok 
(pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti návrhu  
a vývoja počítačového hardvéru; prevod údajov 
alebo dokumentov z fyzických médií na elektro-
nické média; prevod (konverzia) počítačových 
programov alebo údajov (nie fyzicky); prenájom 
webových serverov; poradenstvo v oblasti počí-
tačových programov; vedecký výskum; technický 
prieskum; štúdie technických projektov; analýzy 
počítačových systémov; návrh počítačových sys-
témov; poskytovanie internetových vyhľadáva-
čov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; 
uchovávanie elektronických údajov; poskytova-
nie počítačových technológií prostredníctvom in-
ternetu (cloud computing); externé poskytovanie 
služieb v oblasti informačných technológií; pora-
denstvo v oblasti počítačových technológií; pora-
denstvo v oblasti telekomunikačných technológií; 
poskytovanie informácií o počítačových techno-
lógiách a programovaní prostredníctvom webo-
vých stránok; poradenské služby v oblasti počíta-
čového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových 
programov; prenájom počítačových serverov (ser-
verhosting). 

(540) 

  
 

(591) sivočierna, biela, tyrkysová 
(731) United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 0 9 

Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 2315-2015 
(220) 12.11.2015 

 10 (511) 33, 35, 43 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 

35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(731) TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Medzipivničná 174, 
076 82 Malá Tŕňa, SK; 

 
 

(210) 2316-2015 
(220) 12.11.2015 

 10 (511) 33, 35, 43 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 

35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) BOTRIS 
(731) TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Medzipivničná 174, 

076 82 Malá Tŕňa, SK; 
 
 

(210) 2317-2015 
(220) 12.11.2015 

 10 (511) 32, 33, 35, 41, 43 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(731) TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Medzipivničná 174, 
076 82 Malá Tŕňa, SK; 
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(210) 2322-2015 
(220) 13.11.2015 

 10 (511) 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 20, 21, 22 
(511) 6 - Visacie zámky; kovové reťaze; drôt; kovové 

poštové schránky; železný drôt; drôtené pletivo; ko-
vové brány; drobný železiarsky tovar; napínadlá 
drôtov; kovové pletivo; kovové komínové rúry. 
7 - Miešadlá (stroje); miešačky; frézovačky (stro-
je); kompresory; rezacie stroje; zdviháky (stroje); 
nože do kosačiek; čepele (časti strojov); kosačky 
na trávniky (stroje); pneumatické kladivá; elek-
trické kuchynské drviče; mixéry (stroje); maliar-
ske striekacie pištole; elektrické ručné vŕtačky; 
mlynčeky na korenie (nie ručné); čerpadlá, pumpy 
(stroje); vzduchové kompresory (zariadenia gará-
ží); pneumatické kladivá; brúsky (stroje); elek-
trické zváračky (stroje); mechanické navijaky na 
navíjanie hadíc; kompresory (stroje); kávové mlyn-
čeky okrem ručných; roboty (stroje); elektrome-
chanické stroje na prípravu pokrmov; elektrické 
mixéry pre domácnosť; elektrické kuchynské stro-
je; elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; elek-
trické kuchynské roboty; elektrické prilepovacie 
pištole; elektrické kuchynské mlynčeky. 
8 - Brúsne nástroje; šidlá; maliarske špachtle; špach-
tle, stierky (ručné náradie); uholníky (ručné ná-
stroje); oblúkové píly; ručné zdviháky; nebožiece 
(ručné vrtáky); ocieľky na brúsenie nožov; hob-
líky (ručné nástroje); nožnice; pinzety (klieštiky); 
čakany; vreckové nožíky; lupienkové píly; oboj-
ručné nože; prierazníky; rámy na ručné píly; píl-
ky (ručné náradie); jedálenské príbory (nože, vid-
ličky a lyžice); nožnice; rezače závitov (ručné ná-
stroje); priebojníky; oselníky; sekery; vidličky; 
hoblíky; ručné nástroje a náradie (na ručný po-
hon); rezačky na zeleninu; rezačky; mäsiarske no-
že; nožiarsky tovar; oberače na ovocie (ručné ná-
radie); lyžice; lyžice (ručné náradie); ručné frézy; 
lopatky na sadenie alebo presádzanie; murárske 
hladidlá; prístroje na ničenie rastlinných škodcov 
na ručný pohon; sklenárske diamanty (časti ručných 
nástrojov); rozpínačky (ručné náradie); nástroje 
na ostrenie; vrtáky; záhradnícke nožnice; záhrad-
nícke nožnice (veľké); štepárske nože; nožnice na 
prerezávanie stromov; klieštiky; hrable; lopaty; 
rýle; fazetovače; kosy; krúžky na kosy; osly; osly 
na ostrenie kosy; razidlá; nože do hoblíkov; ko-
vové obrábacie nástroje; kulmy na vlasy; nožnice 
na trávniky a živé ploty (ručné náradie); nože na 
ovocie; štepárske nástroje; krájače na zeleninu; 
sekerky; sekáčiky a nože na mäso a zeleninu; se-
káčiky (ručné nástroje); krompáče; záhradné ná-
radie na ručný pohon; záhradnícke nožíky (žab-
ky); zveráky (tesárske a stolárske); pílové listy 
(časti ručných nástrojov); mačety; kladivá (ručné 
nástroje); murárske kladivá (hranaté s dlhou ná-
sadou); otvárače na konzervy (nie elektrické); tĺ-
čiky (ručné nástroje); hobľovacie nože; rašple (ruč-
né nástroje); kliny; kutáče; nitovačky (ručné ná-
stroje); motyky; plecie motyčky; kosáky; ručné 
náradie na stáčanie kvapalín; vrtáky (ručné ná-
stroje); skrutkovače; ručné osekávače; korunkové 
vrtáky; nástroje na rezanie rúr; vŕtačky na ručný 
pohon; brúsky (ručné náradie); postrekovače na 
striekanie insekticídov; nože; kliešte; pinzety; lus-
káče na orechy; upínacie hlavy vrtákov (ručné ná-
stroje); vidly; žehličky; brúsne kotúče; pilníky (ná-
stroje); priebojníky, dierovacie kliešte (ručné nástro- 
 

je); nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné ná-
radie); ručné pištole na vytláčanie tmelu; škrabky 
(ručné nástroje); mlynčeky na mäso (ručné ná-
stroje); ručné pumpy; krájače syrov (neelektrické); 
krájače vajec (neelektrické); stolové zveráky (ruč-
né náradie); pištole na vytláčanie tesniacich a tme-
liacich materiálov; napínadlá drôtov alebo kovo-
vých pások (ručné nástroje); keramické nože. 
9 - Liehomery; batérie do svietidiel; meradlá; ba-
rometre; stroje na váženie; vodováhy; zváračské 
kukly; vypínače; elektrické zásuvky; váhy; me-
radlá; tesárske pravítka; elektrické batérie (články); 
vreckové kalkulačky; kuchynské časovače (pre-
sýpacie hodiny); USB kľúče. 
11 - Zariadenia na osvieženie vzduchu; žiarovky; 
lampy; lampáše; svietidlá na bicykle; pece; za-
riadenie na otáčanie ražňom; ražne; výhrevné kot-
ly; sušičky (prístroje); klimatizačné prístroje; elek-
trické kuchynské potreby na prípravu jedál; spr-
chy; výmenníky tepla; ohrievače; kachle; hrian-
kovače; 
grily (prístroje na pečenie); reťaze farebných žia-
roviek; radiátory (na kúrenie); baterky (svietidlá); 
kuchynské sporáky; pekáč, otočný rošt; záchodo-
vé sedadlá; rošty na opekanie mäsa; kozuby (do-
mové); ohrievacie fľaše; elektrické kanvice; pos-
teľné ohrievače; multifunkčné hrnce. 
17 - Polievacie hadice; nekovové hadice; hadice 
z textilných materiálov. 
18 - Kožené tašky na náradie (prázdne); slnečníky; 
tašky na kolieskach; nákupné tašky; plážové tašky. 
20 - Krúžky na záclony; príborníky; bambus; la-
vičky (nábytok); korkové fľaškové zátky; korko-
vé zátky; prepravky na fľaše; závesy, pánty (ne-
kovové); vešiaky na odevy; komody, zásuvkové 
kontajnery, bielizníky; nekovové podnosy; po-
dušky; tyče k rastlinám alebo stromom; drevené 
alebo plastové rebríky; plastové nádoby (obaly); 
tyče na upevnenie schodišťových kobercov; ne-
kovové vrchnáky na nádoby; nekovové sudy; ko-
vový nábytok; ratan; prútené koše; bytové zaria-
denie (dekoračné predmety); domové čísla (nie 
kovové, nie svietiace); koľajničky na záclony a zá-
vesy; záclonové tyče; záclonové háčiky; nádoby 
na miešanie malty (nie kovové); nekovové debny; 
nekovové rúčky na metly; nekovové súdky; ne-
kovové koše; nekovové poštové schránky okrem 
murovaných; poťahy alebo obaly na šatstvo (na 
uskladnenie); stojan na pílenie; nekovové kľučky 
na dvere; nekovové zástrčky na dvere; nekovové 
krúžky na kľúče. 
21 - Termosky na jedlo; pracháče na koberce (ruč-
né nástroje); dýzy polievacích hadíc; kefy; polie-
vacie kanvy; polievacie kanvy; mechanické met-
ly; súpravy kuchynského riadu; sklenené nádoby 
(domáce potreby); poháre, šálky, hrnčeky na pi-
tie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termos-
ky); zásobníky na papierové utierky; misy; demi-
žóny; termosky; kovové ražne na prípravu jedál; 
podnosy (tácne); sitá pre domácnosť; tepelnoizo-
lačné nádoby (termosky); kastróly; keramické vý-
robky pre domácnosť; kotlík (hrniec); cedidlá pre 
domácnosť; poháre na ovocie; pokrievky na hrnce; 
sitá pre domácnosť; kuchynské hrnce; naberačky; 
kuchynské dosky na krájanie; dávkovače mydla; ko-
reničky; sušiaky na bielizeň; kvetináče; mopy; 
panvice na vyprážanie; lisy na ovocie pre domác-
nosť, nie elektrické; ešusy (poľné jedálne nádoby);  
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grily, rošty (potreby na opekanie); hrnce, hrnče-
ky; kuchynské naberačky; kuchynské mlynčeky, 
nie elektrické; potreby pre domácnosť; ručné 
mlynčeky pre domácnosť; dosky na krájanie chle-
ba; cedidlá; žehliace dosky; keramické pekáče, 
panvice; ručné mlynčeky na korenie; koreničky; 
porcelán; smetné nádoby; strúhadlá pre domác-
nosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v ku-
chyni; jedálenské súpravy (riad); kuchynský riad na 
podávanie jedál; pasce na myši; kuchynský riad 
(okrem príborov); hrnčeky; taniere; koše pre do-
mácnosť; kuchynské nádoby; kuchynský riad; pot-
reby na prípravu jedál (nie elektrické); schránky 
na chlieb; formičky na vykrajovanie cesta (kuchyn-
ské náradie); varechy; lisy na cesnak (kuchynské 
náradie); kvetináče; slamky na pitie. 
22 - Celtovina; konopné povrazy; laná (nekovo-
vé); motúzy na balenie; motúzy; juta; sieťky; sie-
te; plátenné strechy, markízy; textilné vrecia na 
balenie; viazacie nekovové pásky; prútené obaly 
na fľaše; popruhy (nekovové) na manipuláciu  
s nákladmi; pásy (nekovové) na manipuláciu s nák-
ladmi; plátenné strechy (markízy) zo syntetických 
materiálov; laná na vlečenie vozidiel. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená 
(731) Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS, ul. 9. mája 1181/50, 

024 04 Kysucké Nové Mesto, SK; 
 
 

(210) 2323-2015 
(220) 16.11.2015 

 10 (511) 36 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 

sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; 
finančné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) tyrkysová, biela, žltá, čierna 
(731) JIST Reality s.r.o., Opatovce nad Nitrou 41, 972 02 

Opatovce nad Nitrou, SK; 
 
 

(210) 2324-2015 
(220) 16.11.2015 

 10 (511) 3, 21, 26, 44 
(511) 3 - Lepidlá na lepenie umelých vlasov; skrášľo-

vacie masky (kozmetické prípravky); laky na nechty; 
prípravky na líčenie; vlasové vody; farby na vlasy; 
farebné tónovače na vlasy; prípravky na vlasovú 
onduláciu; umelé mihalnice; kozmetické príprav- 
 

 ky na mihalnice; kozmetické taštičky; kozmetic-
ké prípravky; kozmetické ceruzky; kozmetické 
krémy; odličovacie prípravky; odlakovače; par-
fumovaná voda; toaletné vody; depilačné príprav-
ky; epilačné prípravky; depilačný vosk; líčidlá; pe-
roxid vodíka na kozmetické použitie; kozmetické 
pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; kozme-
tické prípravky na obočie; šampóny; parfumy; 
umelé nechty; prípravky na ošetrovanie nechtov; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; ce-
ruzky na obočie; kozmetické farby; kozmetické 
prípravky na opaľovanie; farby na fúzy a brady; 
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; lepidlá na 
nalepovanie umelých mihalníc; ozdobné kozme-
tické obtlačky; kozmetické lepidlá; vody po ho-
lení; laky na vlasy; špirály na riasy, maskary; su-
ché šampóny; ozdobné nálepky na nechty; och-
ranné prípravky na opaľovanie; vlasové kondi-
cionéry; prípravky na vyrovnávanie vlasov. 
21 - Kefy; kefky na nechty; hrebene; kozmetické 
pomôcky; riedke hrebene na rozčesávanie vlasov; 
štetce na obočie; toaletné pomôcky. 
26 - Sponky do vlasov; ozdoby do vl asov; vlá-
senky na tvarovanie účesov; štipce do vlasov; ih-
lice do vlasov; sieťky na vlasy; umelé vlasy; vrkoče 
(zapletené vlasy); umelé fúzy; parochne; príčesky; 
mašle do vlasov; čiapky na melírovanie vlasov; 
pramienky na predlžovanie vlasov; ľudské vlasy; 
natáčky na vlasy. 
44 - Salóny krásy; kadernícke salóny; masáže; ma-
nikúra; sauny (služby); solária (služby); služby vi-
zážistov; depilácia voskom. 

(540) 

  
 

(591) fialová, čierna 
(731) Lániková Katarína, Karpatské námestie 9111/15, 

831 06 Bratislava, SK; 
(740) Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária, Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 2329-2015 
(220) 18.11.2015 

 10 (511) 29, 30, 31, 35 
(511) 29 - Bielkoviny na prípravu jedál; výťažky z rias 

na potravinárske použitie; želatína; pokrmové tuky; 
sardely; arašidové maslo; maslo; kakaové maslo; 
kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bielok; 
krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky na 
vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovocie; 
údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové hranol- 
čeky; kyslá kapusta; sušený kokos; konzumný rep-
kový olej; koncentrované vývary; džemy; mraze- 
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 né ovocie; polievky; hrozienka sušené; nakladané 
uhorky; konzervovaná zelenina; varená zelenina; 
sušená zelenina; potravinárske oleje; smotana (mlieč-
ne výrobky); syry; kandizované ovocie; krokety; 
kôrovce (neživé); datle; mlieko; raky (neživé); 
rybie plátky (filé); syridlá; dusené ovocie; ovoc-
né rôsoly; ovocná dreň; mäso; ryby (neživé); pot-
ravinárska želatína; huspenina; divina; ďumbie-
rový džem (zázvorový); konzervované sójové bô-
by (potraviny); tukové substancie na výrobu po-
krmových tukov; tukové nátierky na chlieb; slede 
(neživé); homáre (neživé); kukuričný olej; potra-
vinársky olej z palmových orechov; sezamový olej; 
ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb; šun-
ka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové poliev-
ky; zeleninové šťavy na prípravu jedál; mäsové 
výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys (mliečny 
nápoj); mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlie-
ka); srvátka; mliečne výrobky; langusty (neživé); 
slanina; konzervovaná šošovica; margarín; mar-
melády; špik (potraviny); mušle (neživé); mäk-
kýše (neživé); palmový olej (potraviny); spraco-
vané škrupinové ovocie; vajcia; sušené vajcia; pe-
čeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; konzervo-
vané olivy; potravinársky olivový olej; potravi-
nársky kostný olej; pektín na prípravu jedál; ze-
lenina v štipľavom náleve; nakladaná zelenina; 
konzervovaný hrach; klobásy, salámy, párky; so-
lené potraviny; prípravky na výrobu pol ievok; 
paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; bravčová 
masť; ovocné šaláty; sardinky (neživé); lososy 
(neživé); potravinársky loj; tuniaky (neživé); pa-
radajková šťava na prípravu jedál; potravinársky 
slnečnicový olej; držky; konzervované hľuzovky; 
hydina (mäso); ovocné šupky; algináty na prípra-
vu jedál; mleté mandle; spracované arašidy; kon-
zervované šampiňóny; kokosový tuk; kokosový 
olej; konzervovaná fazuľa; pečeň; jedlá z rýb; plát-
ky sušeného ovocia; mušle jedlé (neživé); ovocie 
naložené v alkohole; spracovaný peľ (potravina); 
granáty (neživé); konzervované ryby; konzervo-
vané mäso; morské raky (neživé); slimačie vajcia 
(konzumné); tofu; šľahačka; bravčové mäso; vtá-
čie hniezda (tradičná špecialita juhovýchodnej 
Ázie); konzervy s rybami; rybia múčka (potravina); 
konzervy s ovocím; mäsové konzervy; zemiako-
vé placky; ryby v slanom náleve; holotúrie (mor-
ské živočíchy) (neživé); chryzalídy (kukly motý-
ľa priadky morušovej) (potraviny); konzervy so 
zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové vločky; 
jablkový kompót; brusnicový kompót; tahini (ná-
tierka zo sezamových jadier); hummus (cícerová 
kaša); opekané morské riasy; ovocné chuťovky; 
kyslé mlieko; kimchi (jedlo z kvasenej zeleniny); 
sójové mlieko (náhradka mlieka); mliečne kokta-
ily; papriková nátierka (konzervované koreniny); 
lúpané slnečnicové semená; rybacia pena; vtáčie 
mlieko (nealkoholické); zeleninová pena; rybie 
ikry (potraviny); lúpané semená; aloa pravá (po-
traviny); konzervovaný cesnak; mlieko obohate-
né bielkovinami; ľanový olej na prípravu jedál; 
nízkotučné zemiakové lupienky; lecitín na prí-
pravu jedál; mliečne fermenty na prípravu jedál; 
kompóty; kondenzované sladené mlieko; „smeta-
na“ (ruská kyslá smotana); „riaženka“ (ruský jogur-
tový nápoj); „prostokvaša“ (ruské kyslé mlieko);  
paradajková pasta; pasta z tekvicovej dužiny; bak-
lažánová pasta; arašidové mlieko na prípravu je- 

dál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); konzervované artičoky. 
30 - Riasy (chuťové prísady); cestoviny; mandľo-
vé cesto; aníz (semená); badián; cukrovinky na zdo-
benie vianočných stromčekov; bylinkové čaje (nie 
na lekárske použitie); kávové príchute; aromatic-
ké prípravky do potravín; koreniny; nekysnutý 
chlieb; soľ na konzervovanie potravín; sucháre; 
sušienky; keksy; sušienky; mätové cukríky; cuk-
ríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepra-
žená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); 
zákusky, koláče; škorica (korenina); kapary; ka-
ramelky (cukríky); karí (korenie); prípravky z obil-
nín; žuvačky; cigória (kávová náhradka); čaj; čo-
koláda; marcipán; klinčeky (korenie); chuťové prí-
sady; cukrovinky; cukrárske výrobky; kukuričné 
vločky; kukuričné pukance; stužovače šľahačky; 
zmrzliny; palacinky; príchute do potravín (okrem 
éterických esencií a esenciálnych olejov); kuchyn-
ská soľ; zahusťovacie prípravky na varenie; kur-
kuma (potravina); prírodné sladidlá; korenie; per-
níky, medovníky; nové korenie; múka; fazuľová 
múka; kukuričná múka; horčicová múčka; jač-
menná múka; sójová múka; pšeničná múka (vý-
ražková); múčne jedlá; škrob (potraviny); drož-
die do cesta; fondán (cukrovinky); keksy; cukor; 
príchute do zákuskov a koláčov (okrem esenciál-
nych olejov); prášok do pečiva; cestá na koláče; 
ďumbier (korenie); prísady do zmrzlín (spojivá); 
ľad (prírodný alebo umelý); ľad do nápojov; glu-
kóza na prípravu jedál; glutén (potraviny); krúpy 
(potraviny); ocot; kečup; mliečne kakaové nápoje; 
mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové ná-
poje; kvások; droždie; spojivá do údenín; man-
dľové pusinky (jemné pečivo); makaróny; mletá 
kukurica; pražená kukurica; chlieb; maltóza; me-
lasa; melasový sirup; cukrárenská mäta; med; lú-
paný jačmeň; horčica; muškátové orechy; rezan-
ce; plnené koláče; mletý jačmeň; sendviče; pas-
tilky (cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; su-
šienky; pečivo (rožky); paprika (koreniny); pizza; 
čierne korenie; zemiaková múčka (potraviny); pu-
dingy; pralinky; ravioly; sladké drievko (cukrovin-
ky); ryža; šafran (korenie); ságo; omáčky (chuťo-
vé prísady); zelerová soľ; pšeničná krupica; šer-
bety (zmrzlinové nápoje); špagety; tapioka; tapio-
ková múka (potraviny); torty; vanilka (príchuť); 
vanilín (vanilková náhradka); zvitky (cestoviny); 
pečivo s mäsovou náplňou; paštéty zapekané  
v ceste; prípravky na zjemňovanie mäsa na do-
máce použitie; zmrzliny; prášky na výrobu zmrz-
lín; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; 
potravinárske príchute okrem esenciálnych olejov; 
mletý ovos; lúpaný ovos; ovsené potraviny; ov-
sené vločky; ovsený výražok (múka); tyčinky so 
sladkým drievkom (cukrovinky); pivný ocot; ká-
vové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápo-
je; kávové náhradky; kandis (na povrch cukrovi-
niek); obilninové vločky; marináda (chuťové prí-
sady); kuskus (krupica); sladové výťažky (potra-
viny); slad (potraviny); propolis; pikantné zele-
ninové omáčky (chuťové prísady); včelia kašička 
(požívatiny); morská voda na prípravu jedál; su-
ši; paradajková omáčka; majonézy; slané pečivo 
(krekry); anglický krém; ovocné želé (cukrovin-
ky); müsli; ryžové koláče; sójová omáčka; jogurty  
mrazené (mrazené potraviny); chutneys (koreni-
ny); jarné závitky (ázijské predjedlo); tacos (me- 
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xické jedlo); kukuričné placky (tortilly); ľadový 
čaj; čajové nápoje; zálievky na šaláty; strúhanka; 
tabbouleh (libanonský šalát); chalva; quiches (sla-
ný koláč); mäsové šťavy; nátierka zo sójových 
bôbov (chuťové prísady); obilninové chuťovky; 
ryžové chuťovky; instantná kukuričná kaša (s vo-
dou alebo s mliekom); kukuričná krupica; práš-
kové droždie; sóda bikarbóna na prípravu jedál; 
konzervované záhradné bylinky (chuťové prísa-
dy); jedlá z rezancov; polevy na koláče; čokolá-
dové peny; penové zákusky (cukrovinky); ovocné 
omáčky; marinády; syrové sendviče (cheesebur-
gers); pesto (bazalková omáčka); polevy na šunku; 
ľanové semená (potraviny); obilné klíčky (potra-
viny); cereálne tyčinky s vysokým obsahom pro-
teínov; vínny kameň na prípravu jedál; gluténové 
prísady na kuchárske použitie; omáčky na cesto-
viny; cereálne tyčinky; palmový cukor; cestá na 
jedlá; kvety a listy rastlín (náhradky čaju); cestá 
na zákusky; vareniki (ukrajinské pirohy); peľme-
ne (ruské mäsové knedličky); čokoládové cukrár-
ske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; ore-
chy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; mleté ore-
chy; posekaný cesnak (chuťové prísady). 
31 - Citrusové ovocie; riasy (potraviny alebo kr-
mivo); škrupinové ovocie; ovos; čerstvé egreše; 
čerstvá cvikla; nečistené kakaové bôby; cukrová 
trstina; nečistené plody rohovníka (svätojánsky 
chlieb); čerstvé šampiňóny; čerstvé gaštany; ča-
kankové hľuzy; čakanka; čerstvé citróny; koko-
sové orechy; repkové výlisky; čerstvé uhorky; chme-
ľové šišky; mäkkýše (živé); čerstvá zelenina; čer-
stvá tekvica; čerstvá fazuľa; peľ (surovina); pše-
nica; čerstvé ovocie; borievky (plody); zrno (obi-
lie); čerstvé záhradné bylinky; chmeľ; kolové 
orechy; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; 
kukurica; slad na výrobu piva a liehovín; liesko-
vé oriešky; ikry; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; 
pomaranče; jačmeň; živé ryby; paprika (rastlina); 
čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé zemiaky; kon-
zumné korene; čerstvé hrozno; rebarbora; raž; 
čerstvé hľuzovky; živá hydina; mandle (ovocie); 
čerstvé arašidy; raky (živé); kôrovce (živé); ho-
máre (živé); mušle (slávka jedlá) (živé); ustrice 
(živé); langusty (živé); nespracovaná ryža; holo-
túrie (morské živočíchy) (živé); čerstvý špenát; 
čerstvé artičoky; slede (živé); lososy (živé); sar-
dinky (živé); tuniaky (živé); čerstvý cesnak. 
35 - Reklama; rozhlasová reklama; on l ine rek-
lama na počítačovej komunikačnej sieti; televíz-
na reklama; marketing; telemarketingové služby; 
zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky). 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela 
 

(731) Potraviny FRESH s.r.o., Textilná 1, 040 12 Koši-
ce, SK; 

(740) Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & 
partners, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 2341-2015 
(220) 13.11.2015 

 10 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Vysielače (telekomunikácie); telekomunikač-

né vysielače; vysielače elektronických signálov; 
antény; stožiare bezdrôtových antén; audiovizuál-
ne prijímače; televízne prijímače; diaľkové ovlá-
dače; modemy; elektrické adaptéry; nabíjačky 
batérií; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovlá-
danie elektrického prúdu; poistky; skriňové roz-
vádzače (elektrotechnika); rozvodné skrine, spí-
nacie skrine (elektrotechnika); spojovacie skrin-
ky (elektrotechnika); materiály na elektrické ve-
denie (drôty, káble); káble s optickými vláknami; 
koaxiálne káble; elektrické drôty; magnetické 
drôty; telefónne drôty; optické vlákna; skúšobné 
prístroje (nie na lekárske použitie); vysokofrek-
venčné prístroje; zariadenia na spracovanie údajov; 
spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spra-
covanie údajov); zariadenia na uchovávanie úda-
jov; prístroje na vnútornú komunikáciu; optické 
prístroje a nástroje; meracie prístroje a nástroje; 
čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); optické čítacie zariadenia; prístroje na nahrá-
vanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; 
zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie 
zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, pre-
hrávače; prehrávače kompaktných diskov; pre-
nosné multimediálne prehrávače; DVD prehrávače; 
videorekordéry; rádiotelefónne zariadenia; rádio-
telegrafické zariadenia; telefónne prístroje; pre-
mietacie prístroje; radary; magnetické kodéry; tran-
zistory (elektronika); transpondéry (telekomuni-
kačné družice na prenos rádiových signálov); za-
riadenia globálneho polohového systému (GPS); 
magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-
jov; optické disky; optické kompaktné disky; au-
diovizuálne kompaktné disky; magnetické disky; 
pružné disky; sťahovateľné hudobné súbory; sťa-
hovateľné obrazové súbory; elektronické publiká-
cie (sťahovateľné); softvér; počítačové progra-
my; počítačové programy (sťahovateľné); počíta-
čové operačné programy (nahraté); monitorova-
cie počítačové programy; softvérové aplikácie 
(sťahovateľné); počítačové rozhrania; procesory 
(centrálne procesorové jednotky); mikroprocesory; 
karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo 
mikroprocesorové); počítačový hardvér; počítače; 
monitory (počítačový hardvér); počítačové klá-
vesnice; myši (periférne zariadenia počítačov); 
periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenos-
né počítače); tablety (prenosné počítače); video-
displeje; rádiá; autorádiá; rádiové pejdžre; faxy; ske-
nery (zariadenia na spracovanie údajov); telefó-
ny; bezdrôtové telefóny; mobilné telefóny; video-
telefóny; smartfóny; telefónne záznamníky; slúchad-
lá; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikro-
fónom na telefonovanie bez držania telefónu); vi-
deokamery; USB kľúče. 
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35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; správa počítačových súborov; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); predplatné telekomunikačných slu-
žieb (pre tretie osoby); služby vernostných, mo-
tivačných a odmeňovacích programov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; reklama; televízna rek-
lama; rozhlasová reklama; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; podpora predaja (pre tretie osoby); posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; obchodný manaž-
ment; obchodná administratíva; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); prieskum trhu; prie-
skum verejnej mienky; marketing; marketingové 
štúdie; obchodné poradenské služby v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy telekomunikačných 
zariadení a prístrojov; inštalácie, údržba a opravy 
telekomunikačných sietí; inštalácie, údržba a op-
ravy telekomunikačných vedení; inštalácie, údrž-
ba a o pravy vysielacích zariadení; inštalácie, 
údržba a opravy rozhlasových alebo televíznych 
prijímačov; inštalácie, údržba a opravy počítačo-
vého hardvéru pre telekomunikačné systémy; in-
štalácie, údržba a opravy serverov; inštalácie, údrž-
ba a opravy zariadení na uchovávanie údajov; in-
štalácie, údržba a opravy káblov pre prístup k in-
ternetu; inštalácie, údržba a opravy hardvéru pre 
prístup k internetu; inštalácie, údržba a opravy te-
levízorov; inštalovanie systémov káblovej televí-
zie; elektroinštalačné služby pre telekomuniká-
cie; výstavba telekomunikačných veží; inštalácie 
údržba a opravy telefónnych liniek; inštalácie, 
údržba a opravy telefónov; inštalácie, údržba a op-
ravy počítačov; poskytovanie informácií v oblasti 
opravy alebo údržby telekomunikačných zaria-
dení; poradenské služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; prenos signálu pros-
tredníctvom satelitu; prenos digitálnych súborov; 
kontinuálny prenos dát (streaming); poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počí-
tačovej siete; poskytovanie používateľského prí-
stupu do svetovej počítačovej siete; služby vstupu 
do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripá-
janie); telefonické služby; telefonická komuniká-
cia; komunikácia mobilnými telefónmi; rádiová 
komunikácia; komunikácia prostredníctvom po-
čítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítača; posie-
lanie správ; poskytovanie prístupu do da tabáz; 
rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vy-
sielanie káblovej televízie; bezdrôtové vysielanie; 
elektronická pošta; faxové prenosy; výzvy (rádiom, 
telefónom alebo inými elektronickými komuni-
kačnými prostriedkami); prenájom prístupového  
 

času do svetových počítačových sietí; prenájom 
prístupového času do databázových serverov; pre-
nájom telekomunikačných prístrojov; prenájom 
telefónov; prenájom prístrojov na prenos správ; 
prenájom modemov; informácie v obl asti tele-
komunikácií; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; poradenské služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; 
vydavateľská činnosť (okrem vydávania reklamných 
textov); vzdelávanie; školenia; koučovanie (ško-
lenie); online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); požičiavanie rozhlasových  
a televíznych prijímačov; požičiavanie zvukových 
nahrávok; požičiavanie kinematografických fil-
mov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); po-
radenské služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu. 
42 - Externé poskytovanie služieb v obl asti in-
formačných technológií; tvorba softvéru; posky-
tovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
aktualizovanie softvéru; požičiavanie softvéru; údrž-
ba softvéru; inštalácia softvéru; poradenstvo v ob-
lasti počítačových programov; zhotovovanie kó-
pií počítačových programov; poradenstvo v obla-
ti informačných technológií; poradenstvo v ob-
lasti počítačových technológií; poradenstvo v ob-
lasti telekomunikačných technológií; návrh a vý-
voj počítačových systémov; diaľkové monitoro-
vanie počítačových systémov; inštalácie, údržba 
a opravy softvéru počítačových systémov; posky-
tovanie počítačových technológií prostredníctvom 
internetu (cloud computing); poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programo-
vaní prostredníctvom webových stránok; pora-
denstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; telekomunikačná inžinierska činnosť; 
návrh a vývoj telekomunikačných zariadení; ná-
vrh a vývoj telekomunikačných sietí; projektova-
nie telekomunikačných sietí; štúdie technických 
projektov; služby technickej podpory v ob lasti 
počítačového softvéru; technický prieskum; ob-
novovanie počítačových databáz; uchovávanie 
elektronických údajov; prevod údajov alebo do-
kumentov z fyzických médií na elektronické mé-
diá; prevod (konverzia) počítačových programov 
alebo údajov (nie fyzický); uchovávanie elektro-
nických údajov; prenájom webových serverov; 
prenájom počítačových serverov (serverhosting); 
požičiavanie počítačov; poradenské služby v ob-
lasti služieb uvedených v t riede 42 tohto zozna-
mu. 
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(210) 2342-2015 
(220) 13.11.2015 

 10 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Vysielače (telekomunikácie); telekomunikačné 

vysielače; vysielače elektronických signálov; an-
tény; stožiare bezdrôtových antén; audiovizuálne 
prijímače; televízne prijímače; diaľkové ovlá-
dače; modemy; elektrické adaptéry; nabíjačky 
batérií; prístroje a nástroje na vedenie, distribú-
ciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo 
ovládanie elektrického prúdu; poistky; skriňové 
rozvádzače (elektrotechnika); rozvodné skrine, 
spínacie skrine (elektrotechnika); spojovacie skrin-
ky (elektrotechnika); materiály na elektrické ve-
denie (drôty, káble); káble s optickými vláknami; 
koaxiálne káble; elektrické drôty; magnetické 
drôty; telefónne drôty; optické vlákna; skúšobné 
prístroje (nie na lekárske použitie); vysokofrek-
venčné prístroje; zariadenia na spracovanie úda-
jov; spojovacie prvky (vybavenie zariadení na 
spracovanie údajov); zariadenia na uchovávanie 
údajov; prístroje na vnútornú komunikáciu; op-
tické prístroje a nástroje; meracie prístroje a ná-
stroje; čítacie zariadenia (zariadenia na spraco-
vanie údajov); optické čítacie zariadenia; prístro-
je na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku 
alebo obrazu; zariadenia na prenos zvuku; zvu-
kové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie 
zariadenia, prehrávače; prehrávače kompaktných 
diskov; prenosné multimediálne prehrávače; DVD 
prehrávače; videorekordéry; rádiotelefónne zaria-
denia; rádiotelegrafické zariadenia; telefónne prí-
stroje; premietacie prístroje; radary; magnetické 
kodéry; tranzistory (elektronika); transpondéry 
(telekomunikačné družice na prenos rádiových sig-
nálov); zariadenia globálneho polohového systé-
mu (GPS); magnetické nosiče údajov; optické 
nosiče údajov; optické disky; optické kompaktné 
disky; audiovizuálne kompaktné disky; magne-
tické disky; pružné disky; sťahovateľné hudobné 
súbory; sťahovateľné obrazové súbory; elektro-
nické publikácie (sťahovateľné); softvér; počíta-
čové programy; počítačové programy (sťahova-
teľné); počítačové operačné programy (nahraté); 
monitorovacie počítačové programy; softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); počítačové rozhrania; 
procesory (centrálne procesorové jednotky); mik-
roprocesory; karty s integrovanými obvodmi (pa-
mäťové alebo mikroprocesorové); počítačový hard-
vér; počítače; monitory (počítačový hardvér); 
počítačové klávesnice; myši (periférne zariadenia 
počítačov); periférne zariadenia počítačov; note-
booky (prenosné počítače); tablety (prenosné po-
čítače); videodispleje; rádiá; autorádiá; rádiové 
pejdžre; faxy; skenery (zariadenia na spracovanie 
údajov); telefóny; bezdrôtové telefóny; mobilné 
telefóny; videotelefóny; smartfóny; telefónne zá-
znamníky; slúchadlá; handsfree (slúchadlá so za-
budovaným mikrofónom na telefonovanie bez 
držania telefónu); videokamery; USB kľúče. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; správa počítačových súborov; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); predplatné telekomunikačných slu-
žieb (pre tretie osoby); služby vernostných, mo-
tivačných a odmeňovacích programov; obchodné  
 

sprostredkovateľské služby; reklama; televízna 
reklama; rozhlasová reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; podpora predaja (pre tretie osoby); posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; obchodný manaž-
ment; obchodná administratíva; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); prieskum trhu; prie-
skum verejnej mienky; marketing; marketingové 
štúdie; obchodné poradenské služby v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy telekomunikačných 
zariadení a prístrojov; inštalácie, údržba a opravy 
telekomunikačných sietí; inštalácie, údržba a op-
ravy telekomunikačných vedení; inštalácie, údrž-
ba a o pravy vysielacích zariadení; inštalácie, 
údržba a opravy rozhlasových alebo televíznych 
prijímačov; inštalácie, údržba a opravy počítačo-
vého hardvéru pre telekomunikačné systémy; in-
štalácie, údržba a opravy serverov; inštalácie, údrž-
ba a opravy zariadení na uchovávanie údajov; in-
štalácie, údržba a opravy káblov pre prístup k in-
ternetu; inštalácie, údržba a opravy hardvéru pre 
prístup k internetu; inštalácie, údržba a opravy te-
levízorov; inštalovanie systémov káblovej televí-
zie; elektroinštalačné služby pre telekomuniká-
cie; výstavba telekomunikačných veží; inštalácie 
údržba a opravy telefónnych liniek; inštalácie, údrž-
ba a opravy telefónov; inštalácie, údržba a opra-
vy počítačov; poskytovanie informácií v oblasti 
opravy alebo údržby telekomunikačných zaria-
dení; poradenské služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; prenos signálu pros-
tredníctvom satelitu; prenos digitálnych súborov; 
kontinuálny prenos dát (streaming); poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počí-
tačovej siete; poskytovanie používateľského prí-
stupu do svetovej počítačovej siete; služby vstupu 
do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripá-
janie); telefonické služby; telefonická komuniká-
cia; komunikácia mobilnými telefónmi; rádiová 
komunikácia; komunikácia prostredníctvom po-
čítačových terminálov; prenos správ a obrazových 
informácií prostredníctvom počítača; posielanie 
správ; poskytovanie prístupu do databáz; rozhla-
sové vysielanie; televízne vysielanie; vysielanie 
káblovej televízie; bezdrôtové vysielanie; elektro-
nická pošta; faxové prenosy; výzvy (rádiom, tele-
fónom alebo inými elektronickými komunikač-
nými prostriedkami); prenájom prístupového ča-
su do svetových počítačových sietí; prenájom 
prístupového času do databázových serverov; pre-
nájom telekomunikačných prístrojov; prenájom 
telefónov; prenájom prístrojov na prenos správ; 
prenájom modemov; informácie v obl asti tele-
komunikácií; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; poradenské služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
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41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
davateľská činnosť (okrem vydávania reklamných 
textov); vzdelávanie; školenia; koučovanie (ško-
lenie); online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); požičiavanie rozhlasových  
a televíznych prijímačov; požičiavanie zvuko-
vých nahrávok; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie audioprístrojov; organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); poradenské služby v oblasti služieb uve-
dených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Externé poskytovanie služieb v obl asti in-
formačných technológií; tvorba softvéru; posky-
tovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
aktualizovanie softvéru; požičiavanie softvéru; 
údržba softvéru; inštalácia softvéru; poradenstvo 
v oblasti počítačových programov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; poradenstvo v ob-
lasti počítačových technológií; poradenstvo v ob-
lasti telekomunikačných technológií; návrh a vý-
voj počítačových systémov; diaľkové monitoro-
vanie počítačových systémov; inštalácie, údržba 
a opravy softvéru počítačových systémov; posky-
tovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); poskytovanie 
informácií o počítačových technológiách a prog-
ramovaní prostredníctvom webových stránok; po-
radenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; telekomunikačná inžinierska činnosť; 
návrh a vývoj telekomunikačných zariadení; ná-
vrh a vývoj telekomunikačných sietí; projektova-
nie telekomunikačných sietí; štúdie technických 
projektov; služby technickej podpory v ob lasti 
počítačového softvéru; technický prieskum; ob-
novovanie počítačových databáz; uchovávanie 
elektronických údajov; prevod údajov alebo do-
kumentov z fyzických médií na elektronické mé-
diá; prevod (konverzia) počítačových programov 
alebo údajov (nie fyzický); uchovávanie elektro-
nických údajov; prenájom webových serverov; 
prenájom počítačových serverov (serverhosting); 
požičiavanie počítačov; poradenské služby v ob-
lasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 
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 10 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Vysielače (telekomunikácie); telekomunikačné 

vysielače; vysielače elektronických signálov; an-
tény; stožiare bezdrôtových antén; audiovizuálne 
prijímače; televízne prijímače; diaľkové ovlá-
dače; modemy; elektrické adaptéry; nabíjačky 
batérií; prístroje a nástroje na vedenie, distribú-
ciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo 
ovládanie elektrického prúdu; poistky; skriňové 
rozvádzače (elektrotechnika); rozvodné skrine, spí-
nacie skrine (elektrotechnika); spojovacie skrinky 
(elektrotechnika); materiály na elektrické vedenie 
(drôty, káble); káble s optickými vláknami; ko-
axiálne káble; elektrické drôty; magnetické drô-
ty; telefónne drôty; optické vlákna; skúšobné prí-
stroje (nie na lekárske použitie); vysokofrekvenč-
né prístroje; zariadenia na spracovanie údajov; 
spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spra-
covanie údajov); zariadenia na uchovávanie úda-
jov; prístroje na vnútornú komunikáciu; optické 
prístroje a nástroje; meracie prístroje a nástroje; 
čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); optické čítacie zariadenia; prístroje na na-
hrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo ob-
razu; zariadenia na prenos zvuku; zvukové na-
hrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zaria-
denia, prehrávače; prehrávače kompaktných dis-
kov; prenosné multimediálne prehrávače; DVD 
prehrávače; videorekordéry; rádiotelefónne za-
riadenia; rádiotelegrafické zariadenia; telefónne 
prístroje; premietacie prístroje; radary; magnetic-
ké kodéry; tranzistory (elektronika); transpondé-
ry (telekomunikačné družice na prenos rádiových 
signálov); zariadenia globálneho polohového sys-
tému (GPS); magnetické nosiče údajov; optické 
nosiče údajov; optické disky; optické kompaktné 
disky; audiovizuálne kompaktné disky; magne-
tické disky; pružné disky; sťahovateľné hudobné 
súbory; sťahovateľné obrazové súbory; elektro-
nické publikácie (sťahovateľné); softvér; počíta-
čové programy; počítačové programy (sťahova-
teľné); počítačové operačné programy (nahraté); 
monitorovacie počítačové programy; softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); počítačové rozhrania; 
procesory (centrálne procesorové jednotky); mik-
roprocesory; karty s integrovanými obvodmi 
(pamäťové alebo mikroprocesorové); počítačový 
hardvér; počítače; monitory (počítačový hard-
vér); počítačové klávesnice; myši (periférne za-
riadenia počítačov); periférne zariadenia počíta-
čov; notebooky (prenosné počítače); tablety (pre-
nosné počítače); videodispleje; rádiá; autorádiá; 
rádiové pejdžre; faxy; skenery (zariadenia na spra-
covanie údajov); telefóny; bezdrôtové telefóny; 
mobilné telefóny; videotelefóny; smartfóny; tele-
fónne záznamníky; slúchadlá; handsfree (slúchad-
lá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie 
bez držania telefónu); videokamery; USB kľúče. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; správa počítačových súborov; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); predplatné telekomunikačných slu-
žieb (pre tretie osoby); služby vernostných, mo-
tivačných a odmeňovacích programov; obchodné  
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sprostredkovateľské služby; reklama; televízna rek-
lama; rozhlasová reklama; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; podpora predaja (pre tretie osoby); pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; obchodný manaž-
ment; obchodná administratíva; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); prieskum trhu; 
prieskum verejnej mienky; marketing; marketin-
gové štúdie; obchodné poradenské služby v o b-
lasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy telekomunikač-
ných zariadení a prístrojov; inštalácie, údržba  
a opravy telekomunikačných sietí; inštalácie, 
údržba a opravy telekomunikačných vedení; in-
štalácie, údržba a o pravy vysielacích zariadení; 
inštalácie, údržba a opravy rozhlasových alebo 
televíznych prijímačov; inštalácie, údržba a op-
ravy počítačového hardvéru pre telekomunikačné 
systémy; inštalácie, údržba a opravy serverov; in-
štalácie, údržba a opravy zariadení na uchováva-
nie údajov; inštalácie, údržba a opravy káblov pre 
prístup k i nternetu; inštalácie, údržba a opravy 
hardvéru pre prístup k internetu; inštalácie, údrž-
ba a opravy televízorov; inštalovanie systémov 
káblovej televízie; elektroinštalačné služby pre 
telekomunikácie; výstavba telekomunikačných ve-
ží; inštalácie údržba a opravy telefónnych liniek; 
inštalácie, údržba a opravy telefónov; inštalácie, 
údržba a opravy počítačov; poskytovanie infor-
mácií v oblasti opravy alebo údržby telekomuni-
kačných zariadení; poradenské služby v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; prenos signálu pros-
tredníctvom satelitu; prenos digitálnych súborov; 
kontinuálny prenos dát (streaming); poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počí-
tačovej siete; poskytovanie používateľského prí-
stupu do svetovej počítačovej siete; služby vstupu 
do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripá-
janie); telefonické služby; telefonická komuniká-
cia; komunikácia mobilnými telefónmi; rádiová 
komunikácia; komunikácia prostredníctvom po-
čítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítača; posie-
lanie správ; poskytovanie prístupu do da tabáz; 
rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vy-
sielanie káblovej televízie; bezdrôtové vysielanie; 
elektronická pošta; faxové prenosy; výzvy (rádiom, 
telefónom alebo inými elektronickými komuni-
kačnými prostriedkami); prenájom prístupového 
času do svetových počítačových sietí; prenájom 
prístupového času do databázových serverov; 
prenájom telekomunikačných prístrojov; prená-
jom telefónov; prenájom prístrojov na prenos 
správ; prenájom modemov; informácie v obl asti 
telekomunikácií; poskytovanie priestoru na disku-
siu na internete; poradenské služby v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
 
 

41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
davateľská činnosť (okrem vydávania reklamných 
textov); vzdelávanie; školenia; koučovanie (ško-
lenie); online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); online poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania); požičiavanie rozhlaso-
vých a televíznych prijímačov; požičiavanie zvu-
kových nahrávok; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie audioprístrojov; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); poradenské služby v oblasti služieb uve-
dených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Externé poskytovanie služieb v obl asti in-
formačných technológií; tvorba softvéru; posky-
tovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
aktualizovanie softvéru; požičiavanie softvéru; 
údržba softvéru; inštalácia softvéru; poradenstvo 
v oblasti počítačových programov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; poradenstvo v ob-
lasti počítačových technológií; poradenstvo v ob-
lasti telekomunikačných technológií; návrh a vý-
voj počítačových systémov; diaľkové monitoro-
vanie počítačových systémov; inštalácie, údržba 
a opravy softvéru počítačových systémov; posky-
tovanie počítačových technológií prostredníctvom 
internetu (cloud computing); poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programo-
vaní prostredníctvom webových stránok; pora-
denstvo v ob lasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; telekomunikačná inžinierska činnosť; 
návrh a vývoj telekomunikačných zariadení; ná-
vrh a vývoj telekomunikačných sietí; projektova-
nie telekomunikačných sietí; štúdie technických 
projektov; služby technickej podpory v ob lasti 
počítačového softvéru; technický prieskum; obno-
vovanie počítačových databáz; uchovávanie elek-
tronických údajov; prevod údajov alebo doku-
mentov z fyzických médií na elektronické médiá; 
prevod (konverzia) počítačových programov ale-
bo údajov (nie fyzický); uchovávanie elektronic-
kých údajov; prenájom webových serverov; pre-
nájom počítačových serverov (serverhosting); po-
žičiavanie počítačov; poradenské služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(731) CE TELBIZ, SE, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 

Praha 4, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-
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(210) 2344-2015 
(220) 13.11.2015 

 10 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Vysielače (telekomunikácie); telekomunikač-

né vysielače; vysielače elektronických signálov; 
antény; stožiare bezdrôtových antén; audiovizuál-
ne prijímače; televízne prijímače; diaľkové ovlá-
dače; modemy; elektrické adaptéry; nabíjačky 
batérií; prístroje a nástroje na vedenie, distribú-
ciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo 
ovládanie elektrického prúdu; poistky; skriňové 
rozvádzače (elektrotechnika); rozvodné skrine, spí-
nacie skrine (elektrotechnika); spojovacie skrin-
ky (elektrotechnika); materiály na elektrické ve-
denie (drôty, káble); káble s optickými vláknami; 
koaxiálne káble; elektrické drôty; magnetické drô-
ty; telefónne drôty; optické vlákna; skúšobné prí-
stroje (nie na lekárske použitie); vysokofrekvenč-
né prístroje; zariadenia na spracovanie údajov; 
spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spra-
covanie údajov); zariadenia na uchovávanie úda-
jov; prístroje na vnútornú komunikáciu; optické 
prístroje a nástroje; meracie prístroje a nástroje; 
čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); optické čítacie zariadenia; prístroje na na-
hrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo ob-
razu; zariadenia na prenos zvuku; zvukové na-
hrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zaria-
denia, prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; 
prenosné multimediálne prehrávače; DVD pre-
hrávače; videorekordéry; rádiotelefónne zariade-
nia; rádiotelegrafické zariadenia; telefónne prí-
stroje; premietacie prístroje; radary; magnetické 
kodéry; tranzistory (elektronika); transpondéry (te-
lekomunikačné družice na prenos rádiových sig-
nálov); zariadenia globálneho polohového systému 
(GPS); magnetické nosiče údajov; optické nosiče 
údajov; optické disky; optické kompaktné disky; 
audiovizuálne kompaktné disky; magnetické dis-
ky; pružné disky; sťahovateľné hudobné súbory; 
sťahovateľné obrazové súbory; elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); softvér; počítačové prog-
ramy; počítačové programy (sťahovateľné); počí-
tačové operačné programy (nahraté); monitoro-
vacie počítačové programy; softvérové aplikácie 
(sťahovateľné); počítačové rozhrania; procesory 
(centrálne procesorové jednotky); mikroproceso-
ry; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové 
alebo mikroprocesorové); počítačový hardvér; 
počítače; monitory (počítačový hardvér); počíta-
čové klávesnice; myši (periférne zariadenia počí-
tačov); periférne zariadenia počítačov; notebooky 
(prenosné počítače); tablety (prenosné počítače); 
videodispleje; rádiá; autorádiá; rádiové pejdžre; 
faxy; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); 
telefóny; bezdrôtové telefóny; mobilné telefóny; 
videotelefóny; smartfóny; telefónne záznamníky; 
slúchadlá; handsfree (slúchadlá so zabudovaným 
mikrofónom na telefonovanie bez držania telefó-
nu); videokamery; USB kľúče. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; správa počítačových súborov; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); predplatné telekomunikačných slu-
žieb (pre tretie osoby); služby vernostných, mo-
tivačných a odmeňovacích programov; obchodné  
 

sprostredkovateľské služby; reklama; televízna rek-
lama; rozhlasová reklama; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; podpora predaja (pre tretie osoby); posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom; obchodný manažment; 
obchodná administratíva; poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); prieskum trhu; pries-
kum verejnej mienky; marketing; marketingové 
štúdie; obchodné poradenské služby v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy telekomunikačných 
zariadení a prístrojov; inštalácie, údržba a opravy 
telekomunikačných sietí; inštalácie, údržba a op-
ravy telekomunikačných vedení; inštalácie, údrž-
ba a opravy vysielacích zariadení; inštalácie, údrž-
ba a opravy rozhlasových alebo televíznych pri-
jímačov; inštalácie, údržba a opravy počítačové-
ho hardvéru pre telekomunikačné systémy; inšta-
lácie, údržba a opravy serverov; inštalácie, údrž-
ba a opravy zariadení na uchovávanie údajov; in-
štalácie, údržba a opravy káblov pre prístup k in-
ternetu; inštalácie, údržba a opravy hardvéru pre 
prístup k internetu; inštalácie, údržba a opravy te-
levízorov; inštalovanie systémov káblovej televí-
zie; elektroinštalačné služby pre telekomuniká-
cie; výstavba telekomunikačných veží; inštalácie 
údržba a opravy telefónnych liniek; inštalácie, údrž-
ba a opravy telefónov; inštalácie, údržba a opra-
vy počítačov; poskytovanie informácií v oblasti 
opravy alebo údržby telekomunikačných zaria-
dení; poradenské služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; prenos signálu pros-
tredníctvom satelitu; prenos digitálnych súborov; 
kontinuálny prenos dát (streaming); poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počí-
tačovej siete; poskytovanie používateľského prí-
stupu do svetovej počítačovej siete; služby vstupu 
do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripá-
janie); telefonické služby; telefonická komuniká-
cia; komunikácia mobilnými telefónmi; rádiová 
komunikácia; komunikácia prostredníctvom po-
čítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítača; posie-
lanie správ; poskytovanie prístupu do da tabáz; 
rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vy-
sielanie káblovej televízie; bezdrôtové vysielanie; 
elektronická pošta; faxové prenosy; výzvy (rádiom, 
telefónom alebo inými elektronickými komuni-
kačnými prostriedkami); prenájom prístupového 
času do svetových počítačových sietí; prenájom 
prístupového času do databázových serverov; pre-
nájom telekomunikačných prístrojov; prenájom 
telefónov; prenájom prístrojov na prenos správ; 
prenájom modemov; informácie v obl asti teleko-
munikácií; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; poradenské služby v oblasti služieb uve-
dených v triede 38 tohto zoznamu. 
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41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
davateľská činnosť (okrem vydávania reklamných 
textov); vzdelávanie; školenia; koučovanie (ško-
lenie); online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); požičiavanie rozhlasových  
a televíznych prijímačov; požičiavanie zvuko-
vých nahrávok; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie audioprístrojov; organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a vede-
nie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
poradenské služby v obl asti služieb uvedených  
v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Externé poskytovanie služieb v obl asti in-
formačných technológií; tvorba softvéru; posky-
tovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
aktualizovanie softvéru; požičiavanie softvéru; 
údržba softvéru; inštalácia softvéru; poradenstvo 
v oblasti počítačových programov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; poradenstvo v ob-
lasti počítačových technológií; poradenstvo v ob-
lasti telekomunikačných technológií; návrh a vý-
voj počítačových systémov; diaľkové monitoro-
vanie počítačových systémov; inštalácie, údržba 
a opravy softvéru počítačových systémov; posky-
tovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); poskytovanie 
informácií o počítačových technológiách a prog-
ramovaní prostredníctvom webových stránok; po-
radenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; telekomunikačná inžinierska činnosť; 
návrh a vývoj telekomunikačných zariadení; ná-
vrh a vývoj telekomunikačných sietí; projektova-
nie telekomunikačných sietí; štúdie technických 
projektov; služby technickej podpory v ob lasti 
počítačového softvéru; technický prieskum; ob-
novovanie počítačových databáz; uchovávanie 
elektronických údajov; prevod údajov alebo doku-
mentov z fyzických médií na elektronické médiá; 
prevod (konverzia) počítačových programov ale-
bo údajov (nie fyzický); uchovávanie elektronic-
kých údajov; prenájom webových serverov; pre-
nájom počítačových serverov (serverhosting); po-
žičiavanie počítačov; poradenské služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) PODA 
(731) CE TELBIZ, SE, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 

Praha 4, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2345-2015 
(220) 13.11.2015 

 10 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Vysielače (telekomunikácie); telekomunikač-

né vysielače; vysielače elektronických signálov; 
antény; stožiare bezdrôtových antén; audiovizuál-
ne prijímače; televízne prijímače; diaľkové ovlá-
dače; modemy; elektrické adaptéry; nabíjačky ba-
térií; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,  
 

 transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovlá-
danie elektrického prúdu; poistky; skriňové roz-
vádzače (elektrotechnika); rozvodné skrine, spí-
nacie skrine (elektrotechnika); spojovacie skrin-
ky (elektrotechnika); materiály na elektrické ve-
denie (drôty, káble); káble s optickými vláknami; 
koaxiálne káble; elektrické drôty; magnetické drô-
ty; telefónne drôty; optické vlákna; skúšobné prí-
stroje (nie na lekárske použitie); vysokofrekvenč-
né prístroje; zariadenia na spracovanie údajov; 
spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spra-
covanie údajov); zariadenia na uchovávanie úda-
jov; prístroje na vnútornú komunikáciu; optické 
prístroje a nástroje; meracie prístroje a nástroje; 
čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); optické čítacie zariadenia; prístroje na na-
hrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obra-
zu; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahráva-
cie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, 
prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; pre-
nosné multimediálne prehrávače; DVD prehráva-
če; videorekordéry; rádiotelefónne zariadenia; 
rádiotelegrafické zariadenia; telefónne prístroje; 
premietacie prístroje; radary; magnetické kodéry; 
tranzistory (elektronika); transpondéry (telekomu-
nikačné družice na prenos rádiových signálov); 
zariadenia globálneho polohového systému (GPS); 
magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; 
optické disky; optické kompaktné disky; audiovi-
zuálne kompaktné disky; magnetické disky; pruž-
né disky; sťahovateľné hudobné súbory; sťahova-
teľné obrazové súbory; elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); softvér; počítačové programy; počí-
tačové programy (sťahovateľné); počítačové ope-
račné programy (nahraté); monitorovacie počíta-
čové programy; softvérové aplikácie (sťahova-
teľné); počítačové rozhrania; procesory (centrál-
ne procesorové jednotky); mikroprocesory; karty 
s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mik-
roprocesorové); počítačový hardvér; počítače; mo-
nitory (počítačový hardvér); počítačové klávesni-
ce; myši (periférne zariadenia počítačov); peri-
férne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné 
počítače); tablety (prenosné počítače); videodis-
pleje; rádiá; autorádiá; rádiové pejdžre; faxy; ske-
nery (zariadenia na spracovanie údajov); telefóny; 
bezdrôtové telefóny; mobilné telefóny; videotele-
fóny; smartfóny; telefónne záznamníky; slúchad-
lá; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikro-
fónom na telefonovanie bez držania telefónu); 
videokamery; USB kľúče. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; správa počítačových súborov; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre tre-
tie osoby); predplatné telekomunikačných služieb 
(pre tretie osoby); služby vernostných, motivačných 
a odmeňovacích programov; obchodné sprostred-
kovateľské služby; reklama; televízna reklama; 
rozhlasová reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); prenájom reklamných plôch; pre-
nájom reklamného času v komunikačných médiách; 
podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníc- 
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tvom webových stránok; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); prieskum trhu; prieskum 
verejnej mienky; marketing; marketingové štú-
die; obchodné poradenské služby v ob lasti slu-
žieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy telekomunikačných 
zariadení a prístrojov; inštalácie, údržba a opravy 
telekomunikačných sietí; inštalácie, údržba a op-
ravy telekomunikačných vedení; inštalácie, údrž-
ba a opravy vysielacích zariadení; inštalácie, údrž-
ba a opravy rozhlasových alebo televíznych pri-
jímačov; inštalácie, údržba a opravy počítačové-
ho hardvéru pre telekomunikačné systémy; inšta-
lácie, údržba a opravy serverov; inštalácie, údrž-
ba a opravy zariadení na uchovávanie údajov; in-
štalácie, údržba a opravy káblov pre prístup k in-
ternetu; inštalácie, údržba a opravy hardvéru pre 
prístup k internetu; inštalácie, údržba a opravy te-
levízorov; inštalovanie systémov káblovej televí-
zie; elektroinštalačné služby pre telekomunikácie; 
výstavba telekomunikačných veží; inštalácie údrž-
ba a opravy telefónnych liniek; inštalácie, údržba 
a opravy telefónov; inštalácie, údržba a opravy 
počítačov; poskytovanie informácií v oblasti op-
ravy alebo údržby telekomunikačných zariadení; 
poradenské služby v obl asti služieb uvedených  
v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; prenos signálu pros-
tredníctvom satelitu; prenos digitálnych súborov; 
kontinuálny prenos dát (streaming); poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počí-
tačovej siete; poskytovanie používateľského prís-
tupu do svetovej počítačovej siete; služby vstupu 
do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripá-
janie); telefonické služby; telefonická komuniká-
cia; komunikácia mobilnými telefónmi; rádiová 
komunikácia; komunikácia prostredníctvom po-
čítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítača; posie-
lanie správ; poskytovanie prístupu do da tabáz; 
rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vy-
sielanie káblovej televízie; bezdrôtové vysiela-
nie; elektronická pošta; faxové prenosy; výzvy 
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými 
komunikačnými prostriedkami); prenájom prí-
stupového času do svetových počítačových sietí; 
prenájom prístupového času do databázových ser-
verov; prenájom telekomunikačných prístrojov; 
prenájom telefónov; prenájom prístrojov na pre-
nos správ; prenájom modemov; informácie v ob-
lasti telekomunikácií; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; poradenské služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
davateľská činnosť (okrem vydávania reklamných 
textov); vzdelávanie; školenia; koučovanie (ško-
lenie); online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); požičiavanie rozhlasových  
 

a televíznych prijímačov; požičiavanie zvukových 
nahrávok; požičiavanie kinematografických fil-
mov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); po-
radenské služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu. 
42 - Externé poskytovanie služieb v obl asti in-
formačných technológií; tvorba softvéru; posky-
tovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
aktualizovanie softvéru; požičiavanie softvéru; 
údržba softvéru; inštalácia softvéru; poradenstvo 
v oblasti počítačových programov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; poradenstvo v ob-
lasti počítačových technológií; poradenstvo v ob-
lasti telekomunikačných technológií; návrh a vý-
voj počítačových systémov; diaľkové monitoro-
vanie počítačových systémov; inštalácie, údržba 
a opravy softvéru počítačových systémov; posky-
tovanie počítačových technológií prostredníctvom 
internetu (cloud computing); poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programo-
vaní prostredníctvom webových stránok; pora-
denstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; telekomunikačná inžinierska činnosť; 
návrh a vývoj telekomunikačných zariadení; ná-
vrh a vývoj telekomunikačných sietí; projektova-
nie telekomunikačných sietí; štúdie technických 
projektov; služby technickej podpory v oblasti po-
čítačového softvéru; technický prieskum; obno-
vovanie počítačových databáz; uchovávanie elek-
tronických údajov; prevod údajov alebo dokumen-
tov z fyzických médií na elektronické médiá; pre-
vod (konverzia) počítačových programov alebo 
údajov (nie fyzický); uchovávanie elektronických 
údajov; prenájom webových serverov; prenájom 
počítačových serverov (serverhosting); požičia-
vanie počítačov; poradenské služby v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) PODA TV 
(731) CE TELBIZ, SE, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 

Praha 4, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2350-2015 
(220) 20.11.2015 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; sladové pivo. 
(540) 

  
 

(591) biela, žltá, čierna 
(731) MEDUSA SYSTEMS, s.r.o., Einsteinova 23, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 2351-2015 
(220) 20.11.2015 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo, sladové pivo. 

(540) Klubovňácka 11° 
(731) MEDUSA SYSTEMS, s.r.o., Einsteinova 23, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2363-2015 
(220) 23.11.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
(540) 

  
 

(591) modrá, červená, zlatá, biela 
(731) ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2364-2015 
(220) 23.11.2015 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Horčica; ocot; kečup; spracovaný chren; chu-

ťové prísady; aromatické prípravky do po travín; 
pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); 
feferónový krém. 

(540) 

  
 

(591) červená, žltá, oranžová, biela 
(731) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2367-2015 
(220) 18.11.2015 

 10 (511) 35, 39 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-

níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pre-
nájom reklamných materiálov; reklama; poraden-
ské služby pri riadení obchodnej činnosti; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby. 
39 - Prenájom automobilov; automobilová doprava; 
autobusová doprava; kamiónová nákladná dopra-
va; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; turistic-
ké prehliadky; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov; parkovanie automo-
bilov (služby); prenájom dopravných prostriedkov;  
 

prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; 
doprava, preprava; osobná doprava; taxislužba; 
sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; rezer-
vácie dopravy; doručovacie služby; doručovanie 
kvetov; logistické služby v doprave. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená, biela 
(731) Firkaľ Sergej, Bazovského 8, 841 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Navrat & Oslanec, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2372-2015 
(220) 24.11.2015 

 10 (511) 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 40, 42 
(511) 6 - Oceľové stožiare; oceľové rúry; kovové sto-

žiare; kovové kostry stavieb; kovové nádoby na 
skladovanie a prepravu; kovové mreže; prenosné 
kovové stavby; kovové plášte budov; kovové ná-
drže; kovové kostry voliér; oceľové stavebné kon-
štrukcie; kovové kabíny na prezliekanie; kovové 
pánty, závesy; kovové nosné konštrukcie stavieb; 
kovové nádrže na tekuté palivá; kovové stavebné 
konštrukcie; kovové flotačné kontajnery; kovové 
rebríky; kovové klietky (okrem klietok pre vtáky 
a zvieratá chované v dom ácnosti); kovové pre-
fabrikované domy (súbory dielcov). 
7 - Vodovodné vykurovacie zariadenia (časti stro-
jov); kovoobrábacie stroje; lisy (priemyselné stro-
je); brúsky (stroje); výmenníky tepla (časti strojov). 
9 - Hydrometre, vodomery; výškomery; kalibrač-
né krúžky; meradlá; tlakomery na ventily; galva-
nometre; vodováhy; posuvné meradlá; prístroje 
na reguláciu tepla; elektrické kolektory; elektric-
ké zariadenia na diaľkové ovládanie priemysel-
ných operácií; rozvodné skrine, spínacie skrine 
(elektrotechnika); počítadlá; metronómy; elektro-
inštalačné rúrky; elektrické regulačné prístroje; 
meracie prístroje; ukazovatele hladiny vody; elek-
trické meracie zariadenia; elektrické káble; roz-
vodné systémy elektrického vedenia; riadiace pa-
nely (elektrotechnika); váhy; termostaty; ergomet-
re; nástroje a stroje na skúšanie materiálov; me-
radlá; skúšobné prístroje (nie na lekárske použi-
tie); refraktometre; expozimetre; frekventomery; 
prístroje na rozbor plynov; plynomery (meracie 
prístroje); pravítka (meracie nástroje); vlhkomery; 
manometre (tlakomery); presné meracie prístroje; 
nástroje na meranie; metre (meracie nástroje); 
vodováhy, libely; optické prístroje a nástroje; po-
čítače; merače tlaku (tlakomery); ukazovatele tla-
ku; teplomery (nie na lekárske použitie); indikáto-
ry teploty; presné váhy; počítačové operačné prog-
ramy (nehraté); solárne panely na výrobu elektric-
kej energie. 
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11 - Termostatické ventily (časti ústredného kú-
renia); šamotové obloženia pecí; vykurovacie za-
riadenia, vyhrievacie zariadenia; výhrevné kotly; 
vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými 
alebo plynnými palivami; vodovody; zariadenia 
na úpravu vody; tlakové zásobníky vody; výmen-
níky tepla; plynové horáky; plynové bojlery; re-
gulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; 
bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové 
zariadenia a na vodovodné alebo plynové potru-
bia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prí-
stroje na vodu; regulačné a bezpečnostné zaria-
denia na plynové prístroje; kotlové rúry vykuro-
vacích kotlov; solárne kolektory na ohrev vody a vy-
kurovanie. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; spros-
tredkovateľne práce; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; poradenstvo pri organizova-
ní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných ma-
teriálov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); televízna reklama; 
prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; on line reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); marketing; obchodné spros-
tredkovateľské služby; riadenie obchodnej činnos-
ti v s tavebníctve; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; na-
vrhovanie reklamných materiálov. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; 
čistenie a opravy kotlov; inštalovanie a opravy 
elektrických spotrebičov; inštalácie a opravy vy-
kurovacích zariadení; stavebníctvo (stavebná čin-
nosť); stavebný dozor; izolovanie proti vlhkosti 
(stavebníctvo); inštalácie a opravy pecí; výstavba 
tovární; izolovanie stavieb; murárske práce; sta-
vebné informácie; výstavba obchodov a obchod-
ných stánkov; opravy opotrebovaných alebo poš-
kodených motorov; opravy opotrebovaných ale-
bo poškodených strojov; stavebné poradenstvo; 
tesárske práce. 
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie. 
40 - Obrusovanie; kováčstvo; frézovanie; obrába-
nie kovov; kreslenie, rytie laserom; zváranie. 
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; technic-
ký prieskum; priemyselné dizajnérstvo; skúšky 
materiálov; štúdie technických projektov; inži-
nierska činnosť; počítačové programovanie; ka-
librácia; tvorba softvéru; aktualizovanie počíta-
čového softvéru; kontroly kvality; expertízy (in-
žinierske práce); návrh počítačových systémov; 
inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v ob-
lasti úspory energie; diaľkové monitorovanie po-
čítačových systémov; vedecké laboratórne služby; 
energetické audity; technologické poradenstvo; 
poradenstvo v oblasti počítačových technológií. 

(540) MENERT 
(731) MENERT, spol. s r. o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 
 
 
 
 

(210) 2374-2015 
(220) 24.11.2015 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Maslo; konzumný repkový olej; potravinárske 

oleje; smotana (mliečne výrobky); syry; mlieko; 
tukové nátierky na chlieb; jogurt; kefír (mliečny 
nápoj); mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlie-
ka); mliečne výrobky; margarín; potravinársky 
olivový olej; potravinársky slnečnicový olej; kys-
lé mlieko; mliečne koktaily; mlieko obohatené 
bielkovinami; kondenzované sladené mlieko. 

(540) 

  
 

(591) tmavomodrá (CMYK 100, 81, 6, 31), červená (CMYK 
0, 91, 100, 0), bledomodrá (70, 2, 0, 0), zelená 
(CMYK 70, 2, 100, 8), žltá (CMYK 0, 25, 98, 0), 
sivá (54, 51, 47, 39), biela (CMYK 0, 0, 0, 0) 

(731) RMF GROUP s.r.o., Bratislavská 100, 900 46 
Most pri Bratislave, SK; 

 
 

(210) 2375-2015 
(220) 19.11.2015 

 10 (511) 16 
(511) 16 - Ceruzky; ceruzky na písanie; mechanické 

ceruzky; farebné ceruzky; farebné ceruzky roz-
pustné vo vode; kopírovacie ceruzky; ceruzky pre 
písanie na sklo; korekčné ceruzky; tuhy do ceru-
ziek (náplne); tuhy do m echanických ceruziek 
(náplne); strúhadlá na ceruzky (elektrické aj nee-
lektrické); pastelky; voskové pastelky; olejové pas-
telky; pomôcky na vymazávanie; perá (kancelár-
ske potreby); guľôčkové perá; náplne do guľôčko-
vých pier; gélové perá; náplne do gélových pier; 
zvýrazňovače; zvýrazňovacie perá; permanentné 
popisovače; popisovače na biele tabule; kriedy; 
rysovacie nástroje; uholníky, príložníky; uholníky 
na rysovanie; rysovacie príložníky; rysovacie 
kružidlá; rysovacie pravítka; uhlomery ako ryso-
vacie potreby; papiernický tovar; tlačoviny; kni-
hárske potreby; fotografie (tlačoviny); lepiace 
gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 
potreby pre výtvarníkov; štetce; písacie stroje (elek-
trické aj neelektrické); kancelárske potreby okrem 
nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem 
prístrojov); plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté 
v iných triedach; typy, tlačové písmo; tlačiaren-
ské štočky. 

(540) SIVO 
(731) HINDUSTAN PENCILS PRIVATE LIMITED, 

510 Himalaya House, 79 Palton Road, 400001 Mum-
bai, IN; 

(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 2376-2015 
(220) 19.11.2015 

 10 (511) 25, 40 
(511) 25 - Pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo ko-

žušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; 
pletené šály; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; 
živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bieli-
zeň; župany; svetre; pulóvre; košele; košele s krát-
kym rukávom; odevy; oblečenie; kombinézy (ob-
lečenie); korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (ode-
vy); kravaty; jazdecké krátke nohavice; nohavice; 
vrchné ošatenie; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); 
korzety (spodná bielizeň); vesty; kabáty; nepre-
mokavé odevy; legíny; sukne; oblečenie pre bábät-
ká; športové tričká, dresy; zástery; peleríny; ko-
žušinové kabáty; plážové oblečenie; vrecká na ode-
vy; pyžamá; šaty; zvrchníky; kabátiky; uniformy; 
bundy; saká; závoje; plavky; čelenky (oblečenie); 
parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; 
kombiné (spodná bielizeň); šatky na krk; odevy  
z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostý-
my; tričká; šály uviazané pod krkom; masky na 
spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké 
šatky na odievanie); legínsy; šatové sukne. 
40 - Dámske krajčírstvo, šitie; krajčírstvo. 

(540) Veronica fashion 
(731) Vavrová Veronika, Častkovce 551, 916 27 Čas-

tkovce, SK; 
(740) Navrat & Oslanec, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2378-2015 
(220) 19.11.2015 

 10 (511) 45 
(511) 45 - Mediačné služby; arbitrážne služby; právny 

výskum; advokátske služby. 

(540) Art or Ius 
(731) Kuklis Rastislav, JUDr., Panenská 24, 811 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Navrat & Oslanec, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2381-2015 
(220) 25.11.2015 

 10 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske 

alebo zverolekárske použitie; potraviny pre doj-
čatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-
ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie  
a zelenina; ovocné rôsoly; kompóty; vajcia; mlieko 
a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky. 
30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrz-
liny; omáčky (chuťové prísady). 

(540) 

  
 

(591) oranžová, modrá 
(731) Vector Invest, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Pre-

šov, SK; 
 
 

(210) 2383-2015 
(220) 25.11.2015 

 10 (511) 3, 5, 41 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; príprav-

ky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; 
mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, koz-
metické prípravky, vlasové vody; prípravky na 
čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne pot-
raviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; príprav-
ky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(731) Centrum pedikúry, s. r. o., Čachtická 17, 831 06 
Bratislava, SK; 

(740) Mišík Viktor, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2386-2015 
(220) 21.11.2015 

 10 (511) 9, 42, 44 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; elektronické nosi-

če údajov; počítačový softvér; zariadenia na spra-
covanie údajov; elektronické databázy nahraté na 
počítačových nosičoch. 
42 - Navrhovanie a vývoj počítačových programov 
na vkladanie, výstup, spracovanie, zobrazovanie 
a ukladanie údajov; vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programovanie; inštalácia počítačové-
ho softvéru; zhotovovanie kópii počítačových prog-
ramov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzic-
kých médií na elektronické médiá; prevod (kon-
verzia) počítačových programov alebo údajov (nie 
fyzický); prenájom počítačového hardvéru; pre-
nájom počítačového softvéru; poradenstvo v ob-
lasti počítačovej bezpečnosti; ochrana počítačov 
proti počítačovým vírusom; obnovovanie počíta-
čových databáz; navrhovanie a vývoj systémov 
na spracovanie údajov; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti informačných technológií; pos-
kytovanie informácií v oblasti informačných tech-
nológií; hosťovanie na počítačových stránkach 
(webových stránkach). 
44 - Farmaceutické poradenstvo. 
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(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, biela 
(731) Pharm-In, spol. s r.o., CBC V Karadzičova 16, 

821 08 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2387-2015 
(220) 21.11.2015 

 10 (511) 9, 42, 44 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; elektronické nosiče 

údajov; počítačový softvér; zariadenia na spraco-
vanie údajov; elektronické databázy nahraté na 
počítačových nosičoch. 
42 - Navrhovanie a vývoj počítačových programov 
na vkladanie, výstup, spracovanie, zobrazovanie 
a ukladanie údajov; vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programovanie; inštalácia počítačo-
vého softvéru; zhotovovanie kópií počítačových 
programov; prevod údajov alebo dokumentov  
z fyzických médií na elektronické médiá; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo úda-
jov (nie fyzický); prenájom počítačového hardvé-
ru; prenájom počítačového softvéru; poradenstvo 
v oblasti počítačovej bezpečnosti; ochrana počí-
tačov proti počítačovým vírusom; obnovovanie 
počítačových databáz; navrhovanie a vývoj sys-
témov na spracovanie údajov; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti informačných technoló-
gií; poskytovanie informácií v oblasti informač-
ných technológií; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach). 
44 - Farmaceutické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, biela 
(731) Pharm-In, spol. s r.o., CBC V Karadžičova 16, 

821 08 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2388-2015 
(220) 21.11.2015 

 10 (511) 9, 42, 44 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; elektronické nosiče 

údajov; počítačový softvér; zariadenia na spraco-
vanie údajov; elektronické databázy nahraté na 
počítačových nosičoch. 
42 - Navrhovanie a vývoj počítačových programov 
na vkladanie, výstup, spracovanie, zobrazovanie 
a ukladanie údajov; vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programovanie; inštalácia počítačo-
vého softvéru; zhotovovanie kópií počítačových  
 

programov; prevod údajov alebo dokumentov  
z fyzických médií na elektronické médiá; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo úda-
jov (nie fyzický); prenájom počítačového hardvé-
ru; prenájom počítačového softvéru; poradenstvo 
v oblasti počítačovej bezpečnosti; ochrana počí-
tačov proti počítačovým vírusom; obnovovanie 
počítačových databáz; navrhovanie a vývoj sys-
témov na spracovanie údajov; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti informačných technoló-
gií; poskytovanie informácií v oblasti informač-
ných technológií; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach). 
44 - Farmaceutické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, biela 
(731) Pharm-In, spol. s r.o., CBC V Karadžičova 16, 

821 08 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2389-2015 
(220) 21.11.2015 

 10 (511) 9, 42, 44 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; elektronické nosiče 

údajov; počítačový softvér; zariadenia na spraco-
vanie údajov; elektronické databázy nahraté na 
počítačových nosičoch. 
42 - Navrhovanie a vývoj počítačových programov 
na vkladanie, výstup, spracovanie, zobrazovanie 
a ukladanie údajov; vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programovanie; inštalácia počítačo-
vého softvéru; zhotovovanie kópií počítačových 
programov; prevod údajov alebo dokumentov  
z fyzických médií na elektronické médiá; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo úda-
jov (nie fyzický); prenájom počítačového hardvé-
ru; prenájom počítačového softvéru; poradenstvo 
v oblasti počítačovej bezpečnosti; ochrana počí-
tačov proti počítačovým vírusom; obnovovanie 
počítačových databáz; navrhovanie a vývoj sys-
témov na spracovanie údajov; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti informačných technoló-
gií; poskytovanie informácií v oblasti informač-
ných technológií; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach). 
44 - Farmaceutické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, biela 
(731) Pharm-In, spol. s r.o., CBC V Karadžičova 16, 

821 08 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 2401-2015 
(220) 26.11.2015 

 10 (511) 43 
(511) 43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-

jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; závodné jedálne; reštauračné (stravovacie) 
služby; samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle 
občerstvenie); bary (služby). 

(540) 

  
 

(591) biela, žltá, čierna 
(731) MEDUSA SYSTEMS, s.r.o., Einsteinova 23, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2412-2015 
(220) 27.11.2015 

 10 (511) 30, 41, 43 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhrady; pekárske 

a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) zlatá 
(731) HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, SK; 

 
 

(210) 2418-2015 
(220) 30.11.2015 

 10 (511) 41 
(511) 41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-

túrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); zábavné 
parky; zábava; požičiavanie filmových premieta-
čiek a príslušenstva; filmové štúdiá; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; 
prenájom dekorácií na predstavenia; poskytova-
nie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová 
zábava; vydávanie textov (okrem reklamných);  
 

 vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie 
zvukových nahrávok; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); 
požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; poži-
čiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
televízna zábava; prenájom divadelných kulís; 
poskytovanie športovísk; služby kasín (hazardné 
hry); výchovno-zábavné klubové služby; organi-
zovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; informácie o výchove a vzdelávaní; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry; 
organizovanie živých vystúpení; premietanie ki-
nematografických filmov; organizovanie športo-
vých súťaží; plánovanie a organizovanie večier-
kov; informácie o možnostiach rekreácie; prená-
jom videorekordérov; požičiavanie videopások; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizova-
nie a vedenie sympózií; meranie času na športových 
podujatiach; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); rezervácie vstupeniek na zábav-
né predstavenia; organizovanie predstavení (ma-
nažérske služby); herne s hracími automatmi (služ-
by); požičiavanie audioprístrojov; požičiavanie 
videokamier; on line vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); titulkovanie; on line poskyto-
vanie počítačových hier (z počítačových sietí); 
poskytovanie zariadení na karaoke; online posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); fotografické reportáže; fotografo-
vanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti 
výchovy a vzdelávania); reportérske služby; na-
hrávanie videopások; služby agentúr ponúkajú-
cich vstupenky na zábavné podujatia; organizo-
vanie a vedenie koncertov; formátovanie textov 
(nie na reklamné účely); koučovanie (školenie); 
prenájom športových plôch; služby diskdžoke-
jov; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; po-
žičiavanie hračiek; prenájom vybavenia herní; on 
line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); on line poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania). 

(540) Y-GAMES 
(731) Ynet, občianske združenie, ŠDaJ Mladosť, Staré 

Grunty 53, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, SK; 
(740) Okenica Šula & Co. s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2419-2015 
(220) 27.11.2015 

 10 (511) 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 41 
(511) 9 - Gramofónové platne; magnetické pásky; nosi-

če zvukových nahrávok; premietacie plochy, plát-
na; svetelné tabule; neónové reklamy; mikrofó-
ny; svetelné alebo mechanické signalizačné pane-
ly; svetelné alebo mechanické návestidlá; zaria-
denia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie za-
riadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrá-
vače; videopásky; magnetické disky; audiovizuál-
ne kompaktné disky; optické kompaktné disky; 
magnetické nosiče údajov; optické disky; elektro-
nické informačné tabule; videokazety; sťahova-
teľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahova-
teľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové sú-
bory; digitálne tabule. 
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14 - Amulety (klenotnícke výrobky); hodiny; ná-
ramky (klenotnícke výrobky); náramkové hodin-
ky; prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (kle-
notnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); 
náhrdelníky (klenotnícke výrobky); mince; klenot-
nícke výrobky; klenoty; medailóny (klenotnícke 
výrobky); medaily; hodinky; ozdoby (klenotnícke 
výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); náuš-
nice; sošky z drahých kovov; odznaky z drahých 
kovov; prívesky na kľúče (bižutéria). 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; albumy; obrazy; knižné zarážky; 
spisové obaly (papiernický tovar); zarámované ale-
bo nezarámované obrazy (maľby); ceruzky; novi-
ny; periodiká; podložky pod pivové poháre; líst-
ky; útržkové bloky; brožúry; výšivkové vzory; 
pečate; pečatidlá; zošity; poznámkové zošity; ka-
talógy; spevníky; knihy; obaly (papiernický to-
var); grafiky; obálky (papiernický tovar); puzdrá na 
perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (pa-
pierové pečate); fotografie (tlačoviny); pečiatky; 
pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; prí-
ručky; listový papier; brožované knihy; záložky 
do kníh; papierové pečate; dosky na spisy; plnia-
ce perá; portréty; prospekty; väzby na knihy; pe-
rá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); 
papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; blahoprajné pohľadnice; poštové známky; 
ročenky; kalendáre; lepenkové alebo papierové 
obaly na fľaše; oznámenia (papiernický tovar); eti-
kety okrem textilných; samolepky (papiernický 
tovar); komiksy; letáky; obálky na dokumenty (pa-
piernický tovar). 
18 - Obaly na hudobné nástroje; cestovné kufre; 
dáždniky; obaly na dáždniky; tašky na kolieskach; 
nákupné tašky; diplomatické kufríky; kabelky; 
cestovné tašky; kožené vrecká a tašky na balenie; 
športové tašky; tašky. 
21 - Pivové poháre; sklenené nádoby (domáce pot-
reby); poháre; šálky; hrnčeky na pitie; fľaše; ke-
ramické výrobky pre domácnosť; sklené nádoby; 
krištáľ (výrobky z krištáľového skla); potreby pre 
domácnosť; porcelán; tanieriky pod šálky; porce-
lánové, keramické, kameninové alebo sklenené 
sochy šálky; hrnčeky; porcelánové, keramické, 
kameninové alebo sklenené umelecké predmety; 
papierové alebo plastové poháre; sklené poháre. 
25 - Čiapky; priliehavé čiapky; odevy; oblečenie; 
kravaty; vrchne ošatenie; šatky, šály; maškarné 
kostýmy; čelenky (oblečenie); tričká. 
35 - Lepenie plagátov; rozširovanie reklamných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
prenájom reklamných materiálov; vydávanie rek-
lamných textov; reklama; rozhlasová reklama; te-
levízna reklama; spracovanie textov; odborné ob-
chodné riadenie umeleckých činností; on line rek-
lama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie 
reklamných textov; marketing. 
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; prená-
jom dekorácií na predstavenia; rozhlasová zába-
va; vydávanie textov (okrem reklamných); poži-
čiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie ki-
nematografických filmov; vydávanie kníh; kon-
certné siene (služby); služby orchestrov; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; televízna zábava; prenájom divadel-
ných kulís; informácie o m ožnostiach zábavy;  
 

organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výs-
tav; organizovanie živých vystúpení; premietanie 
kinematografických filmov; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; nahrávacie štúdia (služby); 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
prenájom osvetľovacích prístrojov do di vadel-
ných sál a televíznych štúdií; redigovanie scená-
rov; on line vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; hudobné skladateľské služby; online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); fotografovanie; nahrávanie 
videopások; písanie textov (okrem reklamných); 
organizovanie a vedenie koncertov; hudobná tvor-
ba; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); on l ine poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania). 

(540) ČAS RŮŽÍ 
(731) Vondáček Jan, JUDr., Václava Rady 1465, 156 00 

Praha, CZ; 
(740) Polák Jozef, JUDr., Dolný Kubín, SK; 

 
 

(210) 2420-2015 
(220) 27.11.2015 

 10 (511) 35, 38, 41, 42 
(511) 35 - Reklama; on line reklama na počítačovej ko-

munikačnej sieti; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; prenájom reklamných plôch; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; 
poskytovanie reklamného priestoru prostredníc-
tvom globálnych počítačových sietí; propagova-
nie tovaru a služieb klientov prostredníctvom in-
ternetu; podpora pre (pre tretie osoby); obchodný 
manažment; obchodná administratíva; kancelárske 
práce; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných 
služieb (pre tretie osoby); obchodná správa licen-
cií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); fakturá-
cie; tvorba reklamných filmov; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredko-
vateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; poskytova-
nie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; personálne poradenstvo; nábor zamestnan-
cov; marketingové štúdie; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); prieskum trhu a prieskum verejnej 
mienky; správa počítačových súborov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; 
zbieranie údajov do on -line počítačových data-
báz; správa a zoraďovanie údajov v on-line počí-
tačových databázach; poskytovanie informácií  
o produktoch prostredníctvom prehľadávateľ-
ných zoznamov a databáz s informáciami, vráta-
ne textu, elektronických dokumentov, databáz, 
grafiky a audiovizuálnych informácií na počíta-
čových a komunikačných sieťach; poskytovanie 
poradenstva, konzultácií a informácií v ob lasti 
uvedených služieb. 
38 - Poskytovanie prístupu do počítačových, elek-
tronických a on-line databáz; telekomunikačné 
služby; elektronický prenos údajov, správ a infor-
mácií; poskytovanie on-line fór a elektronických  
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diskusných panelov na komunikáciu o témach vše-
obecného záujmu; prevádzkovanie on-line komu-
nikačných liniek na spojenie používateľov webo-
vých stránok s inými lokálnymi a globálnymi 
webovými stránkami; poskytovanie on-line mies-
tností pre internetový rozhovor (chatrooms) na 
prenos správ v oblasti virtuálnej komunity a nad-
väzovania spoločenských kontaktov; zvukové, 
textové, video vysielacie služby prostredníctvom 
počítačových alebo iných komunikačných sietí, 
najmä nahrávanie, uverejňovanie, zobrazovanie, 
označovanie a elektronický prenos údajov, infor-
mácií, zvuku a videa; poskytovanie služieb on- 
-line sietí, ktoré umožňujú používateľom prená-
šať osobné identifikačné údaje a zdieľať osobné 
identifikačné údaje na rôznych webových strán-
kach; poskytovanie prístupu k informáciám, zvu-
ku a videu prostredníctvom internetových strá-
nok, on-line fór, serverov a weblogov prostred-
níctvom internetu; poskytovanie on-line fór pre  
nákup a predaj produktov a materiálov a výmenu 
údajov prostredníctvom počítačovej siete; elek-
tronický prenos údajov o platbách pre používate-
ľov počítačových a komunikačných sietí; poskyto-
vanie poradenstva, konzultácií a informácií v ob-
lasti uvedených služieb. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; organizovanie a vedenie seminá-
rov, školení a kurzov prostredníctvom internetu; 
poskytovanie odbornej prípravy; poskytovanie 
počítačových, elektronických a on-line databáz 
na vzdelávacie, rekreačné a zábavné účely; služ-
by v oblasti zdieľania fotografií a videa; vydáva-
nie elektronických žurnálov a weblogov s obsa-
hom vytvoreným používateľmi alebo špecific-
kým obsahom; elektronické vydavateľské služby 
pre klientov; zabezpečovanie interaktívnych her-
ných služieb pre jedného alebo viacerých hráčov 
na hranie hier prostredníctvom počítačových ale-
bo komunikačných sietí; poskytovanie informácií 
o on-line počítačových hrách a videohrách pros-
tredníctvom počítačových alebo komunikačných 
sietí; zabezpečovanie a organizovanie súťaží pre 
hráčov videohier a počítačových hier; poskytova-
nie informácií v oblasti spravodajstva, kultúrnych 
a akademických záležitostí prostredníctvom pre-
hľadávateľných zoznamov a databáz s informá-
ciami, vrátane textu, elektronických dokumentov, 
databáz, grafiky a audiovizuálnych informácií na 
počítačových a komunikačných sieťach; poskyto-
vanie poradenstva, konzultácií a informácií v ob-
lasti uvedených služieb. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru; uchovávanie 
elektronických údajov; počítačové služby, predov-
šetkým poskytovanie online priestoru na organi-
zovanie a vedenie online konferencií, stretnutí  
a interaktívnych diskusií; služby poskytovateľa 
aplikačných služieb (ASP), najmä poskytovanie 
softvéru, ktorý umožňuje nahrávanie, sťahovanie, 
prístup, uverejňovanie, zobrazovanie, označova-
nie prenos, prepájanie, zdieľanie alebo iné pos-
kytovanie elektronických informácií alebo médií 
prostredníctvom internetu alebo iných počítačo-
vých sietí; služby poskytovateľa aplikačných slu-
žieb (ASP), najmä prevádzka počítačového soft- 
 

véru pre klientov; služby v obl asti prenosu dát  
a služby v oblasti okamžitého prenosu správ (in-
stant messaging); počítačové služby, najmä vy-
tváranie virtuálnych komunít pre registrovaných 
používateľov s cieľom organizovať skupiny, po-
dujatia, účasti na diskusiách a zapájania sa do so-
ciálnych, obchodných a komunitných sietí; počí-
tačové služby, menovite prevádzkovanie elektro-
nických zariadení pre klientov s cieľom organi-
zovať a usporiadať stretnutia, podujatia a interak-
tívne diskusie prostredníctvom komunikačných 
sietí; poskytovanie služieb on-line sietí, ktoré 
umožňujú používateľom prenášať osobné identi-
fikačné údaje a zdieľať osobné identifikačné úda-
je medzi rôznymi webovými stránkami; poskyto-
vanie dočasného používania nestiahnuteľných 
softvérových aplikácií pre sociálne siete, najmä 
tvorba virtuálnych komunít a prenos zvuku, vi-
dea, fotografií, textu, grafiky a údajov; počítačo-
vé služby v podobe vlastných webových stránok 
s používateľskými informáciami, osobnými pro-
filmi, zvukom, videom, fotografiami, textom, gra-
fikou a údajmi; poskytovanie technických infor-
mácií v oblasti počítačového softvéru, počítačové-
ho programovania a navrhovania webových strá-
nok prostredníctvom prehľadávateľných zozna-
mov a databáz s informáciami, vrátane textu, elek-
tronických dokumentov, databáz, grafiky a au-
diovizuálnych informácií na počítačových a ko-
munikačných sieťach; poskytovanie webových 
stránok s technológiami, ktoré umožňujú on-line 
požívateľom vytvárať osobné profily s informá-
ciami o sociálnych sieťach a prenášať a zdieľať 
takéto informácie na rôznych webových stránkach; 
poskytovanie poradenstva, konzultácií a informá-
cií v oblasti uvedených služieb. 

(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, oranžová, modrá 
(731) DTR HOLDING s.r.o., Janka Alexyho 11, 841 01 

Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2421-2015 
(220) 1.12.2015 

 10 (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; 
vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske 
oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ; 
horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; 
konzumný ľad. 
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31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke  
a lesnícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená; rastliny a živé kvety; krmivo pre zviera-
tá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Víno; alkoholické nápoje (okrem piva) 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
marketing; reklamné služby na podporu potravín; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výs-
tav; organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; maloobchodné služby s potravinami. 

(540) 

  
 

(731) BOGNÁR, s.r.o., Tramínová 1, 900 21 Svätý Jur, 
SK; 

 
 

(210) 2422-2015 
(220) 1.12.2015 

 10 (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; 
vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske 
oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; ta-
pioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad. 
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke  
a lesnícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená; rastliny a živé kvety; krmivo pre zviera-
tá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
marketing; reklamné služby na podporu potravín; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; maloobchodné služby s potravinami. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
(731) BOGNÁR, s.r.o., Tramínová 1, 900 21 Svätý Jur, SK; 

 
 

(210) 2423-2015 
(220) 1.12.2015 

 10 (511) 7, 9, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42 
(511) 7 - Brúsky (stroje); nástrojové brúsky, ostričky 

(stroje); brúsne kamene (časti strojov); brúsne ko-
túče (časti strojov); deliace stroje; dierovače, die-
rovacie stroje; kovoobrábacie stroje; elektrické 
stroje na leštenie plastov; odlievacie formy (časti 
strojov); lisy (priemyselné stroje); rezacie stroje. 
9 - Identifikačné puzdrá na elektrické drôty; znač-
kovacie vlákna na elektrické drôty; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); radary; stroje 
na váženie; zariadenia na spracovanie údajov. 
12 - Lietadlá; letecké dopravné prostriedky; oboj-
živelné lietadlá; letecké prístroje, stroje a zaria-
denia. 
17 - Antireflexné fólie na okná (farebné); plasto-
vé fólie na poľnohospodárske použitie; plastové 
fólie, nie na balenie; izolačné materiály; tepelno-
izolačné materiály; tesnenia; nekovové ohybné 
rúry; plasty, syntetické látky (polotovary); zvuko-
voizolačné materiály. 
19 - Skleníkové rámy (nekovové); prenosné skle-
níky (nekovové); stavebné materiály (nekovové); 
stavebný kameň; nekovové stavebné panely; sta-
vebné sklo; tabuľové sklo (stavebný materiál); pre-
nosné stavby nekovové; strešné krytiny (nekovové); 
strechy (nekovové); bitúmenové pokrývacie vrs-
tvy na strechy. 
35 - Administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; analýzy nákladov; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); fakturácie; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom; komerčné informačné kancelárie; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; marketingové štúdie; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; pomoc pri ria-
dení obchodných alebo priemyselných podnikov; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poraden-
ské služby pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský pries-
kum; personálne poradenstvo; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po- 
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čítačových databázach; poradenstvo pri riadení 
podnikov; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; prieskum trhu; zostavovanie štatistík; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); subdodávateľské 
služby (obchodné služby); účtovníctvo; správa po-
čítačových súborov; vedenie účtovných kníh; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby) pre tretie osoby 
s uvedenými výrobkami v triede 7, 9, 12 a 19 toh-
to zoznamu. 
36 - Finančné analýzy; finančné informácie; fi-
nančné poradenstvo; finančné riadenie; financo-
vanie (služby); finančné sponzorstvo; prenájom neh-
nuteľností; správa nehnuteľností. 
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; infor-
mácie o opravách; inštalácia, údržba a opravy kan-
celárskych strojov a zariadení; údržba a opravy 
lietadiel; inštalácia, údržba a opravy počítačov; pok-
rývačské práce; prenájom stavebných strojov a za-
riadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalá-
cia, údržba a opravy strojov. 
39 - Doručovanie tovarov; informácie o sklado-
vaní; informácie o možnostiach dopravy; prená-
jom skladísk; skladovanie tovarov; skladovanie 
elektronicky uložených údajov a dokumentov; ba-
lenie tovarov; skladovanie tovarov. 
40 - Frézovanie; informácie o úprave a spracova-
ní materiálov; leštenie optického skla; leštenie 
trením; zostavovanie tovarov na objednávku (pre 
tretie osoby); pílenie. 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); inštalácia počítačového soft-
véru; expertízy (inžinierske práce); kalibrácia; po-
radenstvo v oblasti počítačových programov; skúš-
ky materiálov; požičiavanie počítačov; obnovo-
vanie počítačových databáz; počítačové programo-
vanie; aktualizovanie počítačového softvéru; ana-
lýzy počítačových systémov; návrh počítačových 
systémov; údržba počítačového softvéru; štúdie 
technických projektov; požičiavanie počítačového 
softvéru; prevod údajov alebo dokumentov z fy-
zických médií na elektronické médiá; tvorba soft-
véru; strojársky výskum; štúdie technických pro-
jektov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zá-
kazníkov); prenájom webových serverov; tvorba 
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby). 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(731) ZENIT, spol. s r. o., Radlická 138, 150 21 Praha 5, 

CZ; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Ján Kokinda, Prie-

vidza, SK; 
 

 
(210) 2424-2015 
(220) 1.12.2015 

 10 (511) 7, 9, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42 
(511) 7 - Brúsky (stroje); nástrojové brúsky, ostričky 

(stroje); brúsne kamene (časti strojov); brúsne ko-
túče (časti strojov); deliace stroje; dierovače, die-
rovacie stroje; kovoobrábacie stroje; elektrické stro-
je na leštenie plastov; odlievacie formy (časti stro-
jov); lisy (priemyselné stroje); rezacie stroje. 

 

9 - Identifikačné puzdrá na elektrické drôty; znač-
kovacie vlákna na elektrické drôty; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); radary; stroje 
na váženie; zariadenia na spracovanie údajov. 
12 - Lietadlá; letecké dopravné prostriedky; oboj-
živelné lietadlá; letecké prístroje, stroje a zaria-
denia. 
17 - Antireflexné fólie na okná (farebné); plasto-
vé fólie na poľnohospodárske použitie; plastové 
fólie, nie na balenie; izolačné materiály; tepelno-
izolačné materiály; tesnenia; nekovové ohybné 
rúry; plasty, syntetické látky (polotovary); zvuko-
voizolačné materiály. 
19 - Skleníkové rámy (nekovové); prenosné skle-
níky (nekovové); stavebné materiály (nekovové); 
stavebný kameň; nekovové stavebné panely; sta-
vebné sklo; tabuľové sklo (stavebný materiál); 
prenosné stavby nekovové; strešné krytiny (neko-
vové); strechy (nekovové); bitúmenové pokrýva-
cie vrstvy na strechy. 
35 - Administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; analýzy nákladov; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
fakturácie; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; prenájom kancelárskych strojov a zar ia-
dení; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
komerčné informačné kancelárie; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; marketingové štúdie; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; pomoc pri ria-
dení obchodných alebo priemyselných podnikov; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poraden-
ské služby pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský pries-
kum; personálne poradenstvo; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; hospodárske (ekonomické) pred-
povede; prieskum trhu; zostavovanie štatistík; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); účtovníctvo; 
správa počítačových súborov; vedenie účtovných 
kníh; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby) pre tretie 
osoby s uvedenými výrobkami v triede 7, 9, 12  
a 19 tohto zoznamu. 
36 - Finančné analýzy; finančné informácie; fi-
nančné poradenstvo; finančné riadenie; financo-
vanie (služby); finančné sponzorstvo; prenájom 
nehnuteľností; správa nehnuteľností. 
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; infor-
mácie o opravách; inštalácia, údržba a opravy kan-
celárskych strojov a zariadení; údržba a opravy 
lietadiel; inštalácia, údržba a opravy počítačov; 
pokrývačské práce; prenájom stavebných strojov 
a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); in-
štalácia, údržba a opravy strojov. 
39 - Doručovanie tovarov; informácie o sklado-
vaní; informácie o možnostiach dopravy; prená-
jom skladísk; skladovanie tovarov; skladovanie 
elektronicky uložených údajov a dokumentov; ba-
lenie tovarov; skladovanie tovarov. 
40 - Frézovanie; informácie o úprave a spracovaní 
materiálov; leštenie optického skla; leštenie trením; 
zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie oso-
by); pílenie. 
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42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); inštalácia počítačového soft-
véru; expertízy (inžinierske práce); kalibrácia; po-
radenstvo v oblasti počítačových programov; skúš-
ky materiálov; požičiavanie počítačov; obnovo-
vanie počítačových databáz; počítačové progra-
movanie; aktualizovanie počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; údržba počítačového softvéru; 
štúdie technických projektov; požičiavanie počí-
tačového softvéru; prevod údajov alebo dokumen-
tov z fyzických médií na elektronické médiá; 
tvorba softvéru; strojársky výskum; štúdie technic-
kých projektov; výskum a vývoj nových výrobkov 
(pre zákazníkov); prenájom webových serverov; 
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie 
osoby). 

(540) 

  
 

(591) modrá, sivá 
(731) ZENIT, spol. s r. o., Radlická 138, 150 21 Praha 5, 

CZ; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Ján Kokinda, Prie-

vidza, SK; 
 
 

(210) 2429-2015 
(220) 1.12.2015 

 10 (511) 2, 3, 7, 9, 16, 37, 40, 42 
(511) 2 - Farbivá. 

3 - Čistiace prípravky; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese). 
7 - Pásové dopravníky; pečiatkovacie stroje; eti-
ketovacie stroje; razidlá (stroje); rytecké stroje; 
tlačiarenské stroje; ochranné kryty (časti strojov); 
farbiace stroje; roboty (stroje). 
9 - Počítače; počítačové programy. 
16 - Papier; etikety okrem textilných; tlačoviny. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy strojov. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
42 - Inžinierska činnosť; priemyselné dizajnér-
stvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zá-
kazníkov); navrhovanie a vývoj počítačového 
hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(731) LIFTEC SK, s.r.o., Námestie SNP č. 7, 911 01 

Trenčín, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2432-2015 
(220) 30.11.2015 

 10 (511) 16, 20, 21 
(511) 16 - Oceľové písmená; papier; plagáty; reklamné 

tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; 
obrazy; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektric-
ké aj neelektrické); knižné zarážky; umelecké li-
tografie; obrazy (maľby) zarámované alebo neza-
rámované; ceruzky; atlasy; podložky pod pivové  
poháre; skicáre; držiaky na písacie potreby; vzo-
ry na kopírovanie; poznámkové zošity; mapy; ru-
žence; obaly na doklady; toaletný papier; knihy; 
papierové kornúty; obaly (papiernický tovar); ná-
sady na ceruzky; puzdrá na perá, perečníky; po-
môcky na vymazávanie; písacie potreby; gumy 
na gumovanie; pohľadnice; ťažidlo na papiere; 
stojany na fotografie; plniace perá; perá (kance-
lárske potreby); záložky do kníh; kalendáre; sto-
jany na perá a ceruzky; strúhadlá na ceruzky (elek-
trické aj neelektrické); obaly na súpravy písacích 
potrieb; komiksy. 
20 - Lôžka pre domáce zvieratá; striebrené sklo 
(zrkadlové); príborníky; bambus; lavičky (nábytok); 
ohrádky pre dojčatá; kolísky; police na knihy; 
servírovacie stoly a pulty; nábytok; stoličky; se-
dadlá; kreslá; stoly; rukoväte nožov (nie kovové); 
servírovacie stolíky; stolárske umelecké výrobky; 
školský nábytok; plastové nádoby (obaly); kovo-
vý nábytok; novinové stojany; interiérové lame-
lové žalúzie alebo rolety; skrinky s umývadlom 
(nábytok); stojany na vešanie kabátov; bytové za-
riadenie (dekoračné predmety); pracovné stoly; sto-
jany na dáždniky; písacie stoly; kovové sedadlá; 
sofy; pohovky; rámy postelí; kovové stoly; toalet-
né stolíky; zrkadlá; vešiaky na kľúče; taburetky; 
drevené obaly na fľaše; stolíky pod počítače; stojany 
na uteráky (nábytok); detské prebaľovacie pulty. 
21 - Termosky na jedlo; sklené banky (nádoby); súp-
ravy kuchynského riadu; poklopy na maslo; skle-
nené nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, hrn-
čeky na pitie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje 
(termosky); dózy na čaj; misy; obuváky; fľaše; ter-
mosky; záchodové kefy; karafy; lapačky na muchy; 
čínsky porcelán; stolné stojany na nože; formy na 
ľadové kocky; kuchynské dosky na krájanie; dáv-
kovače toaletného papiera; dávkovače mydla; si-
fónové fľaše na sódovú vodu; koreničky; chladia-
ce nádoby; soľničky; čajové súpravy (stolový riad); 
tanieriky pod šálky; polievkové misy; šálky; čaj-
níky; háčiky; kuchynský riad (okrem príborov); 
maľované sklené výrobky; svietniky; kávové sú-
pravy (stolový riad); kanvy; paličky na jedenie; ška-
tuľky na desiatu. 

(540) 

  
 

(731) Ďuriš Mário, Vladimíra Clementisa 45, 917 01 Trna-
va, SK; 

(740) Šoltýs & Korniet, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 2437-2015 
(220) 27.11.2015 

 10 (511) 6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 
(511) 6 - Kovové stavebné konštrukcie; kovové stožiare; 

oceľové stožiare; oceľové stavebné konštrukcie; 
kovové potrubia; zámočnícke výrobky; drobný 
železiarsky tovar. 
7 - Hydraulické turbíny; generátory prúdu (zdroje 
prúdu); generátory elektriny; regulátory (časti stro-
jov); ventily (časti strojov); statory (časti strojov). 
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovlá-
danie elektrického prúdu; vedecké, fotografické, 
optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vy-
učovacie prístroje a nástroje; alarmy; elektrické  
a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdá-
vanie štatistických údajov a informácií; elektrické 
zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných 
operácií; elektrodynamické zariadenia na diaľko-
vé ovládanie návestidiel; materiály na elektrické 
vedenie (drôty, káble); elektrické akumulátory; 
bleskozvody; elektrické káble; elektrické spojky; 
elektrické svorky; elektrické hlásiče; elektrické 
kondenzátory; elektrické meniče; držiaky elektric-
kých objímok; odbočné skrinky (elektrotechnika); 
prúdové usmerňovače; elektrické regulátory svet-
la; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotech-
nika); svetelné alebo mechanické signalizačné pa-
nely; skriňové rozvádzače (elektrotechnika); trans-
formátory (elektrotechnika); meracie prístroje; elek-
trické meracie zariadenia; elektrické monitorova-
cie prístroje; počítačový softvér; nahraté počíta-
čové operačné programy. 
11 - Tlakové zásobníky vody; parné a horúco-
vodné potrubia pre vykurovacie zariadenia; vý-
hrevné kotly; parné akumulátory; pouličné lampy; 
ohrievače vody (bojlery); čistiace zariadenia na 
odpadovú vodu; články do atómových reaktorov; 
destilačné prístroje; dýzy; expanzné nádrže na ús-
tredné vykurovanie; acetylénové generátory; par-
né generátory; horáky; chladiarne; chladiace komo-
ry; chladiace nádoby; chladiace zariadenia a stro-
je; chladiace prístroje a zariadenia; zariadenia na 
spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľo-
vačov; jadrové reaktory; klimatizačné zariadenia. 
16 - Firemné listiny; tlačené reklamné materiály; 
tlačené príručky počítačových programov; letáky; 
prospekty; tlačivá (formuláre). 
35 - Maloobchodné služby s tlakovými zariadenia-
mi, s parnými a horúcovodnými potrubiami, s kot-
lami, s hydraulickými strojmi, s motorovými vo-
zidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi, 
prístrojmi a zariadeniami, s materiálmi na elek-
trické vedenie, s elektrickými akumulátormi, s bles-
kozvodmi, s elektrickými káblami, s elektrickými 
spojkami, s elektrickými svorkami, s elektrickými 
hlásičmi, s elektrickými kondenzátormi, s elek-
trickými meničmi, s držiakmi elektrických objímok, 
s odbočnými skrinkami, s elektrotechnickými prí-
pojkami, s prúdovými usmerňovačmi, s elektric-
kými regulátormi, s rozvodnými skriňami, so spí-
nacími skriňami, so svetelnými alebo mechanic-
kými signalizačnými panelmi, so skriňovými roz-
vádzačmi, s transformátormi, s trafostanicami, so 
vzduchotechnickými zariadeniami, s transportný-
mi zariadeniami, s vodnými turbínami, s kovo-
vým nábytkom, so strojmi a zariadeniami na spra-
covanie nerastných hmôt; obchodné sprostredko- 
 

vanie služieb s elektrickou energiou a teplom; rek-
lamné agentúry; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
prenájom reklamných plôch; zásielkové reklam-
né služby; vydávanie reklamných textov; prená-
jom kancelárskych strojov a zariadení; aranžova-
nie výkladov; reklama; prieskum trhu. 
37 - Inštalácie a opravy elektrických zariadení  
a prístrojov; údržba elektrických zariadení a prí-
strojov; inštalácie a opravy plynových technic-
kých zariadení; inštalácie a opravy kotlov; inšta-
lácie a opravy horákov; inštalácie a opravy kon-
štrukcií; inštalácie a opravy tlakových nádob; in-
štalácie a opravy meračov tepla; výstavba ener-
getických a teplárenských diel a zariadení pot-
rebných na ich prevádzku (stavebná činnosť); op-
ravy elektromerov; opravy zváracích transformá-
torov; opravy rotačných strojov; opravy asyn-
chrónnych motorov; inštalácie a údržba elektric-
kých rozvodov; murárske práce súvisiace s ener-
getickými zariadeniami; natieračské práce súvi-
siace s energetickými zariadeniami; opravy a údrž-
ba hydraulických strojov; opravy a údržba moto-
rových vozidiel; prenájom stavebných strojov a za-
riadení. 
38 - Informácie v oblasti telekomunikácií; telefo-
nická komunikácia; komunikácia prostredníctvom 
optických sietí; komunikácia prostredníctvom po-
čítačových terminálov; prenájom telekomunikač-
ných prístrojov; prenájom prístrojov na prenos 
správ; prenos signálu prostredníctvom satelitu; 
telefonické služby; služby vstupu do telekomuni-
kačných sietí (smerovanie a pripájanie); telegra-
fická komunikácia; telegrafné služby; poskyto-
vanie telekomunikačného pripojenia do svetovej 
počítačovej siete; elektronická pošta. 
39 - Rozvod elektriny; rozvod tepla; balenie to-
varov; uskladnenie tovarov; prenájom doprav-
ných prostriedkov; autobusová doprava; kamió-
nová nákladná doprava; osobná doprava; stráže-
ná doprava cenností; doprava pancierovými vo-
zidlami. 
40 - Výroba elektrickej energie; výroba tepelnej 
energie; likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvi-
dácia odpadu; recyklácia odpadu; spaľovanie od-
padu; spracovanie odpadu (transformácia). 
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií; organizo-
vanie a vedenie kongresov; organizovanie a v e-
denie seminárov; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie sympózií; vydá-
vanie kníh; vydávanie časopisov (okrem reklam-
ných); on line vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov. 
42 - Projektovanie a inžinierska činnosť v inves-
tičnej výstavbe; projektovanie strojárskych výrob-
kov a vzduchotechnických zariadení; projektova-
nie elektrorozvodných sietí, transformovní, roz-
vodní, priemyselných a slaboprúdových elektro-
inštalácií; inžinierska činnosť v oblasti distribuč-
ného systému vysokonapäťovej siete; technický 
dozor a technická inšpekcia; odborné konzultácie 
v oblasti techniky; elektrotechnická posudková 
činnosť; revízne skúšky materiálov prevádzko-
vých kotlov, plynových zariadení a elektrických 
zariadení; revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích 
zariadení; ciachovanie elektromerov a m eracích 
súprav; geologický výskum; grafické dizajnérstvo;  
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priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality; obno-
vovanie počítačových databáz; počítačové prog-
ramovanie; zhotovovanie kópií počítačových prog-
ramov; inštalácia počítačového softvéru; aktuali-
zovanie počítačového softvéru; návrh počítačových 
systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja 
počítačového hardvéru; požičiavanie počítačové-
ho softvéru. 
43 - Prenájom prechodného ubytovania; rezervá-
cie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania 
penziónoch; ubytovacie kancelárie (hotely, pen-
zióny); reštauračné (stravovacie) služby; dodáva-
nie hotových jedál na objednávku (ketering). 
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti; osobní 
strážcovia. 

(540) Doba LEDková 
(731) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s., 

Mlynská 31, 040 01 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 

(210) 2438-2015 
(220) 2.12.2015 

 10 (511) 35, 36, 41, 43 
(511) 35 - Marketing; reklama; on line reklama na po-

čítačovej komunikačnej sieti; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; marketingové štú-
die; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; prenájom reklamných materiá-
lov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; 
vydávanie reklamných textov; zásielkové reklam-
né služby; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; personálne pora-
denstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mien-
ky; vzťahy s verejnosťou (public relations); spra-
covanie textov; prenájom reklamných plôch; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; účtovníctvo; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom; obchodné sprostredkovateľské 
služby; inzertné služby; aranžovanie výkladov; 
administratívna správa hotelov. 
36 - Realitné kancelárie; správa nehnuteľností; fi-
nančné analýzy; finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finan-
čné poradenstvo; faktoring; vyberanie nájomné-
ho; finančný lízing; prenájom bytov; prenájom 
nehnuteľností; prenájom nehnuteľností (ubytova-
nie); úverové agentúry; pôžičky (finančné úvery); 
sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom kance-
lárskych priestorov; oceňovanie nehnuteľností; 
správa nájomných domov; organizovanie finan-
covania stavebných projektov; poskytovanie fi-
nančných informácií prostredníctvom webových 
stránok; sprostredkovanie poistenia; prenájom kan-
celárskych priestorov. 
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
zábava; organizovanie zábavných podujatí; orga-
nizovanie rekreačných aktivít; organizovanie ve-
čierkov a osláv; organizovanie skupinových rek- 
 

reačných aktivít; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizovanie športových súťaží; organizovanie zá-
bavných súťaží; organizovanie zábavných alebo 
vzdelávacích kvízov; organizovanie a vedenie tvo-
rivých dielní (výučba); voľnočasové a rekreačné 
služby; informácie o možnostiach rekreácie; infor-
mácie o možnostiach zábavy; služby poskytované 
prázdninovými tábormi (zábava); fotografovanie. 
43 - Hotelierske služby; ubytovacie kancelárie (ho-
tely, penzióny); penzióny; poskytovanie prechod-
ného ubytovania; rezervácie prechodného ubyto-
vania; poskytovanie hotelového ubytovania; reš-
tauračné (stravovacie) služby; prenájom prechod-
ného ubytovania; dodávanie hotových jedál a ná-
pojov na objednávku (ketering); kaviarne; rezer-
vácia ubytovania v pe nziónoch; rezervácia uby-
tovania v hoteloch; bary (služby); 

(540) 

  
 

(591) zelená, sivá, žltá, biela 
(731) KasicA Business & Investments, s.r.o., Gagari-

nova 652/26, 962 23 Očová, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2440-2015 
(220) 3.12.2015 

 10 (511) 36 
(511) 36 - Pôžičky (finančné úvery); lízing (finančný), 

finančné služby. 
(540) 

  
 

(591) zelená, sivá 
(731) EUROLEASING SK s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 

Bratislava, SK; 
 

 
(210) 2441-2015 
(220) 2.12.2015 

 10 (511) 3, 9, 14, 16, 18, 25, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 44 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; rúže; kozmetické prí-

pravky na mihalnice; skrášľovacie masky (kozme-
tické prípravky); líčidlá; ceruzky na obočie; odli-
čovacie prípravky; kozmetické prípravky na nech-
ty; odlakovače; kozmetické krémy; voňavkárske 
prípravky; mydlá; mydlá na holenie; vody po ho-
lení; kozmetické prípravky do kúpeľa; šampóny;  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 181 
 

 vlasové vody; vlasové kondicionéry; toaletné vo-
dy; farby na vlasy; prípravky na vlasovú ondulá-
ciu; depilačné prípravky; esenciálne oleje; aviváž-
ne prípravky; prípravky na čistenie, leštenie a od-
masťovanie; prípravky na čistenie zubov; ústne vo-
dy (nie na lekárske použitie); dezodoranty (parfu-
méria); ochranné prípravky na opaľovanie. 
9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-
hrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj 
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databá-
zy, katalógy a programy zaznamenané v elektro-
nickej podobe; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; slnečné okuliare; re-
tiazky na okuliare; šnúrky na okuliare; rámy na 
okuliare; puzdrá na okuliare; okuliare na športo-
vanie; okuliare proti osvetleniu svetlom; clony 
proti osvetleniu svetlom. 
14 - Klenoty; šperky; klenotnícke výrobky; oz-
doby (klenotnícke výrobky); štras; bižutéria; prí-
vesky na kľúče (bižutéria). 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačo-
viny; tlačené reklamné materiály z p apiera; pa-
piernický tovar a písacie potreby; učebné a vyu-
čovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); 
tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; 
pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernic-
ký tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier 
(okrem prístrojov a zariadení); kancelárske pot-
reby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; pla-
gáty; listový papier; stolové prestieranie z papie-
ra; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové 
alebo plastové vrecká na balenie; papierové pod-
ložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá  
a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oz-
námenia (papiernický tovar); papierové vlajky; 
papierové zástavy; nože na papier (kancelárske 
potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo 
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; etikety (okrem textilných). 
18 - Kufre; kufríky; tašky; kabelky; plecniaky; 
peňaženky; puzdrá z kože; kufríky na toaletné pot-
reby (prázdne); cestovné obaly na odevy; puzdrá 
na kľúče; kožené obaly na kreditné karty; puzdrá 
na vizitky; dáždniky; slnečníky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
múka; obilninové výrobky; chlieb; pekárske a cuk-
rárske výrobky; cukrovinky; zmrzliny; cukor; med; 
melasový sirup; droždie; aromatické prípravky 
do potravín; prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, 
omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný 
ľad; žuvačky; potravinárske príchute okrem esen-
ciálnych olejov; príchute do nápojov okrem esen-
ciálnych olejov; zálievky na šaláty; mäsové šťa-
vy; nátierky zo sójových bôbov (chuťové prísady); 
majonézy; müsli; paradajkové omáčky; kečup; 
mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové ná-
poje; mliečne kakaové nápoje. 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené vody 
(nápoje); nealkoholické nápoje; ovocné nápoje; 
zeleninové nápoje; ovocné džúsy; zeleninové džú-
sy (nápoje); mušty; sirupy na výrobu nealkoho-
lických nápojov; tabletky a prášky na prípravu 
nealkoholických nápojov; izotonické nápoje; pi- 
 

vové koktaily; medové nealkoholické nápoje; só-
jové nápoje nie ako náhradky mlieka; kvas (neal-
koholický nápoj); nealkoholické ovocné výťažky. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Reklama; reklamné agentúry; prenájom rek-
lamného času v komunikačných médiách vrátane 
počítačovej komunikačnej siete; prenájom rek-
lamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie rek-
lamných oznamov; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných 
textov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); mar-
keting; telemarketingové služby; obchodný ma-
nažment; odborné obchodné poradenstvo; prezen-
tácia výrobkov a služieb v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie ochutná-
vok potravín a nápojov na podporu predaja; or-
ganizovanie reklamných hier na podporu predaja; 
služby modeliek na reklamné účely a podporu 
predaja výrobkov a služieb; vyhľadávanie spon-
zorov; organizovanie módnych prehliadok na 
podporu predaja; komerčné informačné kancelá-
rie; produkcia reklamných filmov; služby výberu 
zamestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách 
(výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - mo-
deliek, modelov, hostesiek); odborné obchodné ria-
denie umeleckých činností; maloobchodné služ-
by s tovarmi uvedenými v triedach 9, 16, 29, 30, 
32, 33 tohto zoznamu; poradenské a informačné 
služby v ob lasti služieb uvedených v t riede 35 
tohto zoznamu. 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zabez-
pečovanie a zhromažďovanie vecných darov a fi-
nančných prostriedkov kvôli ich prerozdeleniu; 
finančná podpora sociálne slabších vrstiev obyva-
teľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov 
pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych 
ústavov a zariadení; sponzoring. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; te-
lekomunikačné služby; poskytovanie telekomu-
nikačného pripojenia do svetovej počítačovej sie-
te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; prenos správ, informácií, publikácií, 
audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikač-
ných sietí vrátane internetu; spravodajské kance-
lárie; poradenské a informačné služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov 
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skla-
dateľské služby; organizovanie zábavných, kultúr-
nych, športových a vzdelávacích podujatí; vzde-
lávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, 
hudobných a športových súťaží; organizovanie 
kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); orga-
nizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem 
reklamných); zábava; organizovanie zábav, kar-
nevalov, plesov; plánovanie a organizovanie ve- 
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čierkov; moderovanie relácií, programov a podu-
jatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované 
prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia 
(zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábav-
né klubové služby; organizovanie a vedenie se-
minárov; organizovanie a vedenie kongresov; or-
ganizovanie a vedenie školení; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie živých vystúpení; živé predstave-
nia; produkcia filmov (okrem reklamných); hu-
dobná tvorba; služby filmových, divadelných a na-
hrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie 
filmov; požičiavanie filmových premietacích prí-
strojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; služ-
by divadelných, koncertných a varietných umel-
cov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne 
a športové podujatia; produkcia a prenájom zvu-
kových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem 
reklamných); vydavateľské služby (okrem vydá-
vania reklamných materiálov); vydávanie kníh, 
časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných 
textov); online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elek-
tronických publikácií (okrem reklamných); elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; tábory na športové sústredenie; kurzy tele-
sného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondič-
né cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes 
cvičenia); zábavné služby nočných klubov; onli-
ne poskytovanie počítačových hier z počítačo-
vých sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; in-
formácie o m ožnostiach rozptýlenia; informácie 
o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, 
správy, novinky z oblasti šoubiznisu; preklada-
teľské služby; prenájom dekorácií na predstave-
nia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, video-
rekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, 
kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; 
prenájom športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); reportérske služby; pomoc pri vý-
bere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy  
a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávko-
vých hier; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely; služby diskdžokejov; online pos-
kytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopí-
rovania); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); hazardné hry; poradenské 
a informačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb 
uvedených v t riede 41 tohto zoznamu aj pros-
tredníctvom internetu, online a interaktívnymi po-
čítačovými službami. 
43 - Rezervácie prechodného ubytovania; prená-
jom prechodného ubytovania; prázdninové tábo-
ry (ubytovacie služby); ubytovacie kancelárie 
(hotely a penzióny); penzióny; turistické ubytov-
ne; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie 
ubytovania v pe nziónoch; rezervácie ubytovania 
v ubytovniach; reštauračné (stravovacie) služby; 
bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby); mo-
tely (služby); hotelierske služby; závodné jedálne; 
kaviarne (služby); prenájom sál na verejné podu-
jatia; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a ná-
pojového skla; dodávanie hotových jedál a nápo-
jov na objednávku; domovy dôchodcov. 

44 - Salóny krásy; kadernícke salóny; masáže; ma-
nikúra; pedikúra; tetovanie; služby vizážistov; 
sauny (služby); solária (služby); fyzioterapia; ošet-
rovateľské služby. 

(540) 

  
 

(591) biela, žltá, modrá, ružová 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r . o., Brati-

slavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2442-2015 
(220) 2.12.2015 

 10 (511) 9, 28, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry 

(softvér). 
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; 
žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby na loté-
riové hry; výherné hracie automaty. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklam-
né služby uskutočňované prostredníctvom spotre-
biteľských lotérií; vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Zábava; organizovanie lotérií a stávkových hier; 
organizovanie lotérií a stávkových hier prostred-
níctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických žrebových lotérií; 
organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizo-
vanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových 
stávok; organizovanie kurzových stávok prostred-
níctvom internetu; organizovanie doplnkových hier, 
pričom doplnková hra je číselná lotéria, ktorá je 
prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; 
tvorba televíznych programov. 

(540) O kvapku bohatší 
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2443-2015 
(220) 2.12.2015 

 10 (511) 9, 28, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry 

(softvér). 
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; 
žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby na loté-
riové hry; výherné hracie automaty. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklam-
né služby uskutočňované prostredníctvom spotre- 
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biteľských lotérií; vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Zábava; organizovanie lotérií a stávkových hier; 
organizovanie lotérií a stávkových hier prostred-
níctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických žrebových lotérií; 
organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizo-
vanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových 
stávok; organizovanie kurzových stávok prostred-
níctvom internetu; organizovanie doplnkových 
hier, pričom doplnková hra je číselná lotéria, kto-
rá je prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lo-
tériou; tvorba televíznych programov. 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna, zlatá 
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2446-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 3, 4, 5, 11, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
(511) 3 - Škrob na bielizeň; mydlá; avivážne prípravky; 

mydlá na holenie; vatové tyčinky na kozmetické 
použitie; bieliace pracie prostriedky; ústne vody 
(nie na lekárske použitie); farby na vlasy; leštiace 
prípravky; leštiace prípravky na nábytok a dláž-
ku; prípravky na odstraňovanie škvŕn; kozmetic-
ké krémy; prípravky na čistenie povrchov; od-
masťovacie prípravky (nie na použitie vo výrob-
nom procese); odličovacie prípravky; prípravky 
na čistenie zubov; dezinfekčné mydlá; prípravky 
na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
čistiace prípravky; kozmetické pleťové vody; pra-
cie prostriedky; šampóny; prípravky na holenie; 
antiperspiranty (kozmetické výrobky); šampóny 
pre zvieratá chované v domácnosti; vody po ho-
lení; laky na vlasy; osviežovače vzduchu; umý-
vacie prípravky na osobnú hygienu. 
4 - Sviečky (na svietenie). 
5 - Menštruačné tampóny; menštruačné vložky. 
11 - Zapaľovače; žiarovky. 
16 - Papier; noviny; periodiká; písacie potreby; ba-
liaci papier; papierové vreckovky; lepidlá na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; papierové 
servítky. 
21 - Handry na čistenie; špáradlá; špongie na umý-
vanie; mopy; potreby pre domácnosť; zubné kef-
ky; drôtenky na použitie v kuchyni; rukavice pre 
domácnosť. 
29 - Maslo; prípravky na vývary (bujóny); kon-
zervované ovocie; zemiakové lupienky; kyslá ka-
pusta; konzumný repkový olej; džemy; mrazené ovo-
cie; polievky; hrozienka sušené; nakladané uhorky; 
konzervovaná zelenina; smotana (mliečne výrob-
ky); syry; mlieko; rybie plátky (filé); mäso; ryby  
 

(neživé); potravinárska želatína; tukové nátierky 
na chlieb; slede (neživé); šunka; jogurt; kefír (mlieč-
ny nápoj); mliečne výrobky; slanina; margarín; 
marmelády; vajcia; konzervované olivy; nakla-
daná zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, salá-
my, párky; paradajkový pretlak; zeleninové šalá-
ty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardinky (neži-
vé); potravinársky slnečnicový olej; hydina (mä-
so); konzervované šampiňóny; konzervovaná fa-
zuľa; pečeň; konzervované ryby; konzervované 
mäso; tofu; šľahačka; bravčové mäso; konzervy s ry-
bami; mäsové konzervy; konzervy so zeleninou; 
jablkový kompót; brusnicový kompót; kyslé mlie-
ko; kompóty; kondenzované sladené mlieko. 
30 - Cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske po-
užitie); koreniny; sušienky; keksy; kakao; káva; 
zákusky, koláče; škorica (korenina); prípravky  
z obil-nín; žuvačky; čaj; čokoláda; cukrovinky; 
kuchynská soľ; korenie; múka; droždie do cesta; 
keksy; cukor; ocot; kečup; chlieb; med; horčica; 
rezance; plnené koláče; jemné pečivárske výrobky; 
ovsené vločky; kávové nápoje; omáčky na cesto-
viny. 
31 - Citrusové ovocie; čerstvá cvikla; čerstvé šam-
piňóny; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie. 
32 - Pivo; prípravky na výrobu nápojov; ovocné 
džúsy; minerálne vody (nápoje). 
33 - Destilované nápoje; víno; likéry; liehoviny. 
34 - Zápalky; cigarety. 

(540) 

  
 

(591) červená, zelená 
(731) Unifood SK, s.r.o., Galvaniho 15 B, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 2447-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 3, 5, 16, 24, 25, 35, 41, 43, 44 
(511) 3 - Mydlá; dezinfekčné mydlá; dezodoračné myd-

lá; esenciálne oleje; éterické esencie; aromatické 
látky (esenciálne oleje); kozmetické prípravky do 
kúpeľa; skrášľovacie masky (kozmetické príprav-
ky); kozmetické prípravky; kozmetické krémy; 
oleje na kozmetické použitie; kozmetické príprav-
ky na starostlivosť o pleť; soli do kúpeľa nie na 
lekárske použitie; toaletné prípravky; medicinálne 
mydlá; čistiace prípravky; toaletné vody; kozme-
tické pleťové vody; šampóny; prípravky do kú-
peľa (nie na lekárske použitie); soli do kúpeľa 
nie na lekárske použitie. 
5 - Chemické prípravky na farmaceutické a le-
kárske použitie; farmaceutické prípravky; príprav-
ky do kúpeľa na lekárske použitie; terapeutické 
prípravky do kúpeľa; obklady (teplé zábaly); soli 
do minerálnych kúpeľov; soli minerálnych vôd; 
soli na lekárske použitie; vonné soli; liečivé kú- 
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peľové soli; bylinkové čaje na lekárske použitie; 
liečivé čaje. 
16 - Tlačené publikácie; baliaci papier; blaho-
prajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; ča-
sopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fo-
tografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; 
kalendáre; knihy; plagáty; prospekty; pútače z pa-
piera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlače-
né reklamné materiály; umelecké litografie; zá-
ložky do kníh; albumy; noviny; letáky; tlačoviny; 
ceruzky; perá (kancelárske potreby); reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky. 
24 - Textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; kú-
peľňové textílie (okrem oblečenia); bavlnené tex-
tílie; textílie na bielizeň; plachty, prikrývky. 
25 - Odevy; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); 
kombinézy (oblečenie); pracovné plášte; pokrýv-
ky hlavy; čiapky; obuv; topánky; športové tričká, 
dresy; plavky; teplákové súpravy; papuče; obuv 
na kúpanie; župany. 
35 - Marketing; reklama; marketingové štúdie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; prenájom reklamných materiálov; roz-
širovanie reklamných oznamov; rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; vydáva-
nie reklamných textov; zásielkové reklamné služ-
by; zbieranie údajov do počítačových databáz; zo-
raďovanie údajov v počítačových databázach; pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu pre daja; prieskum trhu; prieskum ve-
rejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); spracovanie textov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; obchodné sprostredkovateľské služby. 
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
informácie o m ožnostiach rekreácie; informácie 
o možnostiach zábavy; zábava; zábavné parky; or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; školenia; poskytovanie športovísk; výchov-
no-zábavné klubové služby; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; diskotéky (služby); organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie živých vystúpení; organizovanie športových 
súťaží; organizovanie a plánovanie večierkov; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie koncertov; organizovanie módnych preh-
liadok na zábavné účely; fitnes kluby (zdravotné 
a kondičné cvičenia); kurzy telesného cvičenia; 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia). 
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); 
kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné jedálne; hotelierske služby; penzióny; 
prenájom prechodného ubytovania; motely (služ-
by); samoobslužné reštaurácie; rezervácie ubyto-
vania v hot eloch; rezervácie ubytovania v pe n-
ziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; tu-
ristické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, 
penzióny). 
 
 

44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); masá-
že; sauny (služby); termálne kúpele; turecké kú-
pele; fyzioterapia; aromaterapeutické služby; te-
rapeutické služby; salóny krásy; kadernícke salóny; 
manikúra; lekárske služby; ošetrovateľské služby; 
zotavovne; sanatóriá; zdravotnícka starostlivosť; 
solária (služby). 

(540) 

  
 

(591) hnedá, bordová, oranžová, biela 
(731) AQUATHERMAL SENEC, a.s., Slnečné jazerá - 

sever, 903 01 Senec, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2448-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 6, 14, 26, 35 
(511) 6 - Kovové identifikačné náramky; kovové iden-

tifikačné štítky. 
14 - Prívesky (klenotnícke výrobky); ozdoby (kle-
notnícke výrobky); manžetové gombíky; spony 
na kravaty; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); 
náramky (klenotnícke výrobky); náušnice; ozdob-
né ihlice; ihlice (klenotnícke výrobky); prívesky 
na kľúče (bižutéria); prstene (klenotnícke výrobky); 
retiazky (klenotnícke výrobky); umelecké diela  
z drahých kovov; drahé kamene; polodrahokamy; 
hodinky; retiazky na hodinky; puzdrá na hodin-
ky; klenoty; cestovné obaly a puzdrá na šperky; 
medailóny (klenotnícke výrobky); odznaky (kle-
notnícke výrobky); škatuľky, schránky z drahých 
kovov; figuríny z drahých kovov; sošky z drahých 
kovov; identifikačné náramky (klenotnícke výrob-
ky); identifikačné štítky (klenotnícke výrobky). 
26 - Brošne (doplnky oblečenia); gombíky; opas-
kové pracky; brošne (doplnky oblečenia); ozdoby 
do vlasov; stuhy do vl asov; sponky do vl asov; 
klobúkové ozdoby (nie z drahých kovov); šnúrky 
do topánok; nažehľovacie ozdoby na textilné vý-
robky (galantéria); monogramy (značky na bieli-
zeň); brmbolce; mašle do vlasov; náramenné 
pásky; pásky (stužkársky tovar); elastické pásky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v t riedach 14 a 26 tohto zoz-
namu; marketingové štúdie; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; prenájom reklam-
ných materiálov; reklama; reklamné agentúry; roz-
širovanie reklamných oznamov; rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); zásielkové reklamné služ-
by; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely a podporu predaja; spracovanie textov; pre-
nájom reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby). 
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(540) 

  
 

(731) KUKU, s.r.o., 479, 972 14 Tužina, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2449-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Víno 
(540) 

  
 

(591) zlatá, červená, modrá, sivá, čierna 
(731) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2450-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Víno. 
(540) 

  
 

(591) čierna, zlatá, červená, modrá, sivá 
(731) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2451-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; diétne po-
traviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové  
 

 doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; príprav-
ky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; 
konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie  
a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; 
mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje  
a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; polevy na koláče; 
polevy na šunku; cukor, med, melasa, melasový 
sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, 
omáčky (chuťové prísady); koreniny; zmrzliny. 

(540) 

  
 

(591) zelená 
(731) Herbamedius, s.r.o., Ostružnická 325/6, 779 0 0 

Olomouc, CZ; 
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2452-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 9, 41, 45 
(511) 9 - Rozstrekovacie požiarnické zariadenia; hasia-

ce prístroje. 
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; vyučova-
nie; vzdelávanie; školenia. 
45 - Hasenie požiarov; poradenstvo v oblasti bezpeč-
nosti. 

(540) 

  
 

(731) PYROSTOP Huliak s.r.o., Ipeľská 615/20, 010 01 
Žilina, SK; 

(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 
 

(210) 2455-2015 
(220) 3.12.2015 

 10 (511) 16, 25, 35, 41 
(511) 16 - Tlačivá (formuláre); tlačené publikácie; prí-

ručky; letáky; prospekty; knihy; brožúry; fotogra-
fie (tlačoviny); albumy; pohľadnice; grafické zob-
razenia; ročenky; kalendáre; mapy; katalógy; ozná-
menia (papiernický tovar); hárky papiera; obaly (pa-
piernický tovar); obálky na dokumenty (papier-
nický tovar); spisové obaly (papiernický tovar);  
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 dosky na spisy; zoraďovače, šanóny (na voľné 
listy); zoraďovače (kancelárske potreby); zásuv-
ky na spisy; kancelárske štipce; písacie potreby; 
perá (kancelárske potreby); písacie súpravy (pa-
piernický tovar); obaly na doklady; podložky na 
písanie; pútače z papiera alebo lepenky; časopisy 
(periodiká); noviny; periodiká; papierové alebo 
kartónové vývesné tabule; plagáty; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; časové roz-
vrhy (tlačoviny); útržkové bloky; lístky; papiero-
vé zástavy a zástavky; papierové a kartónové rek-
lamné materiály na rozširovanie; etikety okrem 
textilných; lepenkové alebo papierové škatule; 
papier; kartón; lepenka; papierové obrusy; papie-
rové obrúsky (prestieranie); stolové prestieranie  
z papiera; papierové alebo plastové vrecká a taš-
ky na balenie; samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; lepiace pásky na kancelár-
ske použitie alebo pre domácnosť; obtlačky; pa-
piernický tovar; pečiatky; pečate; zošity; kance-
lárske potreby okrem nábytku; stojany na foto-
grafie; knihárske potreby; kopírovací papier (pa-
piernický tovar); ceruzky; mechanické ceruzky; 
grafické znaky; listový papier; záložky do kní h; 
obálky (papiernický tovar); poznámkové zošity; ba-
liaci papier; puzdrá na perá, perečníky; zoznamy; 
šablóny (kancelárske potreby); tlačoviny; brožo-
vané knihy; papierové vreckovky; pastelky; balia-
ce plastové fólie; puzdrá na pečiatky; lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše; papierové pod-
ložky pod poháre; obaly na súpravy písacích pot-
rieb; obežníky; ozdobné papierové mašle. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; čiapkové šil-
ty; svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym ru-
kávom; oblečenie; rukavice; šatky, šály; športové 
tričká, dresy; manžety (časti odevov); čelenky (ob-
lečenie); papierové klobúky (oblečenie). 
35 - Analýzy nákladov; poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; obchodný alebo podnika-
teľský výskum; obchodné odhady; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 16 a 25 tohto zoznamu; služby porovná-
vania cien; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); vzťahy s verejnosťou (public relations); rek-
lama; rozširovanie reklamných oznamov; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pre-
nájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; navrhovanie reklamných materiálov; vydáva-
nie reklamných textov; nábor zamestnancov; preh-
ľad tlače (výstrižkové služby); zásielkové reklam-
né služby; marketing; marketingové štúdie; tele-
marketingové služby; prieskum trhu; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; lepenie plagátov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamných materiálov; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; správa počítačových súborov; adminis-
tratívne spracovanie obchodných objednávok; zbie- 
 

ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; obchod-
né alebo podnikové audity (revízia účtov); od-
borné posudky efektívnosti podnikov; komerčné 
informačné kancelárie; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); vyhľadávanie sponzorov; vy-
jednávanie a uzatváranie obchodných transakcií 
pre tretie osoby; obchodný manažment pre pos-
kytovateľov služieb na voľnej nohe; aktualizova-
nie reklamných materiálov; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; prieskum verejnej mienky; spra-
covanie textov; poradenstvo pri riadení podni-
kov; personálne poradenstvo; písanie reklamných 
textov; zostavovanie štatistík; písanie životopisov 
(pre tretie osoby); poskytovanie rád a informácií 
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; ško-
lenia; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); korešpondenč-
né vzdelávacie kurzy; vyučovanie; individuálne 
vyučovanie; odborné preškoľovanie; koučovanie 
(školenie); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická 
činnosť); praktický výcvik (ukážky); organizova-
nie a vedenie seminárov; organizovanie a vede-
nie sympózií; organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie a vedenie kolokvií; vydávanie kníh; on-
line vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); písanie textov (okrem reklamných); vydáva-
nie textov (okrem reklamných); formátovanie 
textov (nie na reklamné účely); informácie o vý-
chove a vzdelávaní; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; prekladateľské služby; 
online poskytovanie videozáznamov (bez možnos-
ti kopírovania); fotografické reportáže; požičia-
vanie zvukových nahrávok; produkcia filmov (nie 
reklamných); tvorba rozhlasových a t elevíznych 
programov; požičiavanie kinematografických fil-
mov; požičovne kníh (knižnice); organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; nahrávacie 
štúdiá (služby); nahrávanie videopások; plánova-
nie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri 
voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; výchovno-zábavné klubové služby; informá-
cie o možnostiach zábavy; organizovanie športo-
vých súťaží; informácie o možnostiach rekreácie; 
organizovanie lotérií; poskytovanie rád a infor-
mácií o u vedených službách prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(591) červená, sivá 
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(731) ALLSCHOLA, s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 
 

(210) 2472-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 41 
(511) 41 - Vyučovanie; vzdelávanie; výučba jazykov; 

organizovanie a vedenie záujmových krúžkov; 
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; školenia; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; informácie o v ý-
chove a vzdelávaní; skúšanie a preskúšavanie (pe-
dagogická činnosť); poradenská a konzultačná čin-
nosť v oblasti vzdelávania; organizovanie kultúr-
nych a iných spoločenských podujatí; preklada-
teľské a tlmočnícke služby; vydávanie textov s vý-
nimkou reklamných alebo náborových textov; in-
dividuálne vyučovanie; praktický výcvik (ukáž-
ky); vydávanie kníh. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, zelená, čierna, biela 
(731) HARMONY ACADEMY s.r.o., Kapitulská 26, 

917 01 Trnava, SK; 
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., 

Trnava, SK; 
 
 

(210) 2473-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Počítačové operačné programy (nahraté); po-

čítačový softvér (nahraté počítačové programy); 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačové 
hry (softvér); počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); počítačové databázy (sťahovateľné); 
elektronické databázy (sťahovateľné); elektro-
nické databázy nahraté na počítačových médiách; 
počítače; počítačový hardvér. 
16 - Tlačoviny; katalógy; časopisy (periodiká); le-
táky; návody; príručky; periodiká; počítačové prog-
ramy v tlačenej forme; tlačené publikácie; brožú-
ry; účtovné knihy; tlačivá (formuláre); prospekty; 
obežníky. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16 
tohto zoznamu; podpora predaja (pre tretie oso-
by); online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; obchodná správa licencií výrobkov a  slu-
žieb pre tretie osoby; objednávkové služby pre 
tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie obchod-
ných zmlúv pre tretie osoby; podnikateľské kon-
zultačné a poradenské služby; účtovníctvo; vede-
nie účtovných kníh; subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); poskytovanie informácií a pora-
denstva zákazníkom týkajúcich sa výberu pro-
duktov a výrobkov pri ich nákupe; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; analýzy  
 

nákladov; zostavovanie výpisov z účtov; obchod-
né alebo podnikové audity (revízia účtov); pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; pomoc pri riadení obchodných ale-
bo priemyselných podnikov; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; poradenstvo pri organizo-
vaní obchodnej činnosti; reklama; obchodný ale-
bo podnikateľský výskum; správa počítačových 
súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; príprava miezd a výplatných listín; vy-
pracovávanie daňových priznaní; odkazovacie te-
lefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; fakturácie; zostavovanie 
štatistík; marketing; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských kontaktných informácií; op-
timalizácia internetových vyhľadávačov; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
obchodné sprostredkovateľské služby; vyjedná-
vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tre-
tie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; on-
line poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb; externé ad-
ministratívne riadenie podnikov; podávanie da-
ňových priznaní; správa databáz. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie semi-
nárov; online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); koučovanie 
(školenie); odborné preškoľovanie. 
42 - Aktualizovanie (update) počítačového soft-
véru; prechod na vyššiu verziu (upgrade) počíta-
čového softvéru; aktualizovanie (update) softvé-
rových databáz; prechod na vyššiu verziu (upgra-
de) softvérových databáz; výskum a vývoj počí-
tačového softvéru; požičiavanie počítačov; počí-
tačové programovanie; tvorba softvéru; poraden-
stvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hard-
véru; požičiavanie počítačového softvéru; výskum 
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); ob-
novovanie počítačových databáz; údržba počíta-
čového softvéru; analýzy počítačových systémov; 
návrh počítačových systémov; zhotovovanie kó-
pií počítačových programov; prevod údajov ale-
bo dokumentov z fyzických médií na elektronic-
ké médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok 
(pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); inštalácia počí-
tačového softvéru; prevod (konverzia) počítačo-
vých programov alebo údajov (nie fyzický); po-
radenstvo v oblasti počítačových programov; pre-
nájom webových serverov; ochrana počítačov 
proti počítačovým vírusom; výskum v oblasti och-
rany životného prostredia; digitalizácia dokumen-
tov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počí-
tačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webo-
vých stránok; poskytovanie softvéru prostredníc-
tvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti in-
formačných technológií; prenájom počítačových 
serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mi- 
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mo pracoviska; uchovávanie elektronických úda-
jov; poskytovanie informácií o počítačových tech-
nológiách a programovaní prostredníctvom webo-
vých stránok; poskytovanie počítačových techno-
lógií prostredníctvom internetu (cloud compu-
ting); externé poskytovanie služieb v oblasti in-
formačných technológií; technologické poraden-
stvo; poradenstvo v oblasti počítačových techno-
lógií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných 
technológií. 

(540) SOFTIP 
(731) SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 

821 04 Bratislava, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(210) 2475-2015 
(220) 9.12.2015 

 10 (511) 16 
(511) 16 - Plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných 

triedach; plastové vrecká na balenie so zipsovým 
uzáverom. 

(540) 

  
 

(731) EVANS, spol. s r. o., Diamantová 4, 040 11 Ko-
šice, SK; 

 
 

(210) 2476-2015 
(220) 9.12.2015 

 10 (511) 16 
(511) 16 - Plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných 

triedach; plastové vrecká na balenie so zipsovým 
uzáverom. 

(540) ZIP ZAP 
(731) EVANS, spol. s r. o., Diamantová 4, 040 11 Ko-

šice, SK; 
 
 

(210) 2482-2015 
(220) 10.12.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Optické nosiče údajov; počítačové pamäte; 

USB kľúče; pásky na záznam zvuku; zariadenia 
na spracovanie údajov; počítače; nahraté počíta-
čové programy; počítačový softvér (nahraté počí-
tačové programy); skenery (zariadenia na spra-
covanie údajov); počítačové operačné programy 
(nahraté); počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); telefónne prístroje; nosiče zvukových 
nahrávok; zariadenia na prenos zvuku; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zaria-
denia, prehrávače; audiovizuálne prijímače; rá-
diá; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické 
zariadenia; premietacie prístroje; autorádiá; mag-
netické disky; pružné disky; audiovizuálne kom-
paktné disky; optické kompaktné disky; magne-
tické nosiče údajov; optické čítacie zariadenia; 
čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); DVD prehrávače; handsfree (slúchadlá so  
 

 zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez 
držania telefónu); prenosné multimediálne pre-
hrávače; čítačky elektronických kníh; smartfóny; 
mobilné telefóny; tablety (prenosné počítače); 
notebooky (prenosné počítače); televízne prijíma-
če; mikrofóny; diktafóny; reproduktory, amplió-
ny; magnetofóny; magnetické pásky; premietacie 
prístroje na diapozitívy; gramofóny; diaprojektory; 
fotoaparáty; objektívy (optika); optické prístroje 
a nástroje; statívy na fotoaparáty; fotografické 
clony; fototelegrafické prístroje; ďalekohľady; 
teleskopy; fotoblesky. 
16 - Periodiká; tlačoviny; knihy; noviny; časopisy 
(periodiká); knihy; papier; kartón; lepenka; obál-
ky (papiernický tovar); baliaci papier; listový pa-
pier; tlačoviny; účtovné knihy; periodiká; noviny; 
časopisy (periodiká); papier; pečiatky (s adres-
nými údajmi); tlačené publikácie; príručky; pa-
pierové vstupenky; tlačivá (formuláre); katalógy; 
papierové etikety; fotografie (tlačoviny); albumy; 
letáky; pohľadnice; brožúry; plagáty; litografie; 
kalendáre; útržkové bloky; kalendáre; obrazy (maľ-
by) zarámované alebo nezarámované; obrazy; tla-
če (rytiny); kancelárske potreby okrem nábytku; 
kancelárske sponky; pečiatky; dierovačky (kance-
lárske potreby); kancelárske štipce; grafiky; ry-
sovacie nástroje; pečiatky; lepidlá na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; zora-
ďovače (kancelárske potreby); kancelárske dier-
kovače; tuhy do ceruziek (náplne); písacie potre-
by; perá (kancelárske potreby); obaly (papiernic-
ký tovar); baliace plastové fólie; papierové alebo 
plastové vrecká a tašky na balenie. 
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna rek-
lama; marketing; prieskum trhu; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; predvádzanie tovarov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výs-
tav; organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
zbieranie údajov do počítačových databáz; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databázach; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; poradenstvo pri organizovaní a riade-
ní obchodnej činnosti; sekretárske služby; foto-
kopírovacie služby; rozmnožovanie dokumentov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; podpora 
predaja (pre tretie osoby); vyjednávanie a uzatvá-
ranie obchodných transakcií pre tretie osoby; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod. 
41 - Vydávanie kníh; online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
zábava; akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzde-
lávanie; školenia; televízna zábava; fotografova-
nie; tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
požičiavanie videopások; požičovne kníh (knižni-
ce); požičiavanie zvukových nahrávok; preklada-
teľské služby; organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; divadelné 
predstavenia; organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie športových súťaží; informá-
cie o možnostiach zábavy; informácie o výchove 
a vzdelávaní. 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 189 
 

(540) 

  
 

(731) Jan Melvil Publishing, s. r. o., Roubalova 383/13, 
602 00 Brno - Stránice, CZ; 

(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
 
 

(210) 2483-2015 
(220) 10.12.2015 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-

ministratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(731) Malaga Jana, Pifflova 6, 851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2487-2015 
(220) 11.12.2015 

 10 (511) 16 
(511) 16 - Periodiká; tlačoviny; časopisy (periodiká). 
(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) MESTO LEVOČA, Námestie Majstra Pavla 4, 

054 01 Levoča, SK; 
 
 

(210) 2489-2015 
(220) 11.12.2015 

 10 (511) 16, 24, 25, 35, 41, 44 
(511) 16 - Tlačené publikácie; baliaci papier; blahopraj-

né pohľadnice; brožované knihy; brožúry; časopi-
sy (periodiká); etikety okrem textilných; fotogra-
fie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; ka-
lendáre; knihy; plagáty; prospekty; pútače z papie-
ra alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené 
reklamné materiály; umelecké litografie; záložky 
do kníh; albumy; noviny; letáky; tlačoviny; ceruz-
ky; perá (kancelárske potreby); reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky. 

 
 

24 - Textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; kú-
peľňové textílie (okrem oblečenia); bavlnené tex-
tílie; textílie na bielizeň; plachty, prikrývky. 
25 - Odevy; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); 
kombinézy (oblečenie); pracovné plášte; pokrýv-
ky hlavy; čiapky; obuv; topánky; športové tričká, 
dresy; plavky; teplákové súpravy; papuče; obuv 
na kúpanie; župany. 
35 - Marketing; reklama; marketingové štúdie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej čin-
nosti; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; prenájom reklamných mate-
riálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna rek-
lama; vydávanie reklamných textov; zásielkové 
reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; 
prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); spracovanie textov; prenájom 
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie 
osoby); on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; poskytovanie obchodných informá-
cií prostredníctvom webových stránok; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; obchodné spros-
tredkovateľské služby. 
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; informácie o možnostiach rekreácie; infor-
mácie o možnostiach zábavy; zábava; zábavné par-
ky; organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; školenia; poskytovanie športovísk; vý-
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie živých vystúpení; organizovanie športových 
súťaží; organizovanie a plánovanie večierkov; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie koncertov; organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; fitnes kluby (zdravot-
né a kondičné cvičenia); kurzy telesného cviče-
nia; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia). 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); masá-
že; sauny (služby); termálne kúpele; turecké kú-
pele; fyzioterapia; aromaterapeutické služby; te-
rapeutické služby; salóny krásy; kadernícke saló-
ny; manikúra; lekárske služby; ošetrovateľské služ-
by; zotavovne; sanatóriá; zdravotnícka starostli-
vosť; solária (služby); 

(540) 

  
 

(591) hnedá, bordová, oranžová, biela, žltá 
(731) AQUATHERMAL SENEC, a.s., Slnečné jazerá - 

sever, 903 01 Senec, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 2490-2015 
(220) 11.12.2015 

 10 (511) 16, 24, 25, 35, 41, 43, 44 
(511) 16 - Tlačené publikácie; baliaci papier; blahopraj-

né pohľadnice; brožované knihy; brožúry; časo-
pisy (periodiká); etikety okrem textilných; foto-
grafie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; ka-
lendáre; knihy; plagáty; prospekty; pútače z pa-
piera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlače-
né reklamné materiály; umelecké litografie; zá-
ložky do kníh; albumy; noviny; letáky; tlačoviny; 
ceruzky; perá (kancelárske potreby); reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky. 
24 - Textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; kú-
peľňové textílie (okrem oblečenia); bavlnené tex-
tílie; textílie na bielizeň; plachty, prikrývky. 
25 - Odevy; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); 
kombinézy (oblečenie); pracovné plášte; pokrýv-
ky hlavy; čiapky; obuv; topánky; športové tričká, 
dresy; plavky; teplákové súpravy; papuče; obuv 
na kúpanie; župany. 
35 - Marketing; reklama; marketingové štúdie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej čin-
nosti; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; prenájom reklamných mate-
riálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna rek-
lama; vydávanie reklamných textov; zásielkové 
reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; 
prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); spracovanie textov; prenájom 
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie oso-
by); on line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; obchodné spros-
tredkovateľské služby. 
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; informácie o možnostiach rekreácie; infor-
mácie o možnostiach zábavy; zábava; zábavné 
parky; organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; školenia; poskytovanie športovísk; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kongresov; diskotéky (služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie živých vystúpení; organizovanie športo-
vých súťaží; organizovanie a plánovanie večier-
kov; organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie a vedenie koncertov; organizovanie mód-
nych prehliadok na zábavné účely; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); kurzy telesného 
cvičenia; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia). 
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); 
kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné jedálne; hotelierske služby; penzióny; 
prenájom prechodného ubytovania; motely (služ-
by); samoobslužné reštaurácie; rezervácie ubyto-
vania v hot eloch; rezervácie ubytovania v pe n-
ziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; tu-
ristické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, 
penzióny). 

44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); masá-
že; sauny (služby); termálne kúpele; turecké kú-
pele; fyzioterapia; aromaterapeutické služby; te-
rapeutické služby; salóny krásy; kadernícke salóny; 
manikúra; lekárske služby; ošetrovateľské služ-
by; zotavovne; sanatóriá; zdravotnícka starostli-
vosť; solária (služby). 

(540) 

  
 

(591) hnedá, bordová, oranžová, biela, žltá 
(731) AQUATHERMAL SENEC, a.s., Slnečné jazerá - 

sever, 903 01 Senec, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2499-2015 
(220) 14.12.2015 

 10 (511) 3, 4, 5, 11, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
(511) 3 - Škrob na bielizeň; mydlá; avivážne prípravky; 

mydlá na holenie; vatové tyčinky na kozmetické 
použitie; bieliace pracie prostriedky; ústne vody 
(nie na lekárske použitie); farby na vlasy; leštiace 
prípravky; leštiace prípravky na nábytok a dláž-
ku; prípravky na odstraňovanie škvŕn; kozmetické 
krémy; prípravky na čistenie povrchov; odmas-
ťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom 
procese); odličovacie prípravky; prípravky na čis-
tenie zubov; dezinfekčné mydlá; prípravky na od-
straňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); čis-
tiace prípravky; kozmetické pleťové vody; pracie 
prostriedky; šampóny; prípravky na holenie; an-
tiperspiranty (kozmetické výrobky); šampóny pre 
zvieratá chované v domácnosti; vody po holení; 
laky na vlasy; osviežovače vzduchu; umývacie 
prípravky na osobnú hygienu. 
4 - Sviečky (na svietenie). 
5 - Menštruačné tampóny; menštruačné vložky. 
11 - Zapaľovače; žiarovky. 
16 - Papier; noviny; periodiká; písacie potreby; 
baliaci papier; papierové vreckovky; lepidlá na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papie-
rové servítky. 
21 - Handry na čistenie; špáradlá; špongie na umý-
vanie; mopy; potreby pre domácnosť; zubné kef-
ky; drôtenky na použitie v kuchyni; rukavice pre 
domácnosť. 
29 - Maslo; prípravky na vývary (bujóny); kon-
zervované ovocie; zemiakové lupienky; kyslá ka-
pusta; konzumný repkový olej; džemy; mrazené 
ovocie; polievky; hrozienka sušené; nakladané uhor-
ky; konzervovaná zelenina; smotana (mliečne vý-
robky); syry; mlieko; rybie plátky (filé); mäso; 
ryby (neživé); potravinárska želatína; tukové ná-
tierky na chlieb; slede (neživé); šunka; jogurt; ke-
fír (mliečny nápoj); mliečne výrobky; slanina; mar-
garín; marmelády; vajcia; konzervované olivy; 
nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, 
salámy, párky; paradajkový pretlak; zeleninové 
šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardinky 
(neživé); potravinársky slnečnicový olej; hydina 
(mäso); konzervované šampiňóny; konzervovaná 
fazuľa; pečeň; konzervované ryby; konzervované 
mäso; tofu; šľahačka; bravčové mäso; konzervy  
s rybami; mäsové konzervy; konzervy so zeleni-
nou; jablkový kompót; brusnicový kompót; kyslé 
mlieko; kompóty; kondenzované sladené mlieko. 
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30 - Cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske 
použitie); koreniny; sušienky; keksy; kakao; ká-
va; zákusky, koláče; škorica (korenina); príprav-
ky z obilnín; žuvačky; čaj; čokoláda; cukrovinky; 
kuchynská soľ; korenie; múka; droždie do cesta; 
keksy; cukor; ocot; kečup; chlieb; med; horčica; 
rezance; plnené koláče; jemné pečivárske výrobky; 
ovsené vločky; kávové nápoje; omáčky na cesto-
viny. 
31 - Citrusové ovocie; čerstvá cvikla; čerstvé šam-
piňóny; čerstvé citróny; čerstvá zelenina; čerstvé 
ovocie. 
32 - Pivo; prípravky na výrobu nápojov; ovocné 
džúsy; minerálne vody (nápoje). 
33 - Destilované nápoje; víno; likéry; liehoviny. 
34 - Zápalky; cigarety. 

(540) 

  
 

(591) červená, zelená 
(731) Unifood SK, s.r.o., Galvaniho 15 B, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 2502-2015 
(220) 11.12.2015 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; nealkoholické pivo; miešané nápoje z pi-

va. 

(540) TIBERIUS 
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2505-2015 
(220) 10.12.2015 

 10 (511) 35, 40, 44 
(511) 35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s príp-

ravkami na čistenie zubov, s pastami a s gélmi na 
bielenie zubov, s ústnymi vodami, so zubnými kef-
kami, s medzizubnými kefkami a s niťami na čis-
tenie zubov, so zubolekárskymi liečivami, s den-
tálnymi, s ortodontickými a so stomatologickými 
potrebami; predvádzanie tovaru; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pre-
nájom reklamného času v komunikačných médiách; 
vydávanie reklamných textov; aktualizovanie rek-
lamných materiálov; prenájom reklamných mate-
riálov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); roz-
širovanie reklamných oznamov; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; televízna reklama; rozhlasová rek-
lama; podpora predaja (pre tretie osoby); marke-
ting; marketingové štúdie; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počí- 
 

 

 tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta- 
čových databázach; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; správa počítačových 
súborov; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; kancelárske práce; grafická úprava tlačo-
vín na reklamné účely; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); prieskum trhu; prieskum verej-
nej mienky; analýzy nákladov; fakturácie; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
35, 40 a  44 t ohto zoznamu; poskytovanie rád  
a informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 
40 - Služby zubných laborantov; služby zubných 
technikov; zákazková výroba zubných protéz pre 
tretie osoby; zákazková výroba zubných náhrad pre 
tretie osoby; zákazková výroba zubných strojče-
kov pre tretie osoby; prečistenie použitých zub-
ných náhrad a výplní; tvarovanie zubných im-
plantátov; lisovanie zubných implantátov; koneč-
ná úprava zubných implantátov; zostavovanie to-
varov na objednávku (pre tretie osoby); informá-
cie o úprave a spracovaní materiálov; konečná 
úprava povrchov (mechanická alebo chemická); 
obrusovanie; leštenie trením; pokovovanie; poz-
lacovanie, pokovovanie zlatom; spájkovanie; trie-
denie odpadu a recyklovateľného materiálu; lik-
vidácia odpadu; dekontaminácia nebezpečných od-
padov; poskytovanie rád a informácií o uve de-
ných službách prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 
44 - Zubné lekárstvo; bielenie zubov; ortodontic-
ké služby; služby zubných hygienikov; zubné po-
radenstvo; súkromné ambulancie (lekárske služ-
by); súkromné kliniky alebo sanatóriá; zdravot-
nícka starostlivosť; lekárske služby; zdravotné 
strediská (služby); ošetrovateľské služby; nemoc-
nice (služby); sanatóriá; zotavovne; terapeutické 
služby; zdravotné poradenstvo; farmaceutické po-
radenstvo; aromaterapeutické služby; alternatív-
na medicína; lekárnické služby (príprava predpí-
saných liekov); prenájom zdravotníckeho vybave-
nia; prenájom lekárskeho vybavenia; starostlivosť 
o hygienu a krásu ľudí; poskytovanie rád a infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, zlatá 
(731) Štefanatný Michal, MDDr., Fatranská 16, 010 08 

Žilina, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(210) 2506-2015 
(220) 15.12.2015 

 10 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva; kávové výťažky; náhradky kávy; ká-

vové príchute; instantná káva. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(591) červená, žltá, hnedá, čierna, biela, sivá, béžová, ze-
lená 

(731) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-
ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 

(740) Žuffa Ladislav Ing., Poprad, SK; 
 
 

(210) 2508-2015 
(220) 16.12.2015 

 10 (511) 14, 18, 25, 35, 40 
(511) 14 - Acháty; hodinové ručičky (do hodín a hodi-

niek); ingoty z drahých kovov; jantárové šperky; 
ambroidové perly; amulety (klenotnícke výrobky); 
strieborný drôt; strieborná niť (klenotnícke vý-
robky); hodiny; hodinárske kyvadlá; perá (časti ho-
dinových strojov); náramky (klenotnícke výrobky); 
náramkové hodinky; remienky na náramkové ho-
dinky; prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (kle-
notnícke výrobky); hodinové a hodinkové cifer-
níky; slnečné hodiny; hodinové stroje; retiazky 
(klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; chro-
nografy (hodinky); chronometre; chronoskopy (na 
meranie krátkych časových úsekov); nástroje na 
meranie času, časomiery; náhrdelníky (klenotníc-
ke výrobky); elektrické hodiny a hodinky; spony 
na kravaty; mince; diamanty; puzdrá na chrono-
metre (na meracie prístroje, na hodinky); retiazky 
z drahých kovov; nite z drahých kovov (kl enot-
nícke výrobky); atómové hodiny; kontrolné ho-
diny (na kontrolu ďalších hodín); hodinové skrin-
ky; irídium; šperky zo slonoviny; gagátové ozdo-
by; gagát (smolné uhlie) (surovina alebo poloto-
var); medené žetóny; klenotnícke výrobky; kle-
noty; medailóny (klenotnícke výrobky); medaily; 
drahé kovy (surovina alebo polotovar); hodinky;  
 

 hodinkové pružiny (perá); hodinkové sklíčka; me-
chanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinko-
vé strojčeky); olivín (drahé kamene); zlato (suro-
vina alebo polotovar); zlaté nite (klenotnícke vý-
robky); osmium; paládium; ozdoby (klenotnícke 
výrobky); ozdobné ihlice; perly (klenotnícke vý-
robky); polodrahokamy; drahé kamene; platina; 
budíky; ródium; ruténium; spinely (drahé kame-
ne); sochy z drahých kovov; štras (brúsené olov-
naté sklo); zliatiny drahých kovov; hodinárske 
kotvičky; prstene (klenotnícke výrobky); umelecké 
diela z drahých kovov; škatuľky, schránky z dra-
hých kovov; klobúkové ozdoby z drahých kovov; 
náušnice; ozdoby na obuv z drahých kovov; man-
žetové gombíky; busty z drahých kovov; puzdrá 
na hodinky; ozdobné kazety na hodiny; figuríny 
z drahých kovov; sošky z drahých kovov; ihlice 
(klenotnícke výrobky); ihlice na kravaty; odznaky 
z drahých kovov; prívesky na kľúče (bižutéria); 
striebro (surovina alebo polotovar); stopky; kle-
noty, šperky z emailovanej keramiky; kazety na 
šperky; šperkovnice; perly na výrobu šperkov; 
šperkárske uzávery; komponenty šperkov; cestov-
né obaly a puzdrá na šperky. 
18 - Horolezecké palice; alpinistické palice; zvie-
racie kože; surové kože; krúžky na dáždniky; 
kostry jazdeckých sediel; kožené vôdzky; úpony 
na upevnenie sediel; rebrá dáždnikov a slneční-
kov; zlatokopecké blany; črevá na údeniny; pe-
ňaženky; uzdy (konský postroj); kožené súčasti 
vojenského výstroja; obaly na hudobné nástroje; 
palice na dáždniky; vychádzkové palice; vychádz-
kové palice so sedadlom; zubadlá (postroje pre 
zvieratá); kostry dáždnikov a slnečníkov; poľov-
nícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); puz-
drá na navštívenky; kožené lepenky; kožené ška-
tule na klobúky; konské chomúty; prikrývky na 
kone; kozinka; náhubky; cestovné kufre; zvieracie 
obojky; kožené šnúrky; vypracované kože; re-
mienky (časť konského postroja); kožené remene 
(sedlárske výrobky); remienky na korčule; kože-
né remienky; kožušinové prikrývky; kožené kru-
póny; koža (surovina alebo polotovar); kožené 
nite; kožené ozdoby na nábytok; imitácie kože; 
dáždniky; tašky na nosenie detí; gumené časti str-
meňov; strmeňové remene; kožené tašky na ná-
radie (prázdne); biče; chlebníky; obaly na dážd-
niky; kožené puzdrá na pružiny; nákolenníky pre 
kone; pokrývky na zvieratá; postroje pre zvieratá; 
klapky na oči (konský postroj); pobočnice (kon-
ský postroj); plecniaky; ohlávky; rukoväte vy-
chádzkových palíc; korbáče (biče); kožené pod-
bradníky; moleskin (imitácia kože); kabelkové rá-
my; slnečníky; kožušiny; kožušiny (kože zvierat); 
rúčky na dáždniky; náprsné tašky; tašky na kolies-
kach; nákupné tašky; opraty; diplomatické kufrí-
ky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; 
plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené 
vrecia a puzdrá na balenie; kožené vrecká a tašky 
na balenie; kožené popruhy; jazdecké sedlá; sed-
lárske výrobky; aktovky (kožená galantéria); ko-
žené cestovné tašky (kožená galantéria); rúčky na 
kufre; kožené ventily, chlopne; koža jatočných 
zvierat; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; 
spoločenské kabelky; puzdrá z kože alebo z ko-
ženej lepenky; lodné kufre; kufrík na toaletné pot-
reby (prázdny); jelenica (nie na čistenie); kožené 
náramenné pásy; poťahy na konské sedlá; vulkan- 
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fíbrové škatule; torby; cestovné obaly na odevy; 
uzdy (postroje pre zvieratá); puzdrá na kľúče; 
sieťové nákupné tašky; kufríky; kožené oblože-
nia nábytku; podložky pod jazdecké sedlá; špor-
tové tašky; strmene; kovanie na konské postroje; 
podkovy na konské kopytá; šatky na nosenie doj-
čiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; obaly na kre-
ditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky. 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie 
pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv 
na kúpanie; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; 
spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; 
boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie 
okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; celé 
topánky; špičky na obuv; potné vložky; ramienka 
na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere 
(časti odevov); šály; krátke kabátiky; pánske spod-
ky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná 
bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); 
klobúkové kostry; čiapkové šilty; opasky (časti 
odevov); šály; župany; svetre; pulóvre; rúcha, 
ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; 
podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do 
topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym ru-
kávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hla-
vy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); 
snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kom-
binézy na vodné lyžovanie; kombinézy (obleče-
nie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; 
kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské no-
havičky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hla-
vy); 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); ga-
bardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnu-
rovačky; galoše; tielka; pružné pásky na závoje; 
čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvič-
ky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteni-
ny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; liv-
reje; športové tričká, dresy; manžety (časti ode-
vov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňaz-
ského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); 
papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové ob-
lečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; 
šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podpr-
senky; zvrchníky; kabátiky; podpätky na obuv; tó-
gy; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; 
bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie 
čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; 
podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; 
topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, 
nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; 
športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé 
krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska 
obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná 
bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy  
z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné 
kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod 
krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; 
opasky na doklady a peniaze (časti odevov); oz-
dobné vreckovky (časti odevov); papierové klo-
búky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové 
sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); 
lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pok-
rývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka. 
 

35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné 
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; fotokopírovacie služby; spros-
tredkovateľne práce; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných 
kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie to-
varu; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzo-
riek tovarov; odborné posudky efektívnosti pod-
nikov; dražby; marketingové štúdie; obchodné 
odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri 
organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie rek-
lamných textov; reklama; rozhlasová reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s ve-
rejnosťou; stenografické služby; televízna rekla-
ma; prepisovanie správ (kancelárske práce); aran-
žovanie výkladov; reklamné agentúry; poraden-
ské služby pri riadení obchodnej činnosti; pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; prieskum trhu; správa počíta-
čových súborov; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; organizovanie obchodných alebo rek-
lamných 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; vypracovávanie 
daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby 
(pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie 
textov; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); zásielkové reklamné služby; admi-
nistratívna správa hotelov; odborné obchodné 
riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom 
fotokopírovacích strojov; on line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom rek-
lamného času v komunikačných médiách; pre-
hľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predaj-
ných automatov; výber zamestnancov pomocou 
psychologických testov; služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných slu-
žieb (pre tretie osoby); administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); sub-
dodávateľské služby (obchodná pomoc); fakturá-
cie; písanie reklamných textov; zostavovanie šta-
tistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych  
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prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných 
filmov; obchodný manažment pre športovcov; mar-
keting; telemarketingové služby; maloobchodné 
alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami  
a s lekárskymi potrebami; prenájom predajných 
stánkov; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských kontaktných informácií; optimalizácia 
internetových vyhľadávačov; optimalizácia pre-
nosu obchodovania na webových stránkach; pla-
tené reklamné služby typu „klikni sem“; obchod-
né sprostredkovateľské služby; obchodný manaž-
ment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; riadenie obchodnej 
činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; on l ine poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; na-
vrhovanie reklamných materiálov; externé admi-
nistratívne riadenie podnikov; podávanie daňo-
vých priznaní; podnikové riadenie refundovaných 
programov (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; 
písanie životopisov (pre tretie osoby). 
40 - Obrusovanie; spracovanie kinematografických 
filmov; čistenie vzduchu; magnetizácia; apreto-
vanie textílií; úprava papiera (apretovanie); pos-
triebrovanie, pokovovanie striebrom; bielenie tka-
nín; opracovávanie dreva; lemovanie alebo obší-
vanie tkanín; spájkovanie; dámske krajčírstvo, ši-
tie; kadmiovanie; kalandrovanie tkanín; vypaľo-
vanie keramiky; farbenie obuvi; chrómovanie; po-
kovovanie; farbenie kože; spracovanie kožušín; 
strihanie látok (strihová služba); tlačenie vzorov; 
vyvolávanie fotografických filmov; pozlacovanie; 
úprava vody; elektrolytické pokovovanie; cíno-
vanie, pokovovanie cínom; spracovanie kožušín; 
kováčstvo; protimoľová úprava kožušín; frézo-
vanie; lisovanie ovocia; údenie potravín; galva-
nizácia, elektrolytické pokovovanie; rytie, graví-
rovanie; vodovzdorná úprava textilu; ohňovzdor-
ná úprava tkanín; ohňovzdorná úprava textilu; 
nekrčivá úprava šatstva; spracovanie vlny; lami-
novanie; mletie; obrábanie kovov; kalenie kovov; 
mlynárstvo; poniklovanie; súkanie; garbiarstvo; 
leštenie trením; knihárstvo; hobľovanie; sedlár-
ska výroba; pílenie; pánske krajčírstvo, šitie; pre-
parovanie živočíchov; čistiarne a farbiarne (služ-
by); farbenie textílií; úprava textílií; úprava tka-
nín; protimoľová úprava textílií; farbenie tkanín; 
spracovanie papiera; fúkanie skla; vyšívanie; spra-
covanie kože; tónovanie skla; konzervovanie pot-
ravín a nápojov; stínanie, pílenie a kálanie dreva; 
recyklácia odpadu; úprava textilu proti zrážaniu; 
leštenie kožušín; satinovanie kožušín; farbenie 
kožušín; odstraňovanie pachov z ovzdušia; osvie-
žovanie vzduchu; zostavovanie tovarov na ob-
jednávku (pre tretie osoby); rámovanie obrazov; 
pozlacovanie, pokovovanie zlatom; kreslenie, ry-
tie laserom; informácie o úprave a spracovaní ma-
teriálov; leštenie optického skla; fototlač; hĺbko-
tlač (fotografické leptanie); spracovanie ropy; pre-
šívanie (stehovanie) textílií; rafinácia ropy; po-
rážka zvierat na bitúnku; konečná úprava povr-
chov (mechanická alebo chemická); spracovanie 
odpadu (transformácia); úpravy a prešívanie ob-
lečenia; kotlárstvo; odlievanie kovov; vulkanizá- 
 

cia (úprava materiálov); služby zubných laboran-
tov; výroba energie; prenájom generátorov; lik-
vidácia odpadu; spaľovanie odpadu; oddeľovanie 
farieb; zhotovovanie kópií kľúčov; dekontaminá-
cia nebezpečných odpadov; litografia (kameňotlač); 
tlač, tlačenie; prenájom pletacích strojov; ofseto-
vá tlač; fotosadzba; sieťotlač; triedenie odpadu  
a recyklovateľného materiálu; zmrazovanie pot-
ravín; prenájom klimatizačných zariadení; prená-
jom vykurovacích zariadení; valchovanie; kryo-
konzervácia; pieskovanie; prenájom vykurovacích 
kotlov; zhodnocovanie odpadu; zváranie. 

(540) 

  
 

(731) Darsen Marcus, Majerníkova 4, 841 05 Bratislava, 
SK; 

(740) Majerčík Martin, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2510-2015 
(220) 16.12.2015 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďum-

bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivná 
mladinka; nealkoholické ovocné nápoje; srvátko-
vé nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute 
na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na vý-
robu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu 
sýtenej vody; lítiová voda; minerálne vody (ná-
poje); prípravky na výrobu minerálnej vody; só-
dová voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; 
chmeľové výťažky na výrobu piva; zeleninové džú-
sy (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; sarsa-
parila (nealkoholický nápoj); nealkoholické ape-
ritívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; 
izotonické nápoje; arašidové mlieko (nealkoholic-
ký nápoj); nealkoholický jablkový mušt; kvas (ne-
alkoholický nápoj); medové nealkoholické nápo-
je; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; ne-
alkoholické nápoje s aloou pravou; pivové kokta-
ily; sójové nápoje, nie náhradky mlieka. 
33 - Mätový likér; alkoholické výťažky z ovocia; 
horké likéry; anízový likér; anízovka; aperitívy; 
arak; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoho-
lické); koktaily; curaçao (pomarančový likér); di-
gestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; likéry; me-
dovina; griotka; liehoviny; brandy, vínovica; vod-
nár (matolinové víno); hruškový mušt (alkoholic-
ký); saké; whisky; liehové esencie; alkoholové ex-
trakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; 
alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje 
z ryže; rum; vodka; vopred pripravené miešané 
alkoholické nápoje (nie s pivom); nira (alkoho-
lický nápoj z cukrovej trstiny); baijiu (čínsky des-
tilovaný alkoholický nápoj). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 32 a 33 tohto zoznamu;  
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maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovar-
mi uvedenými v triede 32 a 33 tohto zoznamu 
prostredníctvom internetu; reklama; poskytova-
nie obchodných informácií; obchodné poraden-
ské služby; obchodné sprostredkovateľské služby 
s tovarmi uvedenými v triede 32 a 33 tohto zoz-
namu; prieskum trhu; marketing; podpora predaja 
(pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, tyrkysová 
(731) TRANS OCEAN s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2513-2015 
(220) 14.12.2015 

 10 (511) 20, 35, 39 
(511) 20 - Nábytok; kancelársky nábytok; školský ná-

bytok; záhradný nábytok; detský nábytok; kuchyn-
ský nábytok; kovový nábytok; ratanový nábytok; 
stoly; stolíky; stolíky pod počítače; písacie stoly; 
toaletné stolíky; stoličky; kreslá; komody, bieliz-
níky; police (nábytok); nábytkové police; vitríny 
(nábytok); skrine (nábytok); skrinky okrem skri-
niek kovových, reproduktorových, hodinových, 
hudobných, na cigarety a na lieky; kontajnery (ná-
bytok); kartotékové skrinky (nábytok); stojany (ná-
bytok); postele; rámy postelí; rozkladacie ležad-
lá; sedačky; sofy; pohovky; stojany na kvety; sto-
jany na knihy; drevené časti nábytku; záclonové 
tyče; zrkadlá; nekovové koše; matrace okrem pô-
rodníckych matracov a matracov na lekárske po-
užitie; podušky okrem podušiek na lekárske účely 
a ohrievacích podušiek; paravány, zásteny (náby-
tok); okenné interiérové rolety (nábytkové vyba-
venie). 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 20 tohto zoznamu; maloobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v t riede 20 tohto zoznamu 
prostredníctvom internetu; veľkoobchodné služ-
by s tovarmi uvedenými v triede 20 tohto zozna-
mu; predvádzanie tovaru; reklama; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod a veľkoobchod. 
39 - Doprava nábytku; preprava tovaru. 

(540) FAMM PREDÁVA NOVÝ 
 NÁBYTOK 
(731) FAMM, a.s., Staničná 21, 066 01 Humenné, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(210) 2514-2015 
(220) 14.12.2015 

 10 (511) 20, 35, 39 
(511) 20 - Nábytok; kancelársky nábytok; školský náby-

tok; záhradný nábytok; detský nábytok; kuchyn-
ský nábytok; kovový nábytok; ratanový nábytok; 
stoly; stolíky; stolíky pod počítače; písacie stoly; 
toaletné stolíky; stoličky; kreslá; komody, bieliz-
níky; police (nábytok); nábytkové police; vitríny 
(nábytok); skrine (nábytok); skrinky okrem skri-
niek kovových, reproduktorových, hodinových, 
hudobných, na cigarety a na lieky; kontajnery (ná-
bytok); kartotékové skrinky (nábytok); stojany 
(nábytok); postele; rámy postelí; rozkladacie le-
žadlá; sedačky; sofy; pohovky; stojany na kvety; 
stojany na knihy; drevené časti nábytku; záclo-
nové tyče; zrkadlá; nekovové koše; matrace ok-
rem pôrodníckych matracov a matracov na lekár-
ske použitie; podušky okrem podušiek na lekár-
ske účely a ohrievacích podušiek; paravány, zás-
teny (nábytok); okenné interiérové rolety (nábyt-
kové vybavenie). 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 20 tohto zoznamu; maloobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v t riede 20 tohto zoznamu 
prostredníctvom internetu; veľkoobchodné služ-
by s tovarmi uvedenými v triede 20 tohto zoznamu; 
predvádzanie tovaru; reklama; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod 
a veľkoobchod. 
39 - Doprava nábytku; preprava tovaru. 

(540) FAMM 
(731) FAMM, a.s., Staničná 21, 066 01 Humenné, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2515-2015 
(220) 14.12.2015 

 10 (511) 20, 35, 39 
(511) 20 - Nábytok; kancelársky nábytok; školský náby-

tok; záhradný nábytok; detský nábytok; kuchyn-
ský nábytok; kovový nábytok; ratanový nábytok; 
stoly; stolíky; stolíky pod počítače; písacie stoly; 
toaletné stolíky; stoličky; kreslá; koniody, bieliz-
níky; police (nábytok); nábytkové police; vitríny 
(nábytok); skrine (nábytok); skrinky okrem skriniek 
kovových, reproduktorových, hodinových, hudob-
ných, na cigarety a n a lieky; kontajnery (náby-
tok); kartotékové skrinky (nábytok); stojany (ná-
bytok); postele; rámy postelí; rozkladacie ležad-
lá; sedačky; sofy; pohovky; stojany na kvety; sto-
jany na knihy; drevené časti nábytku; záclonové 
tyče; zrkadlá; nekovové koše; matrace okrem pô-
rodníckych matracov a matracov na lekárske po-
užitie; podušky okrem podušiek na lekárske úče-
ly a ohrievacích podušiek; paravány, zásteny (ná-
bytok); okenné interiérové rolety (nábytkové vy-
bavenie). 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 20 tohto zoznamu; maloobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v t riede 20 tohto zoznamu 
prostredníctvom internetu; veľkoobchodné služ-
by s tovarmi uvedenými v triede 20 tohto zoznamu; 
predvádzanie tovaru; reklama; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod 
a veľkoobchod. 
39 - Doprava nábytku; preprava tovaru. 
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(540) NOVÝ NÁBYTOK 
 OD FAMM 
(731) FAMM, a.s., Staničná 21, 066 01 Humenné, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2520-2015 
(220) 17.12.2015 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťaž-

ky z ovocia; nealkoholické aperitívy; príchute na 
výrobu nealkoholických nápojov; sirupy na vý-
robu nápojov; stolové vody; vody (nápoje); sódy; 
minerálne vody (nápoje); ovocné džúsy; zeleni-
nové šťavy (nápoje); pivo. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; bran-
dy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; al-
koholické extrakty; likéry a pálenky; liehoviny; 
alkoholové extrakty z čaju a bylín. 
35 - Maloobchodné služby s alkoholickými nápo-
jmi a nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodné 
služby s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými 
nápojmi; odborné obchodné poradenstvo týkajú-
ce sa vín a vinárstva; poradenské služby v podni-
kovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti podnikov; dekorácia a aranžovanie výk-
ladov; obchodný manažment; reklama; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; roz-
širovanie reklamných oznamov; prevádzanie to-
varu; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); za-
sielanie reklamných materiálov zákazníkom; vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organi-
zovanie reklamných hier na podporu predaja; mar-
keting. 

(540) STEIGER 
(731) Pivovar STEIGER a.s., Pivovar Steiger 24, 966 02 

Vyhne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2523-2015 
(220) 17.12.2015 

 10 (511) 4, 39, 40 
(511) 4 - Elektrická energia; palivové plyny. 

39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie; distri-
búcia elektriny; distribúcia plynu; dodávka elek-
triny; dodávky plynu. 
40 - Výroba energie. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, sivá 
(731) ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(210) 2526-2015 
(220) 18.12.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Likéry. 
(540) 

  
 

(591) modrá, červená, čierna, strieborná, hnedá, biela, sivá, 
oranžová 

(731) ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája 113, 031 28 
Liptovský Mikuláš, SK; 

(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2527-2015 
(220) 18.12.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Likéry. 
(540) 

  
 

(591) modrá, červená, čierna, strieborná, zelená, biela 
(731) ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája 113, 031 28 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
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(210) 2528-2015 
(220) 18.12.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Likéry. 
(540) 

  
 

(591) modrá, červená, čierna, strieborná, fialová, biela, 
žltá 

(731) ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája 113, 031 28 
Liptovský Mikuláš, SK; 

(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2531-2015 
(220) 21.12.2015 

 10 (511) 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-

ministratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; ne-
hnuteľnosti (služby). 
37 - Stavebníctvo. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služ-
by. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) A.I.I. Technické služby s.r.o., Kopčianska 82/D, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2541-2015 
(220) 21.12.2015 

 10 (511) 20 
(511) 20 - Prútené koše; pekárske košíky; stojany na 

dáždniky; taburetky; spletaná slama; ratan; stoja-
ny na kvety (nábytok); nekovové rúčky na kosy; 
vtáčie klietky, búdky; kreslá; rybárske koše. 

 

(540) 

  
 

(591) zelená, čierna 
(731) STORINSKÝ, s.r.o., Laca Novomeského 2, 085 01 

Bardejov, SK; 
 
 

(210) 2542-2015 
(220) 22.12.2015 

 10 (511) 3, 5 
(511) 3 - Mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; bie-

liace krémy na pokožku; kozmetické prípravky 
na mihalnice; kozmetické prípravky; kozmetické 
krémy; krémy na kožu. 
5 - Farmaceutické prípravky; výživové doplnky; 
prípravky na potlačenie chuti do jedla na lekár-
ske použitie; diétne potraviny na lekárske použi-
tie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne lát-
ky na lekárske použitie; liečivé korene; bylinné 
prípravky na lekárske použitie; rastlinné výťažky 
na lekárske použitie; vitamínové prípravky; vi-
tamínové prípravky na podporu liečby; rastlinné 
prípravky na lekárske použitie; minerály na lieči-
vé účely; minerálne výživové doplnky; prípravky 
na intímnu hygienu na lekárske použitie; príprav-
ky do kúpeľa na lekárske použitie; terapeutické 
prípravky do kúpeľa; balzamy na lekárske použi-
tie; sirupy na farmaceutické použitie; liekové 
kapsuly; chemicko-farmaceutické prípravky; kul-
túry mikroorganizmov na lekárske a zverolekár-
ske použitie; potraviny pre dojčatá; lieky pre hu-
mánnu medicínu; liečivé nápoje; vaginálne kúpe-
le; tabletky na chudnutie. 

(540) TUSAX 
(731) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-

WIEDZIALNOŚCIĄ, Puławska 314, 02-819 War-
szawa, PL; 

 
 

(210) 2543-2015 
(220) 22.12.2015 

 10 (511) 3, 5 
(511) 3 - Mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; bie-

liace krémy na pokožku; kozmetické prípravky 
na mihalnice; kozmetické prípravky; kozmetické 
krémy; krémy na kožu. 
5 - Farmaceutické prípravky; výživové doplnky; 
prípravky na potlačenie chuti do jedla na lekár-
ske použitie; diétne potraviny na lekárske použi-
tie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne lát-
ky na lekárske použitie; liečivé korene; bylinné 
prípravky na lekárske použitie; rastlinné výťažky 
na lekárske použitie; vitamínové prípravky; vita-
mínové prípravky na podporu liečby; rastlinné 
prípravky na lekárske použitie; minerály na lieči-
vé účely; minerálne výživové doplnky; prípravky 
na intímnu hygienu na lekárske použitie; prí-
pravky do kúpeľa na lekárske použitie; terapeu-
tické prípravky do kúpeľa; balzamy na lekárske  
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použitie; sirupy na farmaceutické použitie; lieko-
vé kapsuly; chemicko-farmaceutické prípravky; 
kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverole-
kárske použitie; potraviny pre dojčatá; lieky pre 
humánnu medicínu; liečivé nápoje; vaginálne kú-
pele; tabletky na chudnutie. 

(540) AXXIS 
(731) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-

WIEDZIALNOŚCIĄ, Puławska 314, 02-819 War-
szawa, PL; 

 
 

(210) 2544-2015 
(220) 22.12.2015 

 10 (511) 3, 5 
(511) 3 - Mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; bie-

liace krémy na pokožku; kozmetické prípravky 
na mihalnice; kozmetické prípravky; kozmetické 
krémy; krémy na kožu. 
5 - Farmaceutické prípravky; výživové doplnky; 
prípravky na potlačenie chuti do jedla na lekár-
ske použitie; diétne potraviny na lekárske použi-
tie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne lát-
ky na lekárske použitie; liečivé korene; bylinné 
prípravky na lekárske použitie; rastlinné výťažky 
na lekárske použitie; vitamínové prípravky; vi-
tamínové prípravky na podporu liečby; rastlinné 
prípravky na lekárske použitie; minerály na lieči-
vé účely; minerálne výživové doplnky; prípravky 
na intímnu hygienu na lekárske použitie; prí-
pravky do kúpeľa na lekárske použitie; terapeu-
tické prípravky do kúpeľa; balzamy na lekárske 
použitie; sirupy na farmaceutické použitie; lieko-
vé kapsuly; chemicko-farmaceutické prípravky; 
kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverole-
kárske použitie; potraviny pre dojčatá; lieky pre 
humánnu medicínu; liečivé nápoje; vaginálne kú-
pele; tabletky na chudnutie. 

(540) BROXAN 
(731) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-

WIEDZIALNOŚCIĄ, Puławska 314, 02-819 War-
szawa, PL; 

 
 

(210) 2545-2015 
(220) 22.12.2015 

 10 (511) 3, 5 
(511) 3 - Mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; bie-

liace krémy na pokožku; kozmetické prípravky 
na mihalnice; kozmetické prípravky; kozmetické 
krémy; krémy na kožu. 
5 - Farmaceutické prípravky; výživové doplnky; 
prípravky na potlačenie chuti do jedla na lekár-
ske použitie; diétne potraviny na lekárske použi-
tie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne lát-
ky na lekárske použitie; liečivé korene; bylinné 
prípravky na lekárske použitie; rastlinné výťažky 
na lekárske použitie; vitamínové prípravky; vi-
tamínové prípravky na podporu liečby; rastlinné 
prípravky na lekárske použitie; minerály na lieči-
vé účely; minerálne výživové doplnky; prípravky 
na intímnu hygienu na lekárske použitie; prí-
pravky do kúpeľa na lekárske použitie; terapeu-
tické prípravky do kúpeľa; balzamy na lekárske 
použitie; sirupy na farmaceutické použitie; lieko-
vé kapsuly; chemicko-farmaceutické prípravky; 
kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverole- 
 

kárske použitie; potraviny pre dojčatá; lieky pre 
humánnu medicínu; liečivé nápoje; vaginálne kú-
pele; tabletky na chudnutie. 

(540) XALIX 
(731) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-

WIEDZIALNOŚCIĄ, Puławska 314, 02-819 War-
szawa, PL; 

 
 

(210) 2556-2015 
(220) 22.12.2015 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment. 

41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(591) žltá (zlatá); červená; 
(731) ELIXÍR CO, s.r.o., Zámocká 10, 811 01 Bratisla-

va, SK; MG Prime, s.r.o., Hlaváčikova 35, 841 05 
Bratislava, SK; 

(740) Pospecha Pavol, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2559-2015 
(220) 23.12.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Marhuľovica. 
(540) 

  
 

(591) hnedá, oranžová, žltá, zlatá, biela 
(731) ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája 113, 031 28 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
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(210) 2561-2015 
(220) 23.12.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Hruškovica. 
(540) 

  
 

(591) zelená, svetlozelená, žltá, zlatá, biela 
(731) ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája 113, 031 28 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2562-2015 
(220) 23.12.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Slivovica. 
(540) 

  
 

(591) fialová, svetlofialová, zlatá, biela 
(731) ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája 113, 031 28 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 2563-2015 
(220) 23.12.2015 

 10 (511) 30, 43 
(511) 30 - Káva; čaj. 

43 - Kaviarne. 

(540) AUGUST ROY 
(731) Ferík Peter, Čulenova 2338/21, 915 01 Nové Mesto 

nad Váhom, SK; 
(740) Švec Milan, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2566-2015 
(220) 23.12.2015 

 10 (511) 41 
(511) 41 - Telesná výchova; vzdelávanie; školenia; orga-

nizovanie a vedenie kongresov. 
(540) 

  
(591) čierna, zelená 
(731) Šrenkelová Monika, Muškátová 493/18, 040 11  

Košice, SK; 
 
 

(210) 2571-2015 
(220) 18.12.2015 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné min-
cové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné 
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodi-
ká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; 
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem 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  
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(hra); 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 rek-
lamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; marketing; marke-
tingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský pries-
kum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; 
analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) pred-
povede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; personálne pora-
denstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely 
a podporu pre daja; lepenie plagátov; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; 
reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná, 
služby prostredníctvom akéhokoľvek média, pros-
tredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, infor-
mačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej 
siete alebo počítačovej siete; poskytovanie infor-
mácií a iných informačných produktov obchod-
ného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo 
reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); pre-
nájom reklamných materiálov; obchodné spros-
tredkovanie služieb; spracovanie textov; vyhľadá-
vanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audio-
textových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích 
programov; nahrávanie videofilmov; televízna zába-
va; divadelné predstavenia; tvorba divadelných 
alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie 
nahrávacích a p remietacích zariadení; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a te-
levíznych štúdií; prenájom dekorácií na predsta- 
 
 
 

venie; požičiavanie kinematografických filmov; 
požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie rek-
lamných); filmové štúdiá; poskytovanie informá- 
cií v obl asti kultúry, športu, zábavy a vzdeláva-
nia; výchovno-zábavné klubové služby; organi-
zovanie a vedenie koncertov; organizovanie ple-
sov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizo-
vanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie živých vystú-
pení; plánovanie a organizovanie večierkov; na-
hrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez možnos-
ti kopírovania); online vydávanie elektronických 
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); prenájom 
videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií poskytované 
on-line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie seminárov poskytované on-line prostred-
níctvom telekomunikačného spojenia alebo počí-
tačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba) poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta-
čovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); informácie o m ož-
nostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz ale-
bo internetu; tvorba rozhlasových programov; fo-
tografické reportáže; nahrávanie videopások; vy-
dávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží 
prostredníctvom internetu alebo telefónov a mo-
bilných telefónov; rozhlasová zábava; poskyto-
vanie počítačových hier z počítačových sietí; 
prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; te-
levízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefo-
nickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby 
s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia; služby agentúr 
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných 
a varietných umelcov. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna, biela 
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

tislava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
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(210) 2584-2015 
(220) 18.12.2015 

 10 (511) 9, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné). 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; návr-
hy počítačových systémov; poskytovanie softvé-
ru prostredníctvom internetu (SaaS); inštalácia 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti po-
čítačových programov; výskum a vývoj nových 
výrobkov (pre zákazníkov); výskum a vývoj v ob-
lasti chémie; výskum a vývoj v oblasti strojárstva; 
výskum a vývoj v obl asti automobilového prie-
myslu; výskum a vývoj v oblasti leteckého prie-
myslu; výskum a vývoj v oblasti energetiky; výs-
kum a vývoj v oblasti petrochemického priemys-
lu; výskum a vývoj v obl asti potravinárskeho prie-
myslu; výskum a vývoj v oblasti medicínskej tech-
niky; výskum a vývoj v obl asti automatizácie  
a robotizácie v strojárskej výrobe; výskum a vý-
voj v obl asti elektronického priemyslu; výskum  
a vývoj v oblasti informačných technológií; vý-
skum a vývoj v oblasti gumárenského priemyslu; 
priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); technologic-
ké poradenstvo; výskum a vývoj nových techno-
lógií. 

(540) 

  
 

(591) modrá, sivá 
(731) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45, 

020 01 Púchov, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2585-2015 
(220) 18.12.2015 

 10 (511) 9, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné). 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; návrhy 
počítačových systémov; poskytovanie softvéru 
prostredníctvom internetu (SaaS); inštalácia počí-
tačového softvéru; poradenstvo v oblasti počíta-
čových programov; výskum a vývoj nových vý-
robkov (pre zákazníkov); výskum a vývoj v ob-
lasti chémie; výskum a vývoj v oblasti strojárstva; 
výskum a vývoj v obl asti automobilového prie-
myslu; výskum a vývoj v oblasti leteckého prie-
myslu; výskum a vývoj v oblasti energetiky; výs-
kum a vývoj v oblasti petrochemického priemys-
lu; výskum a vývoj v oblasti potravinárskeho prie-
myslu; výskum a vývoj v oblasti medicínskej tech-
niky; výskum a vývoj v obl asti automatizácie  
a robotizácie v strojárskej výrobe; výskum a vý-
voj v obl asti elektronického priemyslu; výskum  
 

a vývoj v oblasti informačných technológií; vý-
skum a vývoj v oblasti gumárenského priemyslu; 
priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu vý-
robkov (priemyselné dizajnérstvo); technologické 
poradenstvo; výskum a vývoj nových technológií. 

(540) VVCA 
(731) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45, 

020 01 Púchov, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2589-2015 
(220) 28.12.2015 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Pivné džemy. 
(540) 

  
 

(731) Nógellová Monika, PhDr., Bronzová 3, 851 10 B ra-
tislava, SK; 

 
 

(210) 2590-2015 
(220) 28.12.2015 

 10 (511) 19, 37 
(511) 19 - Nekovové vystužovacie materiály pre sta-

vebníctvo; asfalt; betón; dielce, výrobky alebo pre-
fabrikáty z betónu; bitúmeny; bridlice; bridlica; 
cement; tehly; cementové platne; asfaltové dlaž-
by; dlažby (nekovové); stavebný kameň; konštruk-
cie (nekovové); komíny (nekovové); nekovové pre-
fabrikáty nástupíšť; obkladové materiály na bu-
dovy (nekovové); nekovové stavebné panely; dláž-
ky (nekovové); sadra; schodiská (nekovové); ne-
kovové stĺpy; nekovové stavebné materiály; kon-
štrukčné materiály (nekovové); nekovové rigoly. 
37 - Asfaltovanie; kladenie povrchov komunikácií; 
čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov bu-
dov; demolácia budov; stavebný dozor; stavebné 
informácie; prenájom stavebných strojov a zaria-
dení; sadrovanie, štukovanie; stavebníctvo (staveb-
ná činnosť); murárske práce. 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá 



202 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

(731) REMDOX INVESTMENT MANAGEMENT, 7 
Whitechapel Road, Office 406, London E1 1DU, 
GB; 

 
 

(210) 2595-2015 
(220) 18.12.2015 

 10 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Tašky; cestovné tašky; kožené cestovné taš-

ky (kožená galantéria); tašky na kolieskach; kuf-
re; kufríky; plecniaky; peňaženky; kabelky; škol-
ské tašky (aktovky); poľovnícke tašky (torby); 
dáždniky; obaly na dáždniky. 
25 - Obuv; vysoká obuv; topánky; celé topánky; šnu-
rovacie topánky; sandále; športová obuv; futba-
lová obuv (kopačky); gymnastické cvičky; pláten-
ná obuv; plážová obuv; dreváky; obuv na  kúpa-
nie; papuče; podpätky; vložky do topánok; proti-
šmykové pomôcky na obuv; oblečenie; odevy; 
vrchné ošatenie; bundy; zvrchníky; saká; kostý-
my, obleky; šaty; košele; tričká; športové tričká, 
dresy; svetre; pulóvre; vesty; kabáty; kabátiky; ple-
teniny (oblečenie); pončá; peleríny; závoje; no-
havice; sukne; nohavicové sukne; legíny; legínsy; 
korzety; opasky (časti odevov); kožené odevy; ko-
žušiny (oblečenie); kožušinové kabáty; odevy z imi-
tácií kože; pokrývky hlavy; klobúky; čiapky; ba-
retky; šilty (pokrývky hlavy); čelenky; chrániče 
uší proti chladu (pokrývky hlavy); palčiaky; šály; 
šatky; goliere (časti odevov); kravaty; manžety (čas-
ti odevov); pyžamá; župany; spodná bielizeň; pán-
ske spodky; podprsenky; dámske nohavičky; pan-
čuchy; pančuškové nohavice; podväzky; ponož-
ky; masky na spanie; oblečenie pre bábätká; det-
ské nohavičky; plážové oblečenie; plavky; obleče-
nie pre motoristov; cyklistické oblečenie; maš-
karné kostýmy. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s taš-
kami, cestovnými taškami, koženými cestovnými 
taškami (kožená galantéria), taškami na kolieskach, 
kuframi, kufríkmi, plecniakmi, peňaženkami, ka-
belkami, školskými taškami (aktovky), poľovníc-
kymi taškami (torby), dáždnikmi, obalmi na dážd-
niky, obuvou, vysokou obuvou, topánkami, celý-
mi topánkami, šnurovacími topánkami, sandálmi, 
športovou obuvou, futbalovou obuvou (kopačky), 
gymnastickými cvičkami, plátennou obuvou, plá-
žovou obuvou, drevákmi, obuvou na kúpanie, pa-
pučami, podpätkami, vložkami do topánok, proti-
šmykovými pomôckami na obuv, oblečením, odev-
mi, vrchným ošatením, bundami, zvrchníkmi, sa-
kami, kostýmami, oblekmi, šatami, košeľami, trič-
kami, športovými tričkami, dresmi, svetrami, pu-
lóvrami, vestami, kabátmi, kabátikmi, pleteninami 
(oblečenie), pončami, pelerínami, závojmi, noha-
vicami, sukňami, nohavicovými sukňami, legína-
mi, legínsami, korzetmi, opaskami (časti odevov), 
koženými odevmi, kožušinami (oblečenie), kožu-
šinovými kabátmi, odevmi z imitácií kože, pok-
rývkami hlavy, klobúkmi, čiapkami, baretkami, 
šiltmi (pokrývky hlavy), čelenkami, chráničmi uší 
proti chladu (pokrývky hlavy), palčiakmi, šálmi, 
šatkami, goliermi (časti odevov), kravatami, man-
žetami (časti odevov), pyžamami, županmi, spod-
nou bielizňou, pánskymi spodkami, podprsenkami,  
 
 
 
 

dámskymi nohavičkami, pančuchami, pančuškový-
mi nohavicami, podväzkami, ponožkami, maska- 
mi na spanie, oblečením pre bábätká, detskými 
nohavičkami, plážovým oblečením, plavkami, ob-
lečením pre motoristov, cyklistickým oblečením, 
maškarnými kostýmami, ortopedickou obuvou, 
zdravotnou obuvou, krémami na obuv, voskami 
na obuv, obuvákmi, kefami na obuv, ozdobami 
na obuv; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s taškami, cestovnými taškami, koženými ces-
tovnými taškami (kožená galantéria), taškami na 
kolieskach, kuframi, kufríkmi, plecniakmi, peňa-
ženkami, kabelkami, školskými taškami (aktov-
ky), poľovníckymi taškami (torby), dáždnikmi, obal-
mi na dáždniky, obuvou, vysokou obuvou, topán-
kami, celými topánkami, šnurovacími topánkami, 
sandálmi, športovou obuvou, futbalovou obuvou 
(kopačky), gymnastickými cvičkami, plátennou 
obuvou, plážovou obuvou, drevákmi, obuvou na 
kúpanie, papučami, podpätkami, vložkami do to-
pánok, protišmykovými pomôckami na obuv, ob-
lečením, odevmi, vrchným ošatením, bundami, 
zvrchníkmi, sakami, kostýmami, oblekmi, šatami, 
košeľami, tričkami, športovými tričkami, dresmi, 
svetrami, pulóvrami, vestami, kabátmi, kabátikmi, 
pleteninami (oblečenie), pončami, pelerínami, zá-
vojmi, nohavicami, sukňami, nohavicovými suk-
ňami, legínami, legínsami, korzetmi, opaskami (čas-
ti odevov), koženými odevmi, kožušinami (ob-
lečenie), kožušinovými kabátmi, odevmi z imitá-
cií kože, pokrývkami hlavy, klobúkmi, čiapkami, 
baretkami, šiltmi (pokrývky hlavy), čelenkami, 
chráničmi uší proti chladu (pokrývky hlavy), pal-
čiakmi, šálmi, šatkami, goliermi (časti odevov), 
kravatami, manžetami (časti odevov), pyžamami, 
županmi, spodnou bielizňou, pánskymi spodka-
mi, podprsenkami, dámskymi nohavičkami, pan-
čuchami, pančuškovými nohavicami, podväzkami, 
ponožkami, maskami na spanie, oblečením pre 
bábätká, detskými nohavičkami, plážovým oble-
čením, plavkami, oblečením pre motoristov, cyk-
listickým oblečením, maškarnými kostýmami, 
ortopedickou obuvou, zdravotnou obuvou, krč-
mami na obuv, voskami na obuv, obuvákmi, kefa-
mi na obuv, ozdobami na obuv pros tredníctvom 
internetu; reklama; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
predvádzanie tovaru; organizovanie módnych preh-
liadok na podporu predaja; rozširovanie vzoriek 
tovarov; organizovanie zábavných, kultúrnych  
a spoločenských podujatí na reklamné a obchod-
né účely; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; obchodné spros-
tredkovateľské služby. 

(540) United Fashion 
(731) United Fashion Group s. r. o., Sliačska 1/D, 831 02 

Bratislava-Nové mesto, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(210) 2596-2015 
(220) 18.12.2015 

 10 (511) 9, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné). 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; návr-
hy počítačových systémov; poskytovanie softvé-
ru prostredníctvom internetu (SaaS); inštalácia 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti po-
čítačových programov; výskum a vývoj nových vý-
robkov (pre zákazníkov); výskum a vývoj v ob-
lasti chémie; výskum a vývoj v oblasti strojárstva; 
výskum a vývoj v obl asti automobilového prie-
myslu; výskum a vývoj v oblasti leteckého prie-
myslu; výskum a vývoj v oblasti energetiky; výs-
kum a vývoj v oblasti petrochemického priemys-
lu; výskum a vývoj v ob lasti potravinárskeho 
priemyslu; výskum a vývoj v oblasti medicínskej 
techniky; výskum a vývoj v oblasti automatizácie 
a robotizácie v strojárskej výrobe; výskum a vý-
voj v obl asti elektronického priemyslu; výskum  
a vývoj v oblasti informačných technológií; vý-
skum a vývoj v oblasti gumárenského priemyslu; 
priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); technologic-
ké poradenstvo; výskum a vývoj nových techno-
lógií. 

(540) 

  
 

(591) modrá, sivá 
(731) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45, 

020 01 Púchov, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2597-2015 
(220) 18.12.2015 

 10 (511) 9, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné). 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; návr-
hy počítačových systémov; poskytovanie softvé-
ru prostredníctvom internetu (SaaS); inštalácia 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti po-
čítačových programov; výskum a vývoj nových 
výrobkov (pre zákazníkov); výskum a vývoj v ob-
lasti chémie; výskum a vývoj v obl asti strojár-
stva; výskum a vývoj v obl asti automobilového 
priemyslu; výskum a vývoj v o blasti leteckého 
priemyslu; výskum a vývoj v oblasti energetiky; 
výskum a vývoj v oblasti petrochemického prie-
myslu; výskum a vývoj v oblasti potravinárskeho 
priemyslu; výskum a vývoj v oblasti medicínskej 
techniky; výskum a vývoj v oblasti automatizácie 
a robotizácie v strojárskej výrobe; výskum a vý-
voj v obl asti elektronického priemyslu; výskum  
 

a vývoj v oblasti informačných technológií; vý-
skum a vývoj v oblasti gumárenského priemyslu; 
priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); technologic-
ké poradenstvo; výskum a vývoj nových techno-
lógií. 

(540) RDCA 
(731) MATADOR HOLDING, a. s., Streženická cesta 45, 

020 01 Púchov, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2622-2015 
(220) 22.12.2015 

 10 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; magnetické no-

siče údajov; magnetické médiá; kompaktné dis-
ky; magnetické disky; magnetické pásky; audio-
vizuálne kompaktné disky; optické nosiče úda-
jov; optické disky; optické kompaktné disky; vi-
deopásky; videokazety; pásky na zvukové nahrá-
vanie; pásky so zvukovými nahrávkami; sťaho-
vateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové 
súbory; gramofónové platne. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s mag-
netickými nosičmi údajov, so záznamovými dis-
kami, s kompaktnými diskami, s DVD, s nosičmi 
digitálnych záznamov, s hudobnými nástrojmi,  
s hudobninami, s notovým materiálom, s notami 
(tlačoviny), s tlačovinami, s tlačenými publiká-
ciami, s časopismi (periodikami); odborné ob-
chodné riadenie umeleckých činností; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); reklama; on-line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pre-
nájom reklamných plôch; lepenie plagátov; mar-
keting. 
41 - Rezervácia vstupeniek; rezervácie vstupe-
niek na zábavné predstavenia; vyučovanie; vzde-
lávanie; akadémie (vzdelávanie); vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); prenájom zvukových 
nahrávacích zariadení; prenájom audioprístrojov; 
prenájom audionahrávok; požičiavanie zvukových 
nahrávok; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie 
videopások; organizovanie predstavení (manažér-
ske služby); organizovanie živých vystúpení; tvor-
ba hudobných predstavení; hudobná tvorba; kon-
certné siene (služby); organizovanie a vedenie kon-
certov; služby orchestrov; organizovanie plesov; 
on line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); on l ine poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania). 

(540) 

  
 

(591) oranžová, biela 
(731) Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 

011 28 Žilina, SK; 
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK; 
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(210) 2653-2015 
(220) 28.12.2015 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodiká); 
noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; foto-
grafie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; kata-
lógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hrade kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); 
žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby (na loté-
riové 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 ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; 
marketingové štúdie; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prieskum verejnej mienky; pries-
kum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súbo-
rov; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; per-
sonálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na rek-
lamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; rozširovanie rek-
lamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných 
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
reklamná, služby prostredníctvom akéhokoľvek 
média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej 
siete, informačnej siete, elektronickej siete, komu-
nikačnej siete alebo počítačovej siete; poskyto- 
 

vanie informácií a iných informačných produk-
tov obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchod-
ného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovanie služieb; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kan-
celárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audio-
textových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a v zdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom deko-
rácií na predstavenie; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; požičiavanie videopások; produk-
cia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; pos-
kytovanie informácií v obl asti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubo-
vé služby; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie vedomostných súťaží; organizovanie zá-
bavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie školení; orga-
nizovanie živých vystúpení; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); 
reportérske služby; vydávanie textov (okrem rek-
lamných); elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); on-line poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); on- 
-line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordé-
rov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie 
a vedenie konferencií poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; organizovanie a vedenie semi-
nárov poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba) poskytované on-line prostredníctvom teleko-
munikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytova-
né on-line z počítačových databáz alebo interne-
tu; tvorba rozhlasových programov; fotografické 
reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh;  
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organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počíta-
čových hier z počítačových sietí; prekladateľské 
služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava  
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť di-
vákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; služby agentúr sprostredko-
vávajúcich divadelných, koncertných a varietných 
umelcov. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, bledoružová, ružová, bledomodrá, 
modrá a odtiene týchto farieb 

(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-
tislava, SK; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2654-2015 
(220) 28.12.2015 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodi-
ká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; 
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hrade kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky  
 

(hra); 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 ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; mar-
ketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; personál-
ne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklam-
né účely a podporu predaja; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; rozširovanie rek-
lamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných 
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
reklamná, služby prostredníctvom akéhokoľvek 
média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej 
siete, informačnej siete, elektronickej siete, komu-
nikačnej siete alebo počítačovej siete; poskyto-
vanie informácií a iných informačných produktov 
obchodného alebo reklamného charakteru; pos-
kytovanie multimediálnych informácií obchod-
ného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prenájom reklamných materiálov; obchod-
né sprostredkovanie služieb; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonic-
ké služby; spravodajské kancelárie; prenájom prí-
strojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom deko-
rácií na predstavenie; požičiavanie kinematogra- 
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fických filmov; požičiavanie videopások; produk-
cia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; pos-
kytovanie informácií v obl asti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie koncertov; or-
ganizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
vedomostných súťaží; organizovanie zábavných 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie školení; organizo-
vanie živých vystúpení; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); repor-
térske služby; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); on-line poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydá-
vanie elektronických kníh, novín a časopisov; 
on-line poskytovanie počítačových hier (z počí-
tačových sietí); prenájom videorekordérov; poži-
čiavanie audioprístrojov; organizovanie a vede-
nie konferencií poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta-
čovej siete; organizovanie a vedenie seminárov 
poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia alebo počítačovej siete; orga-
nizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) 
poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia alebo počítačovej siete; on-li-
ne poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); informácie o m ožnostiach rekreá-
cie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počíta-
čových hier z počítačových sietí; prekladateľ- 
ské služby; zábavné súťažné hry; televízna zába-
va a s úťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; služby agentúr sprostredko-
vávajúcich divadelných, koncertných a varietných 
umelcov. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, bledoružová, ružová, bledomodrá, 
modrá, tmavomodrá, tyrkysová, hnedá, bledohne-
dá, oranžová, sivá a odtiene týchto farieb 

(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-
tislava, SK; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2655-2015 
(220) 28.12.2015 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné min-
cové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné 
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodi-
ká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; 
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hrade kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); 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 ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; mar-
ketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; personál-
ne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklam-
né účely a podporu predaja; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v kom uni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,  
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prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklam-
ných textov; aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová rek-
lama; reklama; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamná, služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií a iných informačných 
produktov obchodného alebo reklamného charak-
teru; poskytovanie multimediálnych informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovanie služieb; spracovanie 
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné infor-
mačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audio-
textových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a v zdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom deko-
rácií na predstavenie; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; požičiavanie videopások; produk-
cia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; pos-
kytovanie informácií v obl asti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubo-
vé služby; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie vedomostných súťaží; organizovanie zá-
bavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie školení; or-
ganizovanie živých vystúpení; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); 
reportérske služby; vydávanie textov (okrem rek-
lamných); elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); on-line poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); on- 
-line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordé-
rov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie 
a vedenie konferencií poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; organizovanie a vedenie semi-
nárov poskytované on-line prostredníctvom tele- 
 

komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba) poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskyto-
vané on-line z počítačových databáz alebo inter-
netu; tvorba rozhlasových programov; fotogra-
fické reportáže; nahrávanie videopások; vydáva-
nie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží 
prostredníctvom internetu alebo telefónov a mo-
bilných telefónov; rozhlasová zábava; poskytova-
nie počítačových hier z počítačových sietí; pre-
kladateľské služby; zábavné súťažné hry; tele-
vízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefo-
nickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby 
s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia; služby agentúr 
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných 
a varietných umelcov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, oranžová 
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

tislava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2657-2015 
(220) 28.12.2015 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné min-
cové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné 
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodi-
ká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; 
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hrade kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra);  
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ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); 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 ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; mar-
ketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum tr-
hu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; personál-
ne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklam-
né účely a podporu predaja; lepenie plagátov; ob-
chodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; rozširovanie rek-
lamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; rek-
lama; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; reklama prostredníctvom mobilných te-
lefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
reklamná, služby prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej sie-
te, informačnej siete, elektronickej siete, komu-
nikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytova-
nie informácií a iných informačných produktov 
obchodného alebo reklamného charakteru; pos-
kytovanie multimediálnych informácií obchodné-
ho alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovanie služieb; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kan-
celárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audio-
textových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a v zdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; televíz-
na zábava; divadelné predstavenia; tvorba diva-
delných alebo iných predstavení; prenájom a po-
žičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na 
predstavenie; požičiavanie kinematografických  
 

filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskyto-
vanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizova-
nie plesov; organizovanie súťaží krásy; organi-
zovanie športových súťaží; organizovanie vedo-
mostných súťaží; organizovanie zábavných súťa-
ží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie školení; organizovanie ži-
vých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elek-
tronická 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 au-
dioprístrojov; organizovanie a vedenie konferen-
cií poskytované on-line prostredníctvom teleko-
munikačného spojenia alebo počítačovej siete; or-
ganizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
-line prostredníctvom telekomunikačného spoje-
nia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie tvorivých dielní (výučba) poskytované on- 
-line prostredníctvom telekomunikačného spoje-
nia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); in-
formácie o možnostiach rekreácie, zábavy, vý-
chove a vzdelávaní poskytované on-line z počíta-
čových databáz alebo internetu; tvorba rozhlaso-
vých programov; fotografické reportáže; nahrá-
vanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie 
kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na rek-
lamné účely); organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží prostredníctvom internetu ale-
bo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová 
zábava; poskytovanie počítačových hier z počíta-
čových sietí; prekladateľské služby; zábavné sú-
ťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyža-
dujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, 
koncertných a varietných umelcov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, oranžová, modrá, tyrkysová a od-
tiene týchto farieb 

(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-
tislava, SK; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 
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(210) 2658-2015 
(220) 28.12.2015 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodi-
ká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; 
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hrade kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); 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 ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; mar-
ketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; personál-
ne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklam-
né účely a podporu predaja; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v kom uni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie rek-
lamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamná, služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete;  
 

poskytovanie informácií a iných informačných 
produktov obchodného alebo reklamného charak-
teru; poskytovanie multimediálnych informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovanie služieb; spracovanie 
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné in-
formačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonic-
ké služby; spravodajské kancelárie; prenájom prí-
strojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a v zdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom a po-
žičiavanie 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 vzde-
lávania; výchovno-zábavné klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie športových súťaží; organizovanie vedomos-
tných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie školení; organizovanie živých 
vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; 
nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; 
vydávanie textov (okrem reklamných); elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-
-line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); on-line vydávanie elek-
tronických kníh, novín a časopisov; on-line pos-
kytovanie počítačových hier (z počítačových sie-
tí); prenájom videorekordérov; požičiavanie au-
dioprístrojov; organizovanie a vedenie konferen-
cií poskytované on-line prostredníctvom teleko-
munikačného spojenia alebo počítačovej siete; or-
ganizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
-line prostredníctvom telekomunikačného spoje-
nia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie tvorivých dielní (výučba) poskytované on- 
-line prostredníctvom telekomunikačného spoje-
nia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); in-
formácie o možnostiach rekreácie, zábavy, vý-
chove a vzdelávaní poskytované on-line z počíta-
čových databáz alebo internetu; tvorba rozhlaso-
vých programov; fotografické reportáže; nahrá-
vanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie  
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kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na rek-
lamné účely); organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží prostredníctvom internetu ale-
bo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová 
zábava; poskytovanie počítačových hier z počíta-
čových sietí; prekladateľské služby; zábavné sú-
ťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyža-
dujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
služby agentúr sprostredkovávajúcich divadel-
ných, koncertných a varietných umelcov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, oranžová, modrá, tyrkysová, zelená, 
bledozelená a odtiene týchto farieb 

(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-
tislava, SK; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5171-2015 
(220) 27.3.2015 

 10 (511) 16, 35, 36, 38 
(511) 16 - Časopisy (periodiká); tlačoviny; katalógy. 

35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations); rek-
lama; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklamné agentúry; dražby; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pretretie oso-
by); komerčné informačné kancelárie; lepenie 
plagátov; prieskum trhu; podpora predaja (pre 
tretie osoby) prostredníctvom internetu; poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; obchodný manažment v oblasti 
umenia; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; odborné obchodné poradenstvo; 
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie 
osoby); prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; prenájom reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných textov; aktualizovanie rek-
lamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných ale-
bo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); zostavovanie štatistík; televízna rek-
lama; obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triede 36 tohto zoznamu prostredníctvom 
komunikačných médií, telekomunikačných pros-
triedkov, elektronických médií, elektronickej poš-
ty a svetovej počítačovej siete. 

36 - Bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; 
bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); bankové služby; finančníctvo; finančné služ-
by; prijímanie finančných vkladov; prijímanie 
termínovaných finančných vkladov; vedenie ban-
kových účtov klientov; vedenie vkladných kni-
žiek; vydávanie cenných papierov; pôžičky (fi-
nančné úvery); investovanie do cenných papierov 
na vlastný účet; kapitálové investície; financova-
nie spoločných podnikov; finančný prenájom (lí-
zing); klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov); elektronický 
prevod kapitálu; vydávanie platobných kariet; 
vydávanie úverových kreditných kariet; vydáva-
nie debetných kariet; vydávanie cestovných šekov; 
overovanie cestovných šekov; bankové služby 
poskytované prostredníctvom siete bankomatov; 
garancie, záruky, kaucie; otváranie akreditívov; 
obstarávanie inkasa; obstarávanie dokumentár-
neho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo 
na účet klienta s valutami a devízovými hodno-
tami; obchodovanie v oblasti termínovaných ob-
chodov a opcií; obchodovanie v oblasti kurzových 
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevodi-
teľnými cennými papiermi; obchodovanie so zla-
tými a striebornými mincami; finančné maklér-
stvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na 
jeho účet; poradenstvo v obl asti hospodárenia  
s cennými papiermi (portfolio management); ulo-
ženie a správa cenných papierov alebo iných 
hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť 
(nákup devízových prostriedkov); prenájom bez-
pečnostných schránok a denného a nočného tre-
zoru; úschova cenností v bezpečnostných schrán-
kach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; po-
radenstvo v obl asti bankovníctva a financií; fi-
nančné poradenstvo; finančné analýzy; poskyto-
vanie bankových a finančných informácií; výpisy 
z bankových účtov klientov (finančné služby); fi-
nančné odhady a oceňovanie ( bankovníctvo, neh-
nuteľnosti); vyberanie nájomného; sprostredko-
vanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; sprá-
va nehnuteľností; informácie o poistení; prená-
jom bytov; realitné kancelárie; poskytovanie slu-
žieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu pros-
tredníctvom komunikačných médií, telekomuni-
kačných prostriedkov, elektronických médií, elek-
tronickej pošty a svetovej počítačovej siete. 
38 - Elektronická pošta; telefonická komuniká-
cia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete; prenos správ a ob-
razových informácií prostredníctvom počítača; 
rádiová komunikácia; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; telekomunikačné informácie; te-
lekonferenčné služby; televízne vysielanie; tlačo-
vé kancelárie; vysielanie káblovej televízie; výzvy 
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými 
komunikačnými prostriedkami); poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb; spra-
vodajské agentúry. 
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(540) 

  
 

(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 0 6 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5282-2015 
(220) 5.5.2015 

 10 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Meracie prístroje; detektory; elektrické moni-

torovacie prístroje; diaľkové ovládače; zväčšova-
cie prístroje (fotografia); zväčšovacie sklá (optika); 
astronomické spektrografy; astronomické prístro-
je a nástroje; fyzikálne prístroje a nástroje; mete-
orologické prístroje; vedecké zariadenia a nástro-
je; ďalekohľady; puzdrá na ďalekohľady; pozo-
rovacie ďalekohľady (spektívy); statívy na ďale-
kohľady; malé skladacie ďalekohľady (telesko-
py); objektívy (optika); astrofotografické objektí-
vy; kryty na objektívy; optické prijímače; optické 
vysielače; zariadenia na spracovanie údajov; sig-
nalizačné zariadenia; optické prístroje a nástroje; 
optické filtre; šošovky (optika); zrkadlá (optika); 
puzdrá na optické prístroje; optické hranoly; prí-
stroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku 
alebo obrazu. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu, učeb-
nými pomôckami a audiovizuálnymi pomôcka-
mi; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; tvorba reklamných filmov; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; prieskum trhu; analýzy nákladov; 
poskytovanie obchodných kontaktných informácií. 
42 - Kalibrácia (meranie); poradenstvo v oblasti 
výskumu a vývoja vedeckých prístrojov; pora-
denstvo v oblasti výskumu a vývoja kontrolných 
technológií; poradenstvo v oblasti vedeckého vý-
skumu; optické výskumné laboratórne služby; 
poskytovanie vedeckých informácií; poskytova-
nie technologických výskumných informácií; 
služby analýzy technických dát; technický výs-
kum; technické poradenstvo v oblasti bezpečnos-
ti; technické poradenstvo v oblasti počítačového 
programovania; vykonávanie vedeckých experi-
mentov; vedecký výskum; priemyselné dizajnér-
stvo; tvorba kontrolného softvéru pre automati-
zované merania, kompiláciu, nastavovanie a v i-
zualizáciu; technologické poradenstvo; výskum  
 

a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); vy-
pracovanie vedeckých správ; poradenstvo v oblas-
ti astronómie; poradenstvo v oblasti informač-
ných technológií; tvorba softvéru; inštalácia po-
čítačového softvéru. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(731) Univezita Komenského v Bratislave / Centrum Trans-

feru Technológií UK, Šafárikovo námestie č. 6 
(P.O.BOX 440), 814 99 Bratislava, SK; Centrum 
vedecko-technických informácií SR, Lamačská 
cesta 8/A, 811 04 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5475-2015 
(220) 24.8.2015 
(310) 066637 
(320) 24.2.2015 
(330) JM 

 10 (511) 14 
(511) 14 - Hodinárske a chronometrické nástroje; ho-

dinky s výnimkou laboratórnych hodín; hodiny  
s výnimkou laboratórnych hodín; nástroje na me-
ranie času s výnimkou laboratórnych hodín; 
chronografy (hodinky) s výnimkou laboratórnych 
hodín; chronometre s výnimkou laboratórnych 
hodín; remienky na hodinky; náramky na hodin-
ky; puzdrá na hodinky; skrinky na hodiny; puz-
drá na hodinárske a chronometrické nástroje; sú-
čiastky na hodinky, hodiny, hodinárske a chro-
nometrické nástroje; šperky. 

(540) RETINA 
(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, 

US; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5489-2015 
(220) 9.9.2015 
(310) 40-2015-0021441, 40-2015-0021442 
(320) 24.3.2015, 24.3.2015 
(330) KR, KR 

 10 (511) 9, 11, 12 
(511) 9 - Tachometre; navigačné prístroje do vozidiel; 

videorekordéry do vozidiel; komunikačné zaria-
denia do vozidiel; kamery do vozidiel; snímače 
elektrického prúdu do vozidiel; digitálne snímače 
do vozidiel; riadiace jednotky snímačov do vozi-
diel; prístroje na reguláciu vykurovania vozidiel; 
prístroje na automatické riadenie automobilov; 
elektrické regulátory pre motory áut; kompen-
začné nabíjačky batérií; elektronické prístroje na 
nastavovanie svetlometov; nabíjačky pre elektro-
nické zariadenia; elektrické cievky; cievky pre 
spojky; elektrické batérie do automobilov; elek-
trické odpory; elektronický bezkľúčový vstupný 
systém pre automobily; riadiace jednotky klima-
tizácie do vozidiel; napájacie zdroje do vozidiel. 
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11 - Klimatizačné zariadenia do vozidiel a súčas-
ti klimatizačných zariadení do vozidiel; vykuro-
vacie telesá do vozidiel; svetlá na vozidlá; brzdo-
vé svetlá vozidiel; rozmrazovacie zariadenia na 
vozidlá; filtre do klimatizácií automobilov; časti 
a súčasti systémov vykurovania automobilov; 
časti a súčasti systémov chladenia automobilov; 
svetlomety na automobily; časti a súčasti svetiel 
automobilov; osvetľovacie prístroje a zariadenia 
automobilov; časti a súčasti osvetľovacích prístro-
jov a zariadení automobilov; reflektory na vozidlá. 
12 - Časti a súčasti automobilov; automobilové 
motory a súčasti automobilových motorov; spoj-
ky automobilov; časti a súčasti spojok automobi-
lov; prevodovky automobilov; bezpečnostné alar-
my do vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti 
odcudzeniu vozidiel; tlmiče pozemných vozidiel; 
časti a súčasti tlmičov pozemných vozidiel; brzdy 
vozidiel; časti a súčasti bŕzd vozidiel; automobi-
ly; zariadenia proti oslepeniu automobilov. 

(540) 

  
 

(591) sivá, červená 
(731) Woory Industrial Holdings Co., Ltd., Jisam-ro 89 

(Jigok-dong) Kiheung-gu, 446-909 Yongin Kyung-
gi-Do, KR; 

(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5500-2015 
(220) 22.9.2015 

 10 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Obchodný manažment; poradenstvo pri or-

ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; marke-
tingové konzultačné služby; prieskum trhu; sle-
dovanie nákupného správania držiteľa karty (zos-
tavovanie štatistík); analyzovanie nákupného sprá-
vania držiteľa karty (zostavovanie štatistík); prog-
nostika nákupného správania držiteľa karty (zos-
tavovanie štatistík); ohlasovanie nákupného sprá-
vania držiteľa karty (zostavovanie štatistík); pod-
pora predaja tovaru a služieb tretích osôb pros-
tredníctvom odmien a stimulov vytvorených v sú-
vislosti s používaním kreditných, debetných a pla-
tobných kariet prostredníctvom bezdrôtových sie-
tí, mobilných telekomunikačných zariadení alebo 
globálnej počítačovej siete; spravovanie vernostných 
a odmeňovacích programov prostredníctvom bez-
drôtových sietí, mobilných telekomunikačných 
zariadení alebo globálnej počítačovej siete; rek-
lamné služby pre tretie osoby prostredníctvom 
bezdrôtových sietí, mobilných telekomunikačných 
zariadení alebo globálnej počítačovej siete; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce; asis-
tencia pre komerčný manažment; asistencia pre 
priemyselný manažment; asistencia pre obchod-
ný manažment; obchodné odhady; poradenstvo 
pri riadení podnikov; marketingové štúdie; zos-
tavovanie štatistík; zostavovanie účtovných vý-
kazov; účtovníctvo; obchodný prieskum; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); vydávanie rek-
lamných textov; vydávanie letákov na podporu 
predaja; aktualizácia a údržba údajov v počítačo- 
 

 vých databázach; služby spracovania a overova-
nia dát týkajúce sa nákupov držiteľov kariet; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); reklama na koncerty a kultúrne po-
dujatia; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; reklama na dopravu, cestovanie, ho-
tely, ubytovanie, na jedlá a stravovanie, šport, 
zábavu a prehliadky pamiatok, na služby turistic-
kých agentúr a na informácie týkajúce sa taríf, 
cestovných poriadkov a spôsobov dopravy a or-
ganizovania ciest prostredníctvom internetu a iných 
počítačových sietí; poskytovanie informácií týka-
júcich sa online nákupu tovaru a služieb pros-
tredníctvom bezdrôtových sietí, mobilných tele-
komunikačných zariadení alebo globálnej počíta-
čovej siete; poskytovanie online a mobilného zoz-
namu informácií týkajúcich sa obchodníkov, kto-
rí akceptujú bezkontaktné mobilné platby a pod-
porujú tovar a služby prostredníctvom tohto ka-
nála; poskytovanie informácií a poradenských slu-
žieb vo vzťahu ku všetkému uvedenému. 
36 - Bankovníctvo; služby kreditných kariet; služ-
by debetných kariet; služby úverových kariet; služ-
by predplatených kariet ponúkané prostredníc-
tvom kariet s uloženou hodnotou; elektronické kre-
ditné a debetné transakcie; služby platobných úč-
tov a ich predstavenie; vyplácanie hotovosti; ove-
rovanie šekov; preplácanie šekov; služby prístu-
pu k uloženým finančným prostriedkom; banko-
maty (služby); služby autorizácie finančných trans-
akcií; služby finančného zúčtovania; odsúhlase-
nie finančných transakcií; manažment peňazí v ho-
tovosti; konsolidované vysporiadanie finančných 
prostriedkov; konsolidované spracovanie sporov; 
služby úložiska dát a informačné služby o profile 
klienta a súvisiace pripojovacie služby; služby te-
lekomunikačných brán; služby vysporiadania/od-
súhlasenia a pohybu peňažných prostriedkov v ob-
lasti platobných kariet; služby elektronického 
spracovania platieb; služby overovania platobných 
transakcií; bezpečné elektronické hotovostné trans-
akcie; elektronické peňažné prevody, prostredníc-
tvom verejných počítačových sietí na uľahčenie 
elektronického obchodu; elektronické peňažné 
prevody finančných prostriedkov; poskytovanie 
finančných informácií, konkrétne dát a správ kre-
ditných a debetných kariet; správa finančných záz-
namov; služby elektronického prevodu finanč-
ných prostriedkov a zmenárenské služby; finanč-
né oceňovanie a manažment rizík pre tretie osoby 
v oblasti spotrebiteľského úveru; poskytovanie 
finančných informácií prostredníctvom globálnej 
počítačovej siete; finančné informácie poskyto-
vané pomocou počítača prostredníctvom bezpeč-
nej informačnej počítačovej siete; poradenské 
služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb  
v tejto triede; poskytovanie finančných služieb na 
podporu maloobchodných služieb poskytovaných 
prostredníctvom mobilných telekomunikačných 
prostriedkov, konkrétne platobné služby cez bez-
drôtové zariadenia; poskytovanie finančných slu-
žieb na podporu maloobchodných služieb posky-
tovaných online prostredníctvom elektronických 
sietí; finančné analýzy a konzultácie; poisťovacie 
služby; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; 
finančné služby; pôžičky (finančné úvery); finan- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 213 
 

čné služby vzťahujúce sa na vyplácanie hotovosti 
a prístupu k uloženým prostriedkom; overovanie 
šekov; vyplácanie šekov; spracovanie finančných 
transakcií, a to ako online prostredníctvom počí-
tačovej databázy alebo prostredníctvom teleko-
munikácií, tak i v m ieste predaja; poskytovanie 
podrobnej bilancie; ukladanie a výbery peňazí 
držiteľmi kariet prostredníctvom bankomatov; služ-
by finančného vysporiadania v spojení so spra-
covaním finančných platobných transakcií; služ-
by finančnej autorizácie v spojení so spracova-
ním finančných platobných transakcií; služby 
cestovného poistenia; vydávanie cestovných šekov; 
vyplácanie cestovných šekov a cestovných po-
ukážok; služby autentifikácie platiteľov (finanč-
né služby); overovanie finančných informácií; 
údržba finančných záznamov; služby elektronic-
kých prevodov finančných fondov a zmenární; 
služby diaľkových platieb; služby elektronických 
peňaženiek s uloženou hodnotou; poskytovanie 
služieb elektronických finančných fondov a pre-
vodov meny; služby elektronických platieb; služ-
by predplatených telefónnych kariet; poskytova-
nia debetných a kreditných služieb pomocou rá-
diofrekvenčných identifikačných zariadení (trans-
pondérov); poskytovanie debetných a kreditných 
služieb pomocou komunikačných a telekomuni-
kačných zariadení; zabezpečená výmena hodnôt 
vrátane elektronickej hotovosti prostredníctvom 
počítačových sietí prístupných pomocou čipových 
(smart) kariet; služby platenia z účtu poskytova-
né pomocou webovej stránky, online bankovníc-
tvo; finančné služby, konkrétne poskytovanie 
bezkontaktných mobilných platieb u obchodníkov 
v maloobchodnom predaji, online a na veľkoob-
chodných miestach; finančné služby, konkrétne 
poskytovanie digitálnej peňaženky založenej na 
cloud computingu, ktorý ukladá informácie o úč-
te zákazníkov k prístupovým kupónom, poukáž-
kam, poukážkovým kódom a zľavám u obchod-
níkov a na získavanie vernostných alebo peňaž-
ných odmien, ktoré môžu byť pripísané na ich 
účty cez cash-back systém; nehnuteľnosti (služ-
by); oceňovanie nehnuteľností; správa finanč-
ných investícií do nehnuteľností; služby poistenia 
nehnuteľností; poistenie pre vlastníkov majetku; 
poistné služby týkajúce sa majetku; financovanie 
nehnuteľností; odhady nehnuteľností; služby re-
alitných kancelárií; správa nehnuteľností; správa 
finančných záležitostí týkajúcich sa nehnuteľnos-
tí; poskytovanie úverov na nehnuteľnosti; finan-
čné služby týkajúce sa výstavby nehnuteľností; 
služby finančného sprostredkovania pre nehnu-
teľnosti; finančné služby týkajúce sa nehnuteľného 
majetku a budov; uzatváranie úverových zmlúv 
zaistených na nehnuteľnostiach; uzatváranie po-
dielového spoluvlastníctva nehnuteľností; zatvá-
ranie finančných transakcií na nákup nehnuteľ-
ností; pomoc pri nadobúdaní nehnuteľností a po-
dielov na nich; kapitálové investície do ne hnu-
teľností; finančné služby investícií komerčných 
investícií do majetku; finančné služby týkajúce 
sa nadobúdania majetku; finančné služby týkajúce 
sa predaja majetku; finančné oceňovanie vlastné-
ho majetku; finančné oceňovanie nájomného ma-
jetku; prenájom nehnuteľností; prenájom majet-
ku; prenájom nehnuteľného majetku; prenájom 
vlastného majetku; služby správy majetku týka- 
 

júce sa transakcií s nehnuteľnosťami; finančná 
správa majetkových portfólií; poradenské služby 
týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností; poraden-
ské služby týkajúce sa oceňovania nehnuteľností; 
poradenské služby týkajúce sa korporátnych ne-
hnuteľností; počítačové informačné služby týka-
júce sa nehnuteľností; konzultačné služby týka-
júce sa nehnuteľností; poskytovanie informácií 
týkajúcich sa nehnuteľného majetku; poskytova-
nie informácií týkajúcich sa trhu s majetkom; vý-
skumné služby týkajúce sa nadobúdania nehnu-
teľností; výskumné služby týkajúce sa výberu 
nehnuteľností; financovanie hypotékami a zaiste-
nie majetkom; konzultačné služby vo vzťahu k pla-
tobným riešeniam, bankovníctvu, službám kredit-
ných kariet, debetných kariet, platobných kariet  
a bankomatom; poskytovanie informácií z počí-
tačovej databanky alebo cez internet v oblasti fi-
nančných služieb; poskytovanie kreditných a de-
betných kariet cez mobilné telekomunikačné pros-
triedky; poskytovanie kreditných kariet a debet-
ných kariet poskytovaných online, prostredníc-
tvom sietí alebo iných elektronických prostried-
kov s využitím elektronicky digitalizovaných in-
formácií. 
41 - Zábava; vzdelávanie; športové a kultúrne ak-
tivity; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možností stiahnutia); vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov online; poskytovanie 
publikácií z globálnej počítačovej siete alebo in-
ternetu s možnosťou ich prezerania; informácie 
týkajúce sa vzdelávacích a zábavných služieb; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
kurzov; organizovanie a vedenie prednášok. 

(540) MASTERPASS, Najkratšia 
 cesta k tomu, čo je na 
 nezaplatenie. 
(731) MasterCard International Incorporated, 2000 Pur-

chase Street, Purchase, New York 10577, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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 10 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Obchodný manažment; poradenstvo pri or-

ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; marke-
tingové konzultačné služby; prieskum trhu; sle-
dovanie nákupného správania držiteľa karty (zos-
tavovanie štatistík); analyzovanie nákupného sprá-
vania držiteľa karty (zostavovanie štatistík); prog-
nostika nákupného správania držiteľa karty (zos-
tavovanie štatistík); ohlasovanie nákupného sprá-
vania držiteľa karty (zostavovanie štatistík); pod-
pora predaja tovaru a služieb tretích osôb pros-
tredníctvom odmien a stimulov vytvorených v sú-
vislosti s používaním kreditných, debetných a pla-
tobných kariet prostredníctvom bezdrôtových sie-
tí, mobilných telekomunikačných zariadení alebo 
globálnej počítačovej siete; spravovanie vernos-
tných a odmeňovacích programov prostredníc-
tvom bezdrôtových sietí, mobilných telekomuni-
kačných zariadení alebo globálnej počítačovej sie- 
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 te; reklamné služby pre tretie osoby prostredníc-
tvom bezdrôtových sietí, mobilných telekomuni-
kačných zariadení alebo globálnej počítačovej 
siete; obchodná administratíva; kancelárske prá-
ce; asistencia pre komerčný manažment; asisten-
cia pre priemyselný manažment; asistencia pre 
obchodný manažment; obchodné odhady; pora-
denstvo pri riadení podnikov; marketingové štú-
die; zostavovanie štatistík; zostavovanie účtov-
ných výkazov; účtovníctvo; obchodný prieskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); vydávanie 
reklamných textov; vydávanie letákov na podpo-
ru predaja; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; služby spracovania a overo-
vania dát týkajúce sa nákupov držiteľov kariet; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); reklama na koncerty a kultúrne 
podujatia; organizovanie obchodných alebo rek-
lamných výstav; reklama na dopravu, cestovanie, 
hotely, ubytovanie, na jedlá a stravovanie, šport, 
zábavu a prehliadky pamiatok, na služby turistic-
kých agentúr a na informácie týkajúce sa taríf, 
cestovných poriadkov a spôsobov dopravy a or-
ganizovania ciest prostredníctvom internetu a iných 
počítačových sietí; poskytovanie informácií týka-
júcich sa online nákupu tovaru a služieb pros-
tredníctvom bezdrôtových sietí, mobilných tele-
komunikačných zariadení alebo globálnej počíta-
čovej siete; poskytovanie online a mobilného zoz-
namu informácií týkajúcich sa obchodníkov, kto-
rí akceptujú bezkontaktné mobilné platby a pod-
porujú tovar a služby prostredníctvom tohto ka-
nála; poskytovanie informácií a poradenských slu-
žieb vo vzťahu ku všetkému uvedenému. 
36 - Bankovníctvo; služby kreditných kariet; služ-
by debetných kariet; služby úverových kariet; 
služby predplatených kariet ponúkané prostred-
níctvom kariet s uloženou hodnotou; elektronické 
kreditné a debetné transakcie; služby platobných 
účtov a ich predstavenie; vyplácanie hotovosti; 
overovanie šekov; preplácanie šekov; služby prí-
stupu k uloženým finančným prostriedkom; ban-
komaty (služby); služby autorizácie finančných 
transakcií; služby finančného zúčtovania; odsúhla-
senie finančných transakcií; manažment peňazí  
v hotovosti; konsolidované vysporiadanie finan-
čných prostriedkov; konsolidované spracovanie 
sporov; služby úložiska dát a informačné služby 
o profile klienta a súvisiace pripojovacie služby; 
služby telekomunikačných brán; služby vyspo-
riadania/odsúhlasenia a pohybu peňažných pros-
triedkov v oblasti platobných kariet; služby elek-
tronického spracovania platieb; služby overova-
nia platobných transakcií; bezpečné elektronické 
hotovostné transakcie; elektronické peňažné pre-
vody, prostredníctvom verejných počítačových 
sietí na uľahčenie elektronického obchodu; elek-
tronické peňažné prevody finančných prostried-
kov; poskytovanie finančných informácií, kon-
krétne dát a správ kreditných a debetných kariet; 
správa finančných záznamov; služby elektronic-
kého prevodu finančných prostriedkov a zmená-
renské služby; finančné oceňovanie a manažment 
rizík pre tretie osoby v oblasti spotrebiteľského 
úveru; poskytovanie finančných informácií pros-
tredníctvom globálnej počítačovej siete; finančné 
informácie poskytované pomocou počítača pros- 
 

tredníctvom bezpečnej informačnej počítačovej 
siete; poradenské služby týkajúce sa všetkých uve-
dených služieb v tejto triede; poskytovanie fi-
nančných služieb na podporu maloobchodných 
služieb poskytovaných prostredníctvom mobil-
ných telekomunikačných prostriedkov, konkrétne 
platobné služby cez bezdrôtové zariadenia; pos-
kytovanie finančných služieb na podporu malo-
obchodných služieb poskytovaných online pros-
tredníctvom elektronických sietí; finančné analý-
zy a konzultácie; poisťovacie služby; finančné 
záležitosti; peňažné záležitosti; finančné služby; 
pôžičky (finančné úvery); finančné služby vzťa-
hujúce sa na vyplácanie hotovosti a prístupu k ulo-
ženým prostriedkom; overovanie šekov; vyplá-
canie šekov; spracovanie finančných transakcií,  
a to ako online prostredníctvom počítačovej da-
tabázy alebo prostredníctvom telekomunikácií, 
tak i v m ieste predaja; poskytovanie podrobnej 
bilancie; ukladanie a výbery peňazí držiteľmi ka-
riet prostredníctvom bankomatov; služby finanč-
ného vysporiadania v spojení so spracovaním fi-
nančných platobných transakcií; služby finančnej 
autorizácie v spojení so spracovaním finančných 
platobných transakcií; služby cestovného poiste-
nia; vydávanie cestovných šekov; vyplácanie ces-
tovných šekov a cestovných poukážok; služby 
autentifikácie platiteľov (finančné služby); ove-
rovanie finančných informácií; údržba finančných 
záznamov; služby elektronických prevodov finanč-
ných fondov a zmenární; služby diaľkových platieb; 
služby elektronických peňaženiek s uloženou hod-
notou; poskytovanie služieb elektronických fi-
nančných fondov a prevodov meny; služby elek-
tronických platieb; služby predplatených telefón-
nych kariet; poskytovania debetných a kredit-
ných služieb pomocou rádiofrekvenčných identi-
fikačných zariadení (transpondérov); poskytova-
nie debetných a kreditných služieb pomocou ko-
munikačných a telekomunikačných zariadení; za-
bezpečená výmena hodnôt vrátane elektronickej 
hotovosti prostredníctvom počítačových sietí prí-
stupných pomocou čipových (smart) kariet; služ-
by platenia z účtu poskytované pomocou webo-
vej stránky, online bankovníctvo; finančné služ-
by, konkrétne poskytovanie bezkontaktných mo-
bilných platieb u obchodníkov v maloobchodnom 
predaji, online a na veľkoobchodných miestach; 
finančné služby, konkrétne poskytovanie digitál-
nej peňaženky založenej na cloud computingu, 
ktorý ukladá informácie o účte zákazníkov k prí-
stupovým kupónom, poukážkam, poukážkovým 
kódom a zľavám u obchodníkov a na získavanie 
vernostných alebo peňažných odmien, ktoré mô-
žu byť pripísané na ich účty cez cash-back sys-
tém; nehnuteľnosti (služby); oceňovanie nehnu-
teľností; správa finančných investícií do nehnu-
teľností; služby poistenia nehnuteľností; poiste-
nie pre vlastníkov majetku; poistné služby týka-
júce sa majetku; financovanie nehnuteľností; od-
hady nehnuteľností; služby realitných kancelárií; 
správa nehnuteľností; správa finančných záleži-
tostí týkajúcich sa nehnuteľností; poskytovanie 
úverov na nehnuteľnosti; finančné služby týkajú-
ce sa výstavby nehnuteľností; služby finančného 
sprostredkovania pre nehnuteľnosti; finančné služ-
by týkajúce sa nehnuteľného majetku a budov; 
uzatváranie úverových zmlúv zaistených na ne- 
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hnuteľnostiach; uzatváranie podielového spolu-
vlastníctva nehnuteľností; zatváranie finančných 
transakcií na nákup nehnuteľností; pomoc pri na-
dobúdaní nehnuteľností a podielov na nich; kapi-
tálové investície do nehnuteľností; finančné služ-
by investícií komerčných investícií do majetku; 
finančné služby týkajúce sa nadobúdania majet-
ku; finančné služby týkajúce sa predaja majetku; 
finančné oceňovanie vlastného majetku; finančné 
oceňovanie nájomného majetku; prenájom ne-
hnuteľností; prenájom majetku; prenájom nehnu-
teľného majetku; prenájom vlastného majetku; 
služby správy majetku týkajúce sa transakcií s ne-
hnuteľnosťami; finančná správa majetkových port-
fólií; poradenské služby týkajúce sa vlastníctva 
nehnuteľností; poradenské služby týkajúce sa oce-
ňovania nehnuteľností; poradenské služby týka-
júce sa korporátnych nehnuteľností; počítačové 
informačné služby týkajúce sa nehnuteľností; kon-
zultačné služby týkajúce sa nehnuteľností; pos-
kytovanie informácií týkajúcich sa nehnuteľného 
majetku; poskytovanie informácií týkajúcich sa 
trhu s majetkom; výskumné služby týkajúce sa 
nadobúdania nehnuteľností; výskumné služby tý-
kajúce sa výberu nehnuteľností; financovanie hy-
potékami a zaistenie majetkom; konzultačné služ-
by vo vzťahu k platobným riešeniam, bankovníc-
tvu, službám kreditných kariet, debetných kariet, 
platobných kariet a bankomatom; poskytovanie 
informácií z počítačovej databanky alebo cez in-
ternet v oblasti finančných služieb; poskytovanie 
kreditných a debetných kariet cez mobilné tele-
komunikačné prostriedky; poskytovanie kredit-
ných kariet a debetných kariet poskytovaných 
online, prostredníctvom sietí alebo iných elektro-
nických prostriedkov s využitím elektronicky di-
gitalizovaných informácií. 
41 - Zábava; vzdelávanie; športové a kultúrne ak-
tivity; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možností stiahnutia); vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov online; poskytovanie 
publikácií z globálnej počítačovej siete alebo in-
ternetu s možnosťou ich prezerania; informácie 
týkajúce sa vzdelávacích a zábavných služieb; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vede-
nie sympózií; organizovanie a vedenie vzdeláva-
cích kurzov; organizovanie a vedenie prednášok. 

(540) MASTERPASS, Najrýchlejší 
 spôsob, ako nakupovať online. 
(731) MasterCard International Incorporated, 2000 Pur-

chase Street, Purchase, New York 10577, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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 10 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Obchodný manažment; poradenstvo pri or-

ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; marke-
tingové konzultačné služby; prieskum trhu; sledo-
vanie nákupného správania držiteľa karty (zosta-
vovanie štatistík); analyzovanie nákupného sprá-
vania držiteľa karty (zostavovanie štatistík); prog-
nostika nákupného správania držiteľa karty (zos-
tavovanie štatistík); ohlasovanie nákupného správa- 
 

 nia držiteľa karty (zostavovanie štatistík); podpo-
ra predaja tovaru a služieb tretích osôb prostred-
níctvom odmien a stimulov vytvorených v súvis-
losti s používaním kreditných, debetných a pla-
tobných kariet prostredníctvom bezdrôtových sie-
tí, mobilných telekomunikačných zariadení alebo 
globálnej počítačovej siete; spravovanie vernost-
ných a odmeňovacích programov prostredníc-
tvom bezdrôtových sietí, mobilných telekomuni-
kačných zariadení alebo globálnej počítačovej 
siete; reklamné služby pre tretie osoby prostred-
níctvom bezdrôtových sietí, mobilných teleko-
munikačných zariadení alebo globálnej počítačo-
vej siete; obchodná administratíva; kancelárske 
práce; asistencia pre komerčný manažment; asis-
tencia pre priemyselný manažment; asistencia 
pre obchodný manažment; obchodné odhady; po-
radenstvo pri riadení podnikov; marketingové 
štúdie; zostavovanie štatistík; zostavovanie účtov-
ných výkazov; účtovníctvo; obchodný prieskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); vydáva-
nie reklamných textov; vydávanie letákov na pod-
poru predaja; aktualizácia a údržba údajov v po-
čítačových databázach; služby spracovania a ove-
rovania dát týkajúce sa nákupov držiteľov kariet; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); reklama na koncerty a kultúrne 
podujatia; organizovanie obchodných alebo rek-
lamných výstav; reklama na dopravu, cestovanie, 
hotely, ubytovanie, na jedlá a stravovanie, šport, 
zábavu a prehliadky pamiatok, na služby turistic-
kých agentúr a na informácie týkajúce sa taríf, 
cestovných poriadkov a spôsobov dopravy a or-
ganizovania ciest prostredníctvom internetu a iných 
počítačových sietí; poskytovanie informácií týka-
júcich sa online nákupu tovaru a služieb pros-
tredníctvom bezdrôtových sietí, mobilných tele-
komunikačných zariadení alebo globálnej počíta-
čovej siete; poskytovanie online a mobilného zoz-
namu informácií týkajúcich sa obchodníkov, kto-
rí akceptujú bezkontaktné mobilné platby a pod-
porujú tovar a služby prostredníctvom tohto ka-
nála; poskytovanie informácií a poradenských 
služieb vo vzťahu ku všetkému uvedenému. 
36 - Bankovníctvo; služby kreditných kariet; služ-
by debetných kariet; služby úverových kariet; služ-
by predplatených kariet ponúkané prostredníctvom 
kariet s uloženou hodnotou; elektronické kredit-
né a debetné transakcie; služby platobných účtov 
a ich predstavenie; vyplácanie hotovosti; overo-
vanie šekov; preplácanie šekov; služby prístupu  
k uloženým finančným prostriedkom; bankomaty 
(služby); služby autorizácie finančných transak-
cií; služby finančného zúčtovania; odsúhlasenie 
finančných transakcií; manažment peňazí v hoto-
vosti; konsolidované vysporiadanie finančných 
prostriedkov; konsolidované spracovanie sporov; 
služby úložiska dát a informačné služby o profile 
klienta a súvisiace pripojovacie služby; služby te-
lekomunikačných brán; služby vysporiadania/od-
súhlasenia a pohybu peňažných prostriedkov v ob-
lasti platobných kariet; služby elektronického spra-
covania platieb; služby overovania platobných 
transakcií; bezpečné elektronické hotovostné trans-
akcie; elektronické peňažné prevody, prostred-
níctvom verejných počítačových sietí na uľahče-
nie elektronického obchodu; elektronické peňaž- 
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né prevody finančných prostriedkov; poskytova-
nie finančných informácií, konkrétne dát a správ 
kreditných a debetných kariet; správa finančných 
záznamov; služby elektronického prevodu finanč-
ných prostriedkov a zmenárenské služby; finančné 
oceňovanie a manažment rizík pre tretie osoby  
v oblasti spotrebiteľského úveru; poskytovanie 
finančných informácií prostredníctvom globálnej 
počítačovej siete; finančné informácie poskyto-
vané pomocou počítača prostredníctvom bezpeč-
nej informačnej počítačovej siete; poradenské 
služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb  
v tejto triede; poskytovanie finančných služieb na 
podporu maloobchodných služieb poskytovaných 
prostredníctvom mobilných telekomunikačných 
prostriedkov, konkrétne platobné služby cez bez-
drôtové zariadenia; poskytovanie finančných slu-
žieb na podporu maloobchodných služieb posky-
tovaných online prostredníctvom elektronických 
sietí; finančné analýzy a konzultácie; poisťovacie 
služby; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; 
finančné služby; pôžičky (finančné úvery); finan-
čné služby vzťahujúce sa na vyplácanie hotovosti 
a prístupu k uloženým prostriedkom; overovanie 
šekov; vyplácanie šekov; spracovanie finančných 
transakcií, a to ako online prostredníctvom počí-
tačovej databázy alebo prostredníctvom teleko-
munikácií, tak i v mieste predaja; poskytovanie 
podrobnej bilancie; ukladanie a výbery peňazí dr-
žiteľmi kariet prostredníctvom bankomatov; služ-
by finančného vysporiadania v spojení so spra-
covaním finančných platobných transakcií; služby 
finančnej autorizácie v spojení so spracovaním 
finančných platobných transakcií; služby cestov-
ného poistenia; vydávanie cestovných šekov; vy-
plácanie cestovných šekov a cestovných poukážok; 
služby autentifikácie platiteľov (finančné služby); 
overovanie finančných informácií; údržba finanč-
ných záznamov; služby elektronických prevodov 
finančných fondov a zmenární; služby diaľko-
vých platieb; služby elektronických peňaženiek  
s uloženou hodnotou; poskytovanie služieb elek-
tronických finančných fondov a prevodov meny; 
služby elektronických platieb; služby predplate-
ných telefónnych kariet; poskytovania debetných 
a kreditných služieb pomocou rádiofrekvenčných 
identifikačných zariadení (transpondérov); pos-
kytovanie debetných a kreditných služieb pomo-
cou komunikačných a telekomunikačných zaria-
dení; zabezpečená výmena hodnôt vrátane elek-
tronickej hotovosti prostredníctvom počítačo-
vých sietí prístupných pomocou čipových (smart) 
kariet; služby platenia z účtu poskytované pomo-
cou webovej stránky, online bankovníctvo; fi-
nančné služby, konkrétne poskytovanie bezkon-
taktných mobilných platieb u obchodníkov v ma-
loobchodnom predaji, online a na veľkoobchod-
ných miestach; finančné služby, konkrétne pos-
kytovanie digitálnej peňaženky založenej na cloud 
computingu, ktorý ukladá informácie o účte zá-
kazníkov k pr ístupovým kupónom, poukážkam, 
poukážkovým kódom a zľavám u obchodníkov  
a na získavanie vernostných alebo peňažných 
odmien, ktoré môžu byť pripísané na ich účty cez 
cash-back systém; nehnuteľnosti (služby); oce-
ňovanie nehnuteľností; správa finančných inves-
tícií do nehnuteľností; služby poistenia nehnuteľ- 
 
 

ností; poistenie pre vlastníkov majetku; poistné  
služby týkajúce sa majetku; financovanie nehnu-
teľností; odhady nehnuteľností; služby realitných 
kancelárií; správa nehnuteľností; správa finanč-
ných záležitostí týkajúcich sa nehnuteľností; pos-
kytovanie úverov na nehnuteľnosti; finančné služ-
by týkajúce sa výstavby nehnuteľností; služby fi-
nančného sprostredkovania pre nehnuteľnosti; fi-
nančné služby týkajúce sa nehnuteľného majetku 
a budov; uzatváranie úverových zmlúv zaistených 
na nehnuteľnostiach; uzatváranie podielového 
spoluvlastníctva nehnuteľností; zatváranie finan-
čných transakcií na nákup nehnuteľností; pomoc 
pri nadobúdaní nehnuteľností a podielov na nich; 
kapitálové investície do nehnuteľností; finančné 
služby investícií komerčných investícií do majet-
ku; finančné služby týkajúce sa nadobúdania ma-
jetku; finančné služby týkajúce sa predaja majet-
ku; finančné oceňovanie vlastného majetku; fi-
nančné oceňovanie nájomného majetku; prená-
jom nehnuteľností; prenájom majetku; prenájom 
nehnuteľného majetku; prenájom vlastného ma-
jetku; služby správy majetku týkajúce sa transak-
cií s nehnuteľnosťami; finančná správa majetko-
vých portfólií; poradenské služby týkajúce sa 
vlastníctva nehnuteľností; poradenské služby tý-
kajúce sa oceňovania nehnuteľností; poradenské 
služby týkajúce sa korporátnych nehnuteľností; 
počítačové informačné služby týkajúce sa nehnu-
teľností; konzultačné služby týkajúce sa nehnu-
teľností; poskytovanie informácií týkajúcich sa 
nehnuteľného majetku; poskytovanie informácií 
týkajúcich sa trhu s majetkom; výskumné služby 
týkajúce sa nadobúdania nehnuteľností; výskum-
né služby týkajúce sa výberu nehnuteľností; finan-
covanie hypotékami a zai stenie majetkom; kon-
zultačné služby vo vzťahu k platobným riešeniam, 
bankovníctvu, službám kreditných kariet, debet-
ných kariet, platobných kariet a bankomatom; 
poskytovanie informácií z počítačovej databanky 
alebo cez internet v oblasti finančných služieb; 
poskytovanie kreditných a debetných kariet cez 
mobilné telekomunikačné prostriedky; poskyto-
vanie kreditných kariet a debetných kariet posky-
tovaných online, prostredníctvom sietí alebo iných 
elektronických prostriedkov s využitím elektro-
nicky digitalizovaných informácií. 
41 - Zábava; vzdelávanie; športové a kultúrne ak-
tivity; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možností stiahnutia); vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov online; poskytovanie 
publikácií z globálnej počítačovej siete alebo in-
ternetu s možnosťou ich prezerania; informácie 
týkajúce sa vzdelávacích a zábavných služieb; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
kurzov; organizovanie a vedenie prednášok. 

(540) MASTERPASS, Najlepší 
 spôsob, ako nakupovať online. 
(731) MasterCard International Incorporated, 2000 Pur-

chase Street, Purchase, New York 10577, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 5515-2015 
(220) 28.9.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - CD; DVD; záznamové disky; magnetické no-

siče údajov; optické nosiče údajov; prístroje na 
nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo ob-
razu; nosiče s obrazovými, zvukovými, audiovi-
zuálnymi alebo textovými dielami, nahrávkami  
a záznamami; kópie obrazových, zvukových, au-
diovizuálnych alebo textových diel, nahrávok a záz-
namov na všetkých druhoch nepapierových nosi-
čov; elektronické publikácie (sťahovateľné); za-
riadenia na spracovanie údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; počítačový softvér (na-
hraté počítačové programy); počítačové terminá-
ly; počítačový softvér na použitie vo finančných 
službách bankových, burzových a telekomunikač-
ných odvetviach na sprístupnenie, zúčtovanie  
a úhradu finančných alebo burzových operácií; 
počítačové programy (sťahovateľné); elektronic-
ké časopisy; kódované magnetické karty; karty ob-
sahujúce integrované odvody, najmä na finančné 
využitie. 
16 - Listinné cenné papiere (tlačoviny); tlačovi-
ny; tlačivá (formuláre); časopisy (periodiká); tla-
čené publikácie; knihy; brožúry; noviny; albumy; 
atlasy; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; 
prospekty; ročenky; fotografie (tlačoviny); papie-
rové reklamné materiály; obaly (papiernický to-
var); papierové lístky; papierové pozvánky; letá-
ky; tlačené reklamné a úžitkové manuály; grafic-
ké reprodukcie; papierové zástavy; pútače z pa-
piera alebo z lepenky; pečiatky; papiernický to-
var; samolepky (papiernický tovar); písacie pot-
reby; kancelárske potreby okrem nábytku. 
35 - Poskytovanie obchodných informácií vo for-
me výpisov zo zoznamov akcionárov a iných pa-
pierových výstupov služieb, ktoré poskytuje de-
pozitár; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; poradenstvo v obchodnej čin-
nosti; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); zostavova-
nie štatistík; marketingové štúdie; prieskum trhu; 
ekonomické prieskumy a štúdie; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; rozmnožovanie dokumentov (kopírova-
nie); reklama; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama v oblasti služieb depo-
zitára cenných papierov; poskytovanie služieb uve-
dených v t riede 35 t ohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
počítačových sietí a internetu; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41 
tohto zoznamu; obchodné franšízové služby; zos-
tavovanie výpisov z účtov. 
36 - Činnosť depozitára cenných papierov; vydá-
vanie cenných papierov; uloženie a správa cen-
ných papierov alebo iných hodnôt hospodárenia  
s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane 
poradenstva (portfolio manažment); vydávanie tu-
zemských a zahraničných cenných papierov emi-
tentov a služby súvisiace s ich umiestňovaním; 
prijímanie listinných cenných papierov do samos-
tatnej úschovy; prijímanie listinných cenných pa- 
 

pierov do hromadnej úschovy; evidencia zakniho-
vaných cenných papierov a imobilizovaných cen-
ných papierov v registroch emitentov; evidencia 
majiteľov zaknihovaných cenných papierov na úč-
toch majiteľov; evidencia údajov o cenných pa-
pieroch na klientskych účtoch členov a držiteľ-
ských účtoch; evidencia zmien na účtoch majite-
ľov, na klientskych účtoch členov a držiteľských 
účtoch; evidencia údajov, zmien a ďalších údajov 
týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov  
a imobilizovaných cenných papierov; prideľova-
nie, zmeny a rušenie identifikačného kódu ISIN  
a iných identifikačných kódov týkajúcich sa cen-
ných papierov; zúčtovacie, evidenčné, správcov-
ské alebo finančné služby členom centrálneho de-
pozitára, majiteľom účtov vedených centrálnym 
depozitárom, emitentom, majiteľom cenných pa-
pierov, obchodníkom s cennými papiermi, orga-
nizátorom verejného trhu, burze cenných papie-
rov; poradenstvo v oblasti cenných papierov; ve-
denie zoznamov akcionárov pri listinných akciách 
na meno; zabezpečenie splácania menovitej hod-
noty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cen-
ných papierov na žiadosť emitenta; úschova a sprá-
va finančných nástrojov na účet klienta vrátane 
držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä 
správy peňažných prostriedkov a finančných zá-
bezpek; prenájom bezpečnostných schránok; pos-
kytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na 
účely vykonania obchodu s investičnými nástroj-
mi; zriaďovanie účtu u zahraničnej právnickej 
osoby s obchodným predmetom činnosti ako cen-
trálny depozitár u zahraničnej banky alebo za-
hraničného obchodníka s cennými papiermi; po-
žičiavanie cenných papierov; správa garančného 
fondu; finančné služby súvisiace s činnosťou cen-
trálneho depozitára; sprostredkovanie na burze 
cenných papierov; kurzové záznamy na burze; 
správcovstvo, evidencia rozhodnutí prijatých mi-
nisterstvom podľa zákona o cenných papieroch; 
registrácia záložných práv; investovanie do cenných 
papierov na vlastný účet; obchodovanie s prevo-
diteľnými cennými papiermi; zriaďovanie a ve-
denie držiteľských účtov; netting (vzájomné za-
počítavanie záväzkov a pohľadávok účastníkov 
systému zúčtovania a vyrovnania z obchodov vy-
rovnávaných v systéme zúčtovania a vyrovnania); 
klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov); finančné analýzy; elek-
tronický prevod kapitálu; elektronické platobné 
prevody; finančné informácie; financovanie (služ-
by); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníc-
tvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné pora-
denstvo; finančné riadenie; finančné konzultačné 
služby; finančné oceňovanie podnikových súpi-
sov a aktív; faktoring; forfajtingové služby; pos-
kytovanie služieb uvedených triede 36 tohto zoz-
namu prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, počítačových sietí a interne-
tu; zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investič-
nými nástrojmi; zverejňovanie informácií v tlači 
uverejňujúcej burzové správy a na webovej strán-
ke inštitúcie šíriacej uvedené informácie vrátane 
na webovej stránke centrálneho depozitára v sú-
lade s informačnou a oznamovacou povinnosťou 
centrálneho depozitára. 
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41 - Vzdelávanie; vzdelávanie v oblasti cenných 
papierov; organizovanie vzdelávacích výcvikov; 
organizovanie vzdelávacích kurzov; organizova-
nie školení; praktický výcvik (ukážky); vyučova-
nie; informácie o výchove a vzdelávaní; organi-
zovanie a vedenie kongresov; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie a vedenie sympózií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
písanie textov (okrem reklamných); online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; vydávanie kníh; vydá-
vanie textov (okrem reklamných). 

(540) 

  
 

(731) Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s., 
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, SK; 

(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5516-2015 
(220) 28.9.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - CD; DVD; záznamové disky; magnetické no-

siče údajov; optické nosiče údajov; prístroje na 
nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo 
obrazu; nosiče s obrazovými, zvukovými, audio-
vizuálnymi alebo textovými dielami, nahrávkami 
a záznamami; kópie obrazových, zvukových, au-
diovizuálnych alebo textových diel, nahrávok a záz-
namov na všetkých druhoch nepapierových nosi-
čov; elektronické publikácie (sťahovateľné); za-
riadenia na spracovanie údajov; počítače; peri-
férne zariadenia počítačov; počítačový softvér (na-
hraté počítačové programy); počítačové terminá-
ly; počítačový softvér na použitie vo finančných 
službách bankových, burzových a telekomunikač-
ných odvetviach na sprístupnenie, zúčtovanie a úh-
radu finančných alebo burzových operácií; počí-
tačové programy (sťahovateľné); elektronické ča-
sopisy; kódované magnetické karty; karty obsahu-
júce integrované odvody, najmä na finančné vy-
užitie. 
16 - Listinné cenné papiere (tlačoviny); tlačovi-
ny; tlačivá (formuláre); časopisy (periodiká); tla-
čené publikácie; knihy; brožúry; noviny; albumy; 
atlasy; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; 
prospekty; ročenky; fotografie (tlačoviny); papie-
rové reklamné materiály; obaly (papiernický to-
var); papierové lístky; papierové pozvánky; letá-
ky; tlačené reklamné a úžitkové manuály; grafic-
ké reprodukcie; papierové zástavy; pútače z pa-
piera alebo z lepenky; pečiatky; papiernický to-
var; samolepky (papiernický tovar); písacie pot-
reby; kancelárske potreby okrem nábytku. 
35 - Poskytovanie obchodných informácií vo for-
me výpisov zo zoznamov akcionárov a iných pa-
pierových výstupov služieb, ktoré poskytuje de-
pozitár; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; poradenstvo v obchodnej 
činnosti; hospodárske (ekonomické) predpovede;  
 

účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); zostavo-
vanie štatistík; marketingové štúdie; prieskum tr-
hu; ekonomické prieskumy a štúdie; vyhľadáva-
nie informácií v počítačových súboroch (pre tre-
tie osoby); zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; rozmnožovanie dokumentov (ko-
pírovanie); reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; reklama v oblasti služieb 
depozitára cenných papierov; poskytovanie slu-
žieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, počítačových sietí a internetu; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 
a 41 tohto zoznamu; obchodné franšízové služby; 
zostavovanie výpisov z účtov. 
36 - Činnosť depozitára cenných papierov; vydá-
vanie cenných papierov; uloženie a správa cenných 
papierov alebo iných hodnôt hospodárenia s cen-
nými papiermi klienta na jeho účet vrátane pora-
denstva (portfolio manažment); vydávanie tuzem-
ských a zahraničných cenných papierov emiten-
tov a služby súvisiace s ich umiestňovaním; pri-
jímanie listinných cenných papierov do samostat-
nej úschovy; prijímanie listinných cenných pa-
pierov do hrom adnej úschovy; evidencia zakni-
hovaných cenných papierov a imobilizovaných cen-
ných papierov v registroch emitentov; evidencia 
majiteľov zaknihovaných cenných papierov na úč-
toch majiteľov; evidencia údajov o cenných pa-
pieroch na klientskych účtoch členov a držiteľ-
ských účtoch; evidencia zmien na účtoch majite-
ľov, na klientskych účtoch členov a držiteľských 
účtoch; evidencia údajov, zmien a ďalších údajov 
týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov  
a imobilizovaných cenných papierov; prideľova-
nie, zmeny a rušenie identifikačného kódu ISIN  
a iných identifikačných kódov týkajúcich sa cen-
ných papierov; zúčtovacie, evidenčné, správcov-
ské alebo finančné služby členom centrálneho 
depozitára, majiteľom účtov vedených centrálnym 
depozitárom, emitentom, majiteľom cenných pa-
pierov, obchodníkom s cennými papiermi, orga-
nizátorom verejného trhu, burze cenných papie-
rov; poradenstvo v oblasti cenných papierov; ve-
denie zoznamov akcionárov pri listinných akciách 
na meno; zabezpečenie splácania menovitej hod-
noty cenných papierov a vyplácanie výnosov  
z cenných papierov na žiadosť emitenta; úschova 
a správa finančných nástrojov na účet klienta 
vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, 
najmä správy peňažných prostriedkov a finanč-
ných zábezpek; prenájom bezpečnostných schrá-
nok; poskytovanie úverov alebo pôžičiek klien-
tovi na účely vykonania obchodu s investičnými 
nástrojmi; zriaďovanie účtu u zahraničnej práv-
nickej osoby s obchodným predmetom činnosti 
ako centrálny depozitár u zahraničnej banky ale-
bo zahraničného obchodníka s cennými papier-
mi; požičiavanie cenných papierov; správa ga-
rančného fondu; finančné služby súvisiace s čin-
nosťou centrálneho depozitára; sprostredkovanie 
na burze cenných papierov; kurzové záznamy na 
burze; správcovstvo, evidencia rozhodnutí prija-
tých ministerstvom podľa zákona o cenných pa-
pieroch; registrácia záložných práv; investovanie  
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do cenných papierov na vlastný účet; obchodo-
vanie s prevoditeľnými cennými papiermi; zria-
ďovanie a vedenie držiteľských účtov; netting 
(vzájomné započítavanie záväzkov a pohľadávok 
účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania z ob-
chodov vyrovnávaných v systéme zúčtovania a vy-
rovnania); klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov); finančné ana-
lýzy; elektronický prevod kapitálu; elektronické 
platobné prevody; finančné informácie; financo-
vanie (služby); finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finan-
čné poradenstvo; finančné riadenie; finančné kon-
zultačné služby; finančné oceňovanie podnikových 
súpisov a aktív; faktoring; forfajtingové služby; 
poskytovanie služieb uvedených triede 36 t ohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, počítačových sietí a inter-
netu; zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s inves-
tičnými nástrojmi; zverejňovanie informácií v tla-
či uverejňujúcej burzové správy a na webovej 
stránke inštitúcie šíriacej uvedené informácie 
vrátane na webovej stránke centrálneho depozitá-
ra v súlade s informačnou a oznamovacou povin-
nosťou centrálneho depozitára. 
41 - Vzdelávanie; vzdelávanie v oblasti cenných 
papierov; organizovanie vzdelávacích výcvikov; 
organizovanie vzdelávacích kurzov; organizova-
nie školení; praktický výcvik (ukážky); vyučova-
nie; informácie o výchove a vzdelávaní; organi-
zovanie a vedenie kongresov; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie a vedenie sympózií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
písanie textov (okrem reklamných); online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; vydávanie kníh; vy-
dávanie textov (okrem reklamných). 

(540) 

  
 

(731) Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s., 
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, SK; 

(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5519-2015 
(220) 29.9.2015 

 10 (511) 1, 3, 37 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ume-
lé živice (suroviny); plasty (suroviny; pôdne hno-
jivá; hasiace zmesi; prípravky na kalenie a zvá-
ranie kovov; chemikálie na konzervovanie potra-
vín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre priemysel; 
absorpčné a adsorpčné chemikálie na sorpciu te-
kutín a plynov; moridlá pre priemysel; tmely pre 
priemysel; chemické prípravky na dekontaminá-
ciu plôch zasiahnutých ropnými haváriami. 

 
 

3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; voňavkárske výrobky; esenciálne 
oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody; prí-
pravky na čistenie zubov. 
37 - Stavebníctvo; čistenie interiérov budov; čis-
tenie exteriérov budov; inštalácie, opravy a údrž-
ba strojov; upratovanie kancelárií. 

(540) BAKTOROL 
(731) O.G.N. ČR s.r.o., Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 

Praha 4 Krč, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5521-2015 
(220) 30.9.2015 

 10 (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; administra-

tívne spracovanie obchodných objednávok; aktu-
alizovanie reklamných materiálov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; marketing; marke-
tingové štúdie; navrhovanie reklamných materiá-
lov; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; odborné ob-
chodné riadenie umeleckých činností; on line pos-
kytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb; on line reklama na 
počítačovej komuniakčnej sieti; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu pr edaja; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pí-
sanie reklamných textov; podpora predaja (pre 
tretie osoby); pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; predvádza-
nie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja; predvádzanie tovaru; prenájom pre-
dajných automatov; prenájom predajných stánkov; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; prenájom reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; prezentácia výrobkov v k o-
munikačných médiách pre maloobchod; prieskum 
trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; rozhla-
sová reklama; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; tvorba rek-
lamných filmov; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); vydávanie reklamných textov; vyhľadá-
vanie sponzorov; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach. 
36 - Finančné sponzorstvo; prenájom nehnuteľ-
ností; správa nehnuteľností; úschovne služby, ús-
chova v bezpečnostných stránkach. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný do-
zor. 
38 - On line posielanie pohľadníc; poskytovanie 
používateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete. 
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41 - Informácie o možnostiach zábavy; informácie 
o výchove a vzdelávaní; koncertné siene (služby); 
organizovanie a vedenie koncertov; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; organizovanie športo-
vých súťaží; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; organizovanie živých vystú-
pení; písanie textov (okrem reklamných); pláno-
vanie a organizovanie večierkov; požičiavanie hra-
čiek; praktický výcvik (ukážky); premietanie ki-
nematografických filmov; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; vydávanie textov (okrem rek-
lamných); zábava. 
42 - Tvorba softvéru. 
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); 
kaviarne; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov 
a nápojového skla; prenájom osvetľovacích za-
riadení; prenájom prednáškových sál; reštauračné 
(stravovacie) služby. 
45 - Osobní strážcovia; straty a nálezy. 

(540) Eurovea City 
(731) EUROVEA, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5523-2015 
(220) 5.10.2015 
(310) 521502 
(320) 10.4.2015 
(330) CZ 

 10 (511) 29, 30, 32, 35 
(511) 29 - Mäso; ryby (neživé); hydina (mäso); divina; 

mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené, 
varené, zavárané ovocie a z elenina; základy pre 
polievky a omáčky vo forme želé; bujóny vo for-
me želé; polievkové koncentráty vo forme želé; 
dehydrovaná želatína v prášku alebo v plátkoch; 
džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne vý-
robky; potravinárske oleje a tuky; strukoviny ok-
rem čerstvých; bujóny a vývary; gelové bujó- 
ny; polievky; instantné polievky; zmesi v prášku 
a v p aste na prípravu hotových jedál a štiav  
k mäsu pripravených na základe živočíšnych su-
rovín (s prevažným obsahom mäsových a mlieč-
nych surovín a vajec) a ich zmesí; prísady do po-
lievok ako granulované zmesi a závarky na mä-
sovom základe; mäsové polotovary; mäsové guľ-
ky; jedlá z rýb; sezamový olej; zemiakové knedle 
v prášku; instantná zemiaková kaša; zmesi v práš-
ku a v pa ste na prípravu hotových jedál a štiav  
k mäsu pripravených na základe rastlinných su-
rovín (s prevažným obsahom zeleniny a bylín)  
a ich zmesí. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; 
pečivo; cukrovinky; zmrzliny; cukor; med; mela-
sa; kvasnice; prášok do pečiva; soľ; horčica; 
ocot; konzumný ľad; korenie; koreniace zmesi; 
zmesi korenia a bylín; upravené sezamové seme-
ná; žemľové knedle v prášku; múčniky v prášku; 
pudingy v prášku; zmesi na čokoládové, kakaové 
a kávové polevy; instantná krupicová kaša; in-
stantná ovsená kaša; instantná obilninová kaša;  
 
 

mliečna ryža; tekuté koreniace prípravky; chilli 
omáčky; sójové omáčky; marinády, zálievky na 
ochutenie; tekuté ochucovadlá; tatárske omáčky; 
majonézy; kuskus; cestoviny; tortelliny; škrob 
(potraviny); omáčky na báze výrobkov v tejto 
triede ako sú základy pre omáčky a hotové omáč-
ky podávané zohriate k c estovinám a iným jed-
lám; chuťové prísady; sladké omáčky topingy; 
cukrárske výrobky; zmesi v prášku a v paste na 
prípravu hotových jedál, omáčok a štiav k mä- 
su pripravených na základe rastlinných surovín  
(s prevažným obsahom múky, obilnín, strukovín, 
korenia) a ich zmesí; prísady do polievok ako 
granulované zmesi a závarky na ras-tlinnom zák-
lade (prevažujúca zmes múky, strúhanky, korenia 
a s prídavkom zeleniny); krutóny (kúsky opeče-
ného chleba alebo žemle); aromatické prípravky 
do potravín; príchute do po travín (okrem éteric-
kých esencií a esenciálnych olejov); zahusťova-
cie prípravky na kuchynské použitie. 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); šumivé neal-
koholické nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné 
nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu 
nápojov. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; predvádzanie tovaru; inzertné 
služby; prenájom reklamných plôch; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (vzor-
ky); poskytovanie obchodných alebo reklamných 
informácií; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom multimediálnych prostriedkov; 
obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi 
uvedenými v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovar-
mi uvedenými v triedach 29, 30 a  32 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu; maloobchod- 
né a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5526-2015 
(220) 6.10.2015 
(310) 523934 
(320) 17.7.2015 
(330) CZ 

 10 (511) 29, 30, 32, 35 
(511) 29 - Mäso; ryby (neživé); hydina (mäso); divina; 

mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené, 
varené, zavárané ovocie a z elenina; základy pre 
polievky a omáčky vo forme želé; bujóny vo for-
me želé; polievkové koncentráty vo forme želé;  
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 dehydrovaná želatína v prášku alebo v plátkoch; 
džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne vý-
robky; potravinárske oleje a tuky; strukoviny ok-
rem čerstvých; bujóny a vývary; gelové bujó- 
ny; polievky; instantné polievky; zmesi v prášku 
a v p aste na prípravu hotových jedál a štiav  
k mäsu pripravených na základe živočíšnych su-
rovín (s prevažným obsahom mäsových a mlieč-
nych surovín a vajec) a ich zmesí; prísady do po-
lievok ako granulované zmesi a závarky na mä-
sovom základe; mäsové polotovary; mäsové guľ-
ky; jedlá z rýb; sezamový olej; zemiakové kned- 
le v prášku; instantná zemiaková kaša; zmesi  
v prášku a v p aste na prípravu hotových jedál  
a štiav k m äsu pripravených na základe rastlin-
ných surovín (s prevažným obsahom zeleniny  
a bylín) a ich zmesí. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; 
pečivo; cukrovinky; zmrzliny; cukor; med; melasa; 
kvasnice; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; 
konzumný ľad; korenie; koreniace zmesi; zmesi ko-
renia a bylín; upravené sezamové semená; žem-
ľové knedle v prášku; múčniky v prášku; pudin-
gy v prášku; zmesi na čokoládové, kakaové a ká-
vové polevy; instantná krupicová kaša; instantná 
ovsená kaša; instantná obilninová kaša; mliečna 
ryža; tekuté koreniace prípravky; chilli omáčky; 
sójové omáčky; marinády, zálievky na ochutenie; 
tekuté ochucovadlá; tatárske omáčky; majonézy; 
kuskus; cestoviny; tortelliny; škrob (potraviny); 
omáčky na báze výrobkov v tejto triede ako sú 
základy pre omáčky a hotové omáčky podávané 
zohriate k cestovinám a iným jedlám; chuťové 
prísady; sladké omáčky topingy; cukrárske vý-
robky; zmesi v prášku a v paste na prípravu ho-
tových jedál, omáčok a štiav k mäsu pripravených 
na základe rastlinných surovín (s prevažným ob-
sahom múky, obilnín, strukovín, korenia) a i ch 
zmesí; prísady do polievok ako granulované zmesi 
a závarky na rastlinnom základe (prevažujúca zmes 
múky, strúhanky, korenia a s prídavkom zeleni-
ny); krutóny (kúsky opečeného chleba alebo žem-
le); aromatické prípravky do pot ravín; príchute 
do potravín (okrem éterických esencií a esenciál-
nych olejov); zahusťovacie prípravky na kuchyn-
ské použitie. 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); šumivé neal-
koholické nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné 
nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu 
nápojov. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; predvádzanie tovaru; inzertné služ-
by; prenájom reklamných plôch; prenájom rek-
lamného času v komunikačných médiách; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (vzor-
ky); poskytovanie obchodných alebo reklamných 
informácií; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom multimediálnych prostriedkov; 
obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi 
uvedenými v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovar-
mi uvedenými v triedach 29, 30 a  32 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu; maloobchod- 
né a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu. 
 

(540) 

  
 

(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5527-2015 
(220) 6.10.2015 
(310) 523964 
(320) 20.7.2015 
(330) CZ 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; ta-

pioka a ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; 
pečivo; cukrovinky; zmrzliny; cukor; med; melasa; 
kvasnice; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; 
konzumný ľad; korenie; koreniace zmesi; zmesi 
korenia a bylín; upravené sezamové semená; žem-
ľové knedle v prášku; múčniky v prášku; pudin-
gy v prášku; zmesi na čokoládové, kakaové a ká-
vové polevy; instantná krupicová kaša; instantná 
ovsená kaša; instantná obilninová kaša; mliečna 
ryža; tekuté koreniace prípravky; chilli omáčky; 
sójové omáčky; marinády, zálievky na ochutenie; 
tekuté ochucovadlá; tatárske omáčky; majonézy; 
kuskus; cestoviny; tortelliny; škrob (potraviny); 
omáčky na báze výrobkov v tejto triede ako sú 
základy pre omáčky a hotové omáčky podávané 
zohriate k c estovinám a iným jedlám; chuťové 
prísady; sladké omáčky topingy; cukrárske vý-
robky; zmesi v prášku a v paste na prípravu ho-
tových jedál, omáčok a štiav k mäsu pripravených 
na základe rastlinných surovín (s prevažným ob-
sahom múky, obilnín, strukovín, korenia) a ich zme-
sí; prísady do polievok ako granulované zmesi  
a závarky na rastlinnom základe (prevažujúca 
zmes múky, strúhanky, korenia a s prídavkom ze-
leniny); krutóny (kúsky opečeného chleba alebo 
žemle); aromatické prípravky do potravín; príchu-
te do potravín (okrem éterických esencií a esen-
ciálnych olejov); zahusťovacie prípravky na ku-
chynské použitie. 

(540) 
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(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5528-2015 
(220) 6.10.2015 
(310) 523965 
(320) 20.7.2015 
(330) CZ 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; 

tapioka a ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; 
pečivo; cukrovinky; zmrzliny; cukor; med; mela-
sa; kvasnice; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; 
konzumný ľad; korenie; koreniace zmesi; zmesi 
korenia a bylín; upravené sezamové semená; žem-
ľové knedle v prášku; múčniky v prášku; pudin-
gy v prášku; zmesi na čokoládové, kakaové a ká-
vové polevy; instantná krupicová kaša; instantná 
ovsená kaša; instantná obilninová kaša; mliečna 
ryža; tekuté koreniace prípravky; chilli omáčky; 
sójové omáčky; marinády, zálievky na ochutenie; 
tekuté ochucovadlá; tatárske omáčky; majonézy; 
kuskus; cestoviny; tortelliny; škrob (potraviny); 
omáčky na báze výrobkov v tejto triede ako sú 
základy pre omáčky a hotové omáčky podávané 
zohriate k cestovinám a iným jedlám; chuťové 
prísady; sladké omáčky topingy; cukrárske výrob-
ky; zmesi v prá šku a v pa ste na prípravu hoto-
vých jedál, omáčok a štiav k mäsu pripravených 
na základe rastlinných surovín (s prevažným ob-
sahom múky, obilnín, strukovín, korenia) a ich 
zmesí; prísady do polievok ako granulované zmesi 
a závarky na rastlinnom základe (prevažujúca zmes 
múky, strúhanky, korenia a s prídavkom zeleniny); 
krutóny (kúsky opečeného chleba alebo žemle); 
aromatické prípravky do pot ravín; príchute do 
potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych 
olejov); zahusťovacie prípravky na kuchynské 
použitie. 

(540) 

  
 

(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 5559-2015 
(220) 20.10.2015 

 10 (511) 3, 35 
(511) 3 - Bieliace prípravky; pracie prostriedky; prípravky 

na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; 
mydlá; voňavkárske výrobky; esenciálne oleje; 
kozmetické prípravky; vlasové vody; zubné pas-
ty; vlasová kozmetika, starostlivosť o vlasy; vla-
sová výživa, šampóny; vlasové vody; vlasové gé-
ly; vlasové tužidlá; kondicionéry na vlasy; vlaso-
vé kúry; vlasové oleje. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; maloobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triede 3 tohto zoz-
namu prostredníctvom zásielkového predaja, ka-
talógového predaja a internetu. 

(540) NANOX 
(731) Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Čes-

ká Skalice, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5561-2015 
(220) 20.10.2015 

 10 (511) 8, 20, 21, 35 
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný po-

hon); krájače na zeleninu; krájače vajec (neelek-
trické); sekáčiky a nože na mäso a zeleninu; ot-
várače na konzervy (nie elektrické); nožnice; je-
dálenské príbory (nože, vidličky a lyžice). 
20 - Prenosné bytové zariadenie (dekoračné pred-
mety), nábytok (bytové zariadenie); kovový n á-
bytok; prútený tovar; drevené, sadrové alebo plas-
tové figuríny (sošky). 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; lisy 
na ovocie pre domácnosť, nie elektrické; šejkre, 
ručné mixéry; kuchynské mlynčeky, nie elektric-
ké; otvárače na fľaše (elektrické aj neelektrické); 
strúhadlá pre domácnosť; lisy na cesnak (kuchyn-
ské náradie); kuchynské drviče (nie elektrické). 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; maloobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 8, 20 a 21 
tohto zoznamu prostredníctvom zásielkového pre-
daja, katalógového predaja a internetu. 

(540) STEELUXOR 
(731) Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Čes-

ká Skalice, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5562-2015 
(220) 20.10.2015 

 10 (511) 7, 11, 21, 35 
(511) 7 - Elektrické drviče na potraviny pre domác-

nosť; elektrické mixéry na potraviny pre domác-
nosť; kávové mlynčeky okrem ručných; elektrické 
šľahače; elektrické mixéry pre domácnosť; elek-
trické kuchynské roboty; elektrické odšťavovače; 
vysávače; elektrické otvárače na konzervy; stro-
jové sekáče; miešadlá (stroje); stroje na miesenie; 
elektrické kuchynské mlynčeky; elektrické lisy 
pre domácnosť; stroje na strúhanie zeleniny; krá-
jače na chlieb (stroje); vysávače prachu; žehliace 
stroje; elektrické nože. 
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11 - Elektrické kuchynské potreby na varenie a pe-
čenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávo-
vary; elektrické varné kanvice; elektrické hrian-
kovače; mikrovlnné rúry; sušiče na vlasy; kulmy 
na vlasy; ventilátory (časti vetracích zariadení); 
vykurovacie a vyhrievacie zariadenia; chladiace za-
riadenia a stroje; vetracie zariadenia; chladničky; 
mraziace zariadenia, mrazničky; elektrické frité-
zy; elektrické variče; inhalačné prístroje nie na 
lekárske použitie. 
21 - Potreby pre domácnosť, kuchynské potreby 
(nie elektrické) na varenie, pečenie, vyprážanie, 
ohrievanie, chladenie a výrobu pary; časti a súčasti 
uvedených tovarov (nezaradené v iných triedach). 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; maloobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 7, 11 a 21 
tohto zoznamu prostredníctvom zásielkového 
predaja, katalógového predaja a internetu. 

(540) PARDOM 
(731) Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Čes-

ká Skalice, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5563-2015 
(220) 20.10.2015 

 10 (511) 3, 11, 21 
(511) 3 - Adstringentné prípravky na kozmetické po-

užitie; kozmetické prípravky s aloe vera; kozme-
tické farby; bieliace krémy na pokožku; dezodo-
račné mydlá; esenciálne oleje; gély na bielenie 
zubov; kozmetické prípravky; kozmetické prí-
pravky na zoštíhlenie; kozmetické ceruzky; koz-
metické prípravky do kúpeľa; kozmetické krémy; 
oleje na kozmetické použitie; ochranné prípravky 
na opaľovanie; kozmetické prípravky na opaľo-
vanie; kozmetické pleťové vody; kozmetické prí-
pravky na starostlivosť o pleť; aromatické látky 
(esenciálne oleje); čistiace oleje; parfumérske 
oleje; oleje na toaletné použitie. 
11 - Zariadenia na výrobu pa ry; grily (prístroje 
na opekanie); elektrické tlakové hrnce; prístroje 
na hydromasážne kúpele; elektrické kávovary; 
elektrické kanvice; olejové lampy; hriankovače; 
parné akumulátory; elektrické vyhrievacie prik-
rývky, nie na lekárske použitie; sterilizátory; su-
šičky (prístroje); elektrické svetlá na vianočné 
stromčeky; sušiče na vlasy. 
21 - Kozmetické pomôcky; kozmetické špachtle; 
elektrické zubné kefky. 

(540) SONISSIMO 
(731) Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Čes-

ká Skalice, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5572-2015 
(220) 23.10.2015 

 10 (511) 30, 32, 43 
(511) 30 - Káva; čaj; kakao; cukor; kávové náhradky; mú-

ka a obilninové výrobky; pekárske a cukrárske 
výrobky; zmrzliny; med; konzumný ľad. 

 
 

32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; bary (služby); po-
žičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojové-
ho skla. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, hnedá, biela 
(731) Prieložný Martin, A. Bernoláka 508, 013 03 Varín, 

SK; 
 
 

(210) 5578-2015 
(220) 27.10.2015 

 10 (511) 5, 10, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lieky pre humánnu 

medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; hygie-
nické tampóny; absorpčná vata; diétne potraviny 
na lekárske použitie; výživové doplnky; minerál-
ne výživové prípravky; proteínové výživové do-
plnky; vitamínové prípravky; alkaloidy na lekár-
ske použitie; analgetiká; chemické antikoncepčné 
prípravky; biochemické antikoncepčné prípravky; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; liečive ras- 
tliny; čapíky; roztoky na kontaktné šošovky; dez-
infekčné prípravky na hygienické použitie; dia-
gnostické prípravky na lekárske použitie; diagnos-
tické prípravky na veterinárne použitie; drogy na 
lekárske použitie; enzýmové výživové doplnky; 
enzymatické prípravky na lekárske použitie; fun-
gicídy; hormóny na lekárske použitie; náplasti, 
chemické prípravky na lekárske použitie; absorpč-
né nohavičky pre inkontinentných pacientov; hy-
gienické vložky pre inkontinentných pacientov; 
hygienické nohavičky; laxatíva; prenosné lekár-
ničky (plné); masti na farmaceutické použitie; pot-
raviny pre dojčatá; obväzový materiál; detské plien-
ky; protiparazitické prípravky; farmaceutické prí-
pravky na starostlivosť o pokožku; antireumatic-
ké prípravky; repelenty proti hmyzu; repelenty 
pre psov; sedatíva; vakcíny; výživové vlákniny; 
žuvačky na lekárske použitie; žuvačky proti ne-
voľnosti pri cestovaní. 
10 - Antikoncepčné prostriedky (nechemické); or-
topedické podporné bandáže; barly; zdravotná obuv; 
ortopedická obuv; ortopedické pomôcky; dávko-
vače liekov (tabletiek); detské fľaše; cumle pre 
dojčatá; chirurgické nožnice; chirurgické prístro-
je a nástroje; chrániče sluchu; inhalátory; mater-
nicové irigátory; vaginálne irigátory; pomôcky pri 
dojčení; prezervatívy, kondómy; krvné tlakome-
ry; krúžky na prerezávanie zubov; kvapkadlá na 
lekárske použitie; nádobky na podávanie liekov;  
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nepremokavé plachty na nemocničné postele; po-
dušky na lekárske použitie; vankúše proti prele-
žaninám; elektricky vyhrievané prikrývky na le-
kárske použitie; pančuchy na kŕčové žily; elastické 
obväzy; injekčné striekačky; injekčné ihly na le-
kárske použitie; lekárske teplomery; tvárové och-
ranné rúška pre nemocničný personál; vibroma-
sážne prístroje; masážne prístroje; mikrodermál-
ne obrusovače; rehabilitačné prístroje na lekárske 
použitie; prístroje na meranie pulzu; rádiologické 
prístroje na lekárske použitie; prístroje na liečbu 
akné; lekárske prístroje a nástroje; lampy na le-
kárske použitie. 
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými, veterinárnymi a s anitárnymi 
prípravkami a zdravotníckym materiálom; online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov 
a predajcov výrobkov a služieb; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; analýzy nákladov; 
podnikateľské a obchodné informácie; analýzy 
nákupných cien; analýzy veľkoobchodných cien; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchod-
ná reklama; prenájom reklamných plôch; predvá-
dzanie tovaru; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; rozširovanie vzoriek tovarov; po-
radenské služby v oblasti obchodného alebo pod-
nikateľského riadenia; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach. 

(540) 

  
 
(591) červená, modrá 
(731) KRATEGUS spol. s r.o., Slévárenská 406/17, 

709 73 Ostrava -Mariánske Hory, CZ; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5582-2015 
(220) 28.10.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Nahraté informácie, údaje a databázy na elek-

tronických, magnetických a optických nosičoch; 
elektronické publikácie (informačné katalógy, ča-
sopisy a periodiká, knihy) (sťahovateľné); nahrané 
zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy 
na nosičoch údajov; počítačový softvér (nahraté 
počítačové programy) na CD a DVD a magnetic-
kých nosičoch. 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy; no-
viny; knihy; prospekty; plagáty; kalendáre; foto-
grafie; pohľadnice; samolepky na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; obalový materiál z pa-
piera; baliace plastové fólie; papierové a plastové 
vrecká a tašky na balenie; kancelárske potreby (ok-
rem nábytku). 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti; sprostredkovanie 
obchodných kontaktov; reklama; podpora predaja 
(pre tretie osoby); poskytovanie obchodných ale-
bo reklamných multimediálnych informácií; vy-
hľadávanie obchodných alebo reklamných multi- 
 

mediálnych informácií; inzertné služby on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; ob-
chodné využitie siete internet v oblasti vyhľadá-
vacích služieb a e-biznisu; vydávanie reklamných 
textov; rozširovanie reklamných materiálov; ob-
chodný prieskum; analýzy trhu; marketing; orga-
nizovanie reklamných a obchodných podujatí za-
meraných na predvádzanie tovarov a služieb; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných výs-
tav; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely alebo podporu predaja; rozširovanie rekla-
mných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; obchodné po-
radenské a konzultačné služby. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom internetu; komunikačné služby pros-
tredníctvom satelitov; výmena elektronických správ 
a informácií; služby zabezpečujúce audiovizuál-
nu komunikáciu prostredníctvom informačných  
a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete 
internet a satelitov; odborné poradenstvo a pos-
kytovanie informácií v oblasti služieb uvedených 
v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vydávanie tlačených publikácií (okrem reklam-
ných); vydávanie tlačených spoločenských, zábav-
ných, vzdelávacích a odborných časopisov; on li-
ne vydávanie elektronických časopisov; nahráva-
nie zvukových nosičov; nahrávanie zvukovo-ob-
razových nosičov; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; požičiavanie tlačených publi-
kácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazo-
vých nosičov; organizovanie zábavných a vzde-
lávacích súťaží a podujatí; organizovanie hobby 
súťaží (okrem reklamných); organizovanie pred-
nášok na podporu zdravého životného štýlu a spo-
ločenského uplatnenia; organizovanie spoločenských 
podujatí na podporu zdravého životného štýlu  
a spoločenského uplatnenia; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; informačné, 
konzultačné a poradenské služby v oblasti publi-
kačných služieb. 

(540) Lenna 
(731) A - IMZ, s.r.o., Boldog č. 195, 925 16 Réca, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5583-2015 
(220) 28.10.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Nahraté informácie, údaje a databázy na elek-

tronických, magnetických a optických nosičoch; 
elektronické publikácie (informačné katalógy, 
časopisy a periodiká, knihy) (sťahovateľné); na-
hrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové 
záznamy na nosičoch údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy) na CD a DVD a mag-
netických nosičoch. 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy; no-
viny; knihy; prospekty; plagáty; kalendáre; foto-
grafie; pohľadnice; samolepky na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; obalový materiál z pa-
piera; baliace plastové fólie; papierové a plastové 
vrecká a tašky na balenie; kancelárske potreby (ok-
rem nábytku). 
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35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; sprostredko-
vanie obchodných kontaktov; reklama; podpora 
predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných 
alebo reklamných multimediálnych informácií; 
vyhľadávanie obchodných alebo reklamných mul-
timediálnych informácií; inzertné služby on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchod-
né využitie siete internet v oblasti vyhľadávacích 
služieb a e-biznisu; vydávanie reklamných textov; 
rozširovanie reklamných materiálov; obchodný 
prieskum; analýzy trhu; marketing; organizova-
nie reklamných a obchodných podujatí zamera-
ných na predvádzanie tovarov a služieb; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
alebo podporu predaja; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; obchodné poraden-
ské a konzultačné služby. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom internetu; komunikačné služby pros-
tredníctvom satelitov; výmena elektronických správ 
a informácií; služby zabezpečujúce audiovizuál-
nu komunikáciu prostredníctvom informačných  
a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete 
internet a satelitov; odborné poradenstvo a pos-
kytovanie informácií v oblasti služieb uvedených 
v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vydávanie tlačených publikácií (okrem rek-
lamných); vydávanie tlačených spoločenských, 
zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov; 
on line vydávanie elektronických časopisov; na-
hrávanie zvukových nosičov; nahrávanie zvuko-
vo-obrazových nosičov; tvorba rozhlasových a te-
levíznych programov; požičiavanie tlačených pub-
likácií a nahraných zvukových a zvukovo-obra-
zových nosičov; organizovanie zábavných a vzde-
lávacích súťaží a podujatí; organizovanie hobby 
súťaží (okrem reklamných); organizovanie predná-
šok na podporu zdravého životného štýlu a spo-
ločenského uplatnenia; organizovanie spoločen-
ských podujatí na podporu z dravého životného 
štýlu a spoločenského uplatnenia; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; informačné, 
konzultačné a poradenské služby v oblasti publi-
kačných služieb. 

(540) 

  
 

(731) A - IMZ, s.r.o., Boldog č. 195, 925 16 Réca, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5584-2015 
(220) 28.10.2015 

 10 (511) 9, 35, 38, 40, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné prístroje a nástroje; elektrické a elek-
tronické prístroje a nástroje, všetky na spracova-
nie, zaznamenávanie, ukladanie, prenos, vyhľa-
dávanie alebo príjem dát; prístroje a nástroje na 
zaznamenávanie, prenos, zosilnenie alebo repro-
dukciu zvuku, obrazu, informácií alebo kódovaných  
 

 údajov; kamery; fotografické prístroje, nástroje  
a zariadenia; prístroje, nástroje a zariadenia na 
spracovanie obrazu; televízne a rádiové prístroje; 
telekomunikačné, rádiové a televízne vysielače  
a prijímače; prístroje umožňujúce prístup k vy-
sielaným alebo prenášaným programom; holo-
gramy; počítače; periférne zariadenia počítačov; 
programované elektronické obvody nesúce údaje; 
počítačové programy; počítačový softvér; disky  
a pásky ako magnetické nosiče údajov; nenahra-
né a nahrané magnetické karty; elektronické dá-
tové karty; elektronické pamäťové karty; inteligen-
tné čipové karty (smart cards); karty s mikropro-
cesormi; karty s integrovanými obvodmi; elektro-
nické identifikačné karty; elektronické telefónne 
karty; elektronické telefónne kreditné karty; elek-
tronické kreditné karty; elektronické platobné kar-
ty; karty na elektronické hry určené na použitie  
s telefónmi; kompaktné disky (CD-ROM); mag-
netické, digitálne a optické nosiče údajov; mag-
netické, digitálne a optické médiá na nahrávanie 
a ukladanie údajov (nenahrané a nahrané); počí-
tačový softvér dodávaný z internetu; elektronic- 
ké publikácie (kopírovateľné) poskytované onli-
ne z počítačových databáz alebo internetu; počí-
tačový softvér a telekomunikačné prístroje (vrá-
tane modemov) umožňujúce pripojenie k databá-
zam, miestnym sieťam a internetu; počítačový 
softvér umožňujúci telekonferenčné, videokonfe-
renčné a videofónne služby; počítačový softvér 
umožňujúci prehľadávanie a vyhľadávanie úda-
jov; počítačový softvér umožňujúci prístup k da-
tabázam, telekomunikačným službám, počítačo-
vým sieťam a elektronickým výveskám (electronic 
bulletin boards); softvér na počítačové hry; digi-
tálna hudba (kopírovateľná) poskytovaná z počí-
tačových databáz alebo internetu; digitálna hudba 
(kopírovateľná) poskytovaná z MP3 webových 
internetových stránok; zariadenia na prehrávanie 
hudby získanej z internetu; MP3 prehrávače; fo-
tografie, obrázky, grafiky, zvukové úryvky hu-
dobných diel alebo ústnych prejavov, filmy, vi-
deonahrávky a audiovizuálne programy (kopíro-
vateľné) poskytované z počítačových databáz alebo 
z internetu; diaľkové monitorovacie prístroje; po-
čítačový softvér na použitie v diaľkovom moni-
torovaní; satelitné vysielače a prijímače; teleko-
munikačné a vysielacie satelity; rádiotelefónne 
signalizačné stanice a telefónne stožiare; elektric-
ké vodiče a káble; optické káble; odporové vodiče; 
elektródy na použitie s telefónnymi prístrojmi, 
počítačmi a batériami; telekomunikačné systémy 
a zariadenia; terminály pre telefónne siete; tele-
fónne ústredne (zariadenia); zariadenia na vstup, 
ukladanie, konverziu a spracovanie telekomuni-
kačného signálu; telefónne zariadenia; zariadenia 
pre pevné, prenosné, mobilné, hands-free alebo zvu-
kovo aktivované telefóny; multimediálne terminá-
ly; interaktívne terminály na zobrazenie a objed-
návanie tovarov a služieb; elektrické paginova-
cie, rádiopaginovacie a r ádiotelefónne prístroje; 
telefóny, mobilné telefóny a telefónne slúchad- 
lá; faxovacie prístroje; príslušenstvá pre telefóny 
a telefónne slúchadlá a súpravy; adaptéry na po-
užitie s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie  
s telefónmi; jednotky na upevnenie na stole alebo 
v aute so zabudovanými reproduktormi umožňu-
júce používanie telefónnych súprav bez držania  
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 rukami (hands-free); držiaky telefónnych súprav 
do vozidiel; tašky, puzdrá a obaly špeciálne upra-
vené na držanie alebo nosenie prenosných telefó-
nov a telefónnych zariadení a príslušenstva; počí-
tačové osobné organizéry; antény; elektrické baté-
rie; mikroprocesory; počítačové klávesnice; mo-
demy; kalkulačky; displejové obrazovky; elektro-
nické globálne zameriavacie systémy; elektronic-
ké navigačné, sledovacie a zameriavacie prístroje; 
monitorovacie (iné než in vivo monitorovacie) 
prístroje; rádiové prístroje; elektrické riadiace, tes-
tovacie (iné než in vivo testovacie), signalizačné, 
kontrolné a učebné prístroje; optické a elektroop-
tické prístroje; videofilmy; audiovizuálne prístro-
je a z ariadenia; elektrické a e lektronické príslu-
šenstvo a periférne zariadenia určené a prispôso-
bené na použitie s počítačmi; časti nezahrnuté  
v iných triedach na tovary uvedené v triede 9 toh-
to zoznamu; sťahovateľné hudobné súbory; solár-
ne články; solárne panely na výrobu elektrickej 
energie. 
35 - Reklama; reklama a propagácia podnikania; 
obchodný manažment; obchodná správa; organi-
zácia a manažment obchodných stimulačných ale-
bo vernostných schém; obchodné alebo podnika-
teľské informačné služby; administratívne spraco-
vanie e-mailových príkazov; organizovanie ob-
chodných prezentácií pre tretie osoby; výskum  
a prieskumy v oblasti obchodu alebo podnikania; 
služby obchodných prognóz; zabezpečenie obchod-
ných alebo podnikateľských, pisárskych a sekre-
társkych služieb; monitoring spravodajstva a naj-
novších udalostí a vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre zákazníkov); usporadú-
vanie a vedenie prehliadok na obchodné účely; 
maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
de 9 tohto zoznamu; maloobchodné služby s te-
lekomunikačnými výrobkami, s elektronikou, s prís-
lušenstvom telekomunikačných výrobkov, s prí-
slušenstvom pre elektroniku, s dátovými kartami, 
s bezpečnostnými zariadeniami, s odevmi, s obu-
vou, s pokrývkami hlavy, s textíliami, s domácou 
bielizňou, s batožinou, s taškami, s tlačenými vý-
robkami, s papiernickými výrobkami, s hračkami, 
s hrami, so športovými potrebami, so šperkmi,  
s časomernými prístrojmi, s nábytkom, s kozme-
tickými výrobkami, s farmaceutickými príprav-
kami, s čistiacimi výrobkami, so zdravotníckymi 
výrobkami, s potravinami, s nápojmi; usporiada-
nie dražieb na internete; obchodné administratív-
ne služby v oblasti internetových dražieb; obchod-
ný manažment v oblastí počítačov; reklamné služ-
by spojené s propagáciou elektronického obcho-
du; poskytovanie informácií a poradenstva v ob-
lasti obchodných dodávok a propagácie komodít 
(mimo dopravy a prepravy) a v oblasti výberu  
a vystavovania tovarov; poskytovanie informácií 
a poradenstva potenciálnym kupujúcim v oblasti 
nákupu komodít a tovarov; zoratfovanie údajov  
v počítačových databázach; prepisovanie správ 
(kancelárske práce); kompilácia reklám na účely 
ich uvádzania prostredníctvom internetu; kompi-
lovanie adresárov na účely ich publikovania pro-
stredníctvom internetu; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; administratívne spracovanie dát; 
odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných 
predplatiteľov); administratívne spracovanie tele-
fónnych správ; elektronická inventarizácia. 

38 - Telekomunikačné služby; telefonické služby, 
komunikácia prostredníctvom mobilných telefó-
nov, faxové služby, telexové služby, služby zbe-
ru a prenosu správ a odkazov, rádiové paginova-
cie služby, služby presmerovania hovorov, hla-
sová odkazová služba, informácie o t elefónnych 
číslach a elektronická pošta; prenos zvuku, dát, 
obrazov, hudby a informácií; online informačné 
služby týkajúce sa telekomunikácií; prenos dát 
prostredníctvom telekomunikácií; satelitné komu-
nikačné služby; vysielanie alebo prenos rozhla-
sových alebo televíznych programov a filmov, 
teleshoppingových a webshoppingových progra-
mov; služby videotextu a teletextu; služby elek-
tronického systému výberu údajov cez televíziu; 
poskytovanie webového priestoru pre reklamy 
tovarov a služieb; vysielanie a príjem multime-
diálnych obsahov prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí; poskytovanie videospráv; 
videokonferenčné služby; služby videotelefonic-
kých hovorov; telekomunikácia informácií (vrá-
tane webových stránok), počítačových progra-
mov a akýchkoľvek iných dát; poskytovanie po-
užívateľského prístupu k internetu; poskytovanie 
telekomunikačných pripojení k internetu alebo  
k databázam; poskytovanie diskusných fór onl i-
ne; poskytovanie prístupu k di gitálnym hudob-
ným webovým stránkam na internete; poskyto-
vanie prístupu k MP3 webovým stránkam na in-
ternete; poskytovanie prístupu k telekomunikač-
ným infraštruktúram pre iných operátorov; pos-
kytovanie prístupu k e lektronickým online sie-
ťam na vyhľadávanie informácií; poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia; prenos správ a ob-
razov prostredníctvom počítačov; komunikácia pros-
tredníctvom počítačov; služby spravodajských agen-
túr; prenos spravodajstva a informácií o a ktuál-
nych udalostiach; prenájom telekomunikačných 
prístrojov; poradenské, informačné a konzultačné 
služby týkajúce sa všetkých služieb uvedených v 
triede 38 tohto zoznamu; prenájom prístupového 
času k počítačovej databáze; prenájom prístupové-
ho času k počítačovým správam (message boards) 
a k počítačovým sieťam. 
40 - Výroba energie. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum; priemyselné dizajnérstvo; obalo-
vé dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; služby la-
boratórneho výskumu; manažment výskumných, 
dizajnových a vývojových projektov; výskum a vý-
voj produktov; technický výskum; výskumné, vý-
vojové služby týkajúce sa počítačov, počítačo-
vých programov, počítačových systémov, riešení 
počítačových softvérových aplikácií, systémov 
na spracovanie údajov, manažmentu údajov, sys-
témov na spracovanie informácií uložených v po-
čítači, komunikačných služieb, komunikačných rie-
šení, komunikačných aplikácií, komunikačných 
systémov a sieťových prepojení; technické testo-
vanie, skúšanie; priemyselné testovanie, skúša-
nie; príprava technických správ a štúdií; navrho-
vanie počítačového hardvéru; údržba, aktualizá-
cia a navrhovanie počítačového firmvéru, počíta-
čového softvéru a počítačových programov; po-
čítačové programovanie; poskytovanie informá-
cií v oblasti počítačov a počítačových sieťových 
zariadení s výnimkou poradenstva týkajúceho sa 
údržby, inštalácie a opráv počítačov a počítačových  
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zariadení; služby technického poradenstva a kon-
zultačné služby v oblasti informačných technoló-
gií; navrhovanie a vývoj počítačových systémov 
a telekomunikačných systémov a zariadení; pre-
vádzkové podporné služby pre počítačové siete, 
telekomunikačné siete a siete na prenos dát s vý-
nimkou údržby a opráv hardvéru; počítačové prog-
ramovanie poskytované prostredníctvom interne-
tu; prenájom počítačov; tvorba a udržiavanie we-
bových stránok pre zákazníkov; grafické dizaj-
nérstvo; obnovovanie počítačových databáz; tvor-
ba a udržiavanie intranetových stránok pre zákaz-
níkov; hosťovanie na webových stránkach; inšta-
lácia a údržba počítačového softvéru; poskytova-
nie internetových vyhľadávačov; predpoveď po-
časia; interiérové dizajnérstvo; informácie a po-
radenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 42 
tohto zoznamu. 

(540) Orange ekostrom 
(731) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5585-2015 
(220) 28.10.2015 

 10 (511) 9, 35, 38, 40, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné prístroje a nástroje; elektrické a elek-
tronické prístroje a nástroje, všetky na spracova-
nie, zaznamenávanie, ukladanie, prenos, vyhľa-
dávanie alebo príjem dát; prístroje a nástroje na 
zaznamenávanie, prenos, zosilnenie alebo repro-
dukciu zvuku, obrazu, informácií alebo kódova-
ných údajov; kamery; fotografické prístroje, ná-
stroje a zariadenia; prístroje, nástroje a zariadenia 
na spracovanie obrazu; televízne a rádiové prí-
stroje; telekomunikačné, rádiové a t elevízne vy-
sielače a prijímače; prístroje umožňujúce prístup 
k vysielaným alebo prenášaným programom; ho-
logramy; počítače; periférne zariadenia počíta-
čov; programované elektronické obvody nesúce 
údaje; počítačové programy; počítačový softvér; 
disky a pásky ako magnetické nosiče údajov; ne-
nahrané a nahrané magnetické karty; elektronic-
ké dátové karty; elektronické pamäťové karty; in-
teligentné čipové karty (smart cards); karty s mik-
roprocesormi; karty s integrovanými obvodmi; 
elektronické identifikačné karty; elektronické te-
lefónne karty; elektronické telefónne kreditné 
karty; elektronické kreditné karty; elektronické 
platobné karty; karty na elektronické hry určené 
na použitie s telefónmi; kompaktné disky (CD-ROM); 
magnetické, digitálne a optické nosiče údajov; mag-
netické, digitálne a optické médiá na nahrávanie 
a ukladanie údajov (nenahrané a nahrané); počí-
tačový softvér dodávaný z internetu; elektronické 
publikácie (kopírovateľné) poskytované online  
z počítačových databáz alebo internetu; počíta-
čový softvér a telekomunikačné prístroje (vrátane 
modemov) umožňujúce pripojenie k databázam, 
miestnym sieťam a internetu; počítačový softvér 
umožňujúci telekonferenčné, videokonferenčné  
a videofónne služby; počítačový softvér umožňu-
júci prehľadávanie a vyhľadávanie údajov; počí-
tačový softvér umožňujúci prístup k databázam, 
telekomunikačným službám, počítačovým sieťam  
 

 a elektronickým výveskám (electronic bulletin 
boards); softvér na počítačové hry; digitálna hud-
ba (kopírovateľná) poskytovaná z počítačových 
databáz alebo internetu; digitálna hudba (kopíro-
vateľná) poskytovaná z MP3 webových interne-
tových stránok; zariadenia na prehrávanie hudby 
získanej z internetu; MP3 prehrávače; fotografie, 
obrázky, grafiky, zvukové úryvky hudobných diel 
alebo ústnych prejavov, filmy, videonahrávky a au-
diovizuálne programy (kopírovateľné) poskyto-
vané z počítačových databáz alebo z internetu; 
diaľkové monitorovacie prístroje; počítačový soft-
vér na použitie v diaľkovom monitorovaní; sate-
litné vysielače a prijímače; telekomunikačné a vy-
sielacie satelity; rádiotelefónne signalizačné sta-
nice a telefónne stožiare; elektrické vodiče a káb-
le; optické káble; odporové vodiče; elektródy na 
použitie s telefónnymi prístrojmi, počítačmi a ba-
tériami; telekomunikačné systémy a zariadenia; 
terminály pre telefónne siete; telefónne ústredne 
(zariadenia); zariadenia na vstup, ukladanie, kon-
verziu a spracovanie telekomunikačného signálu; 
telefónne zariadenia; zariadenia pre pevné, pre-
nosné, mobilné, hands-free alebo zvukovo akti-
vované telefóny; multimediálne terminály; inter-
aktívne terminály na zobrazenie a objednávanie 
tovarov a služieb; elektrické paginovacie, rádio-
paginovacie a rádiotelefónne prístroje; telefóny, 
mobilné telefóny a telefónne slúchadlá; faxova-
cie prístroje; príslušenstvá pre telefóny a telefón-
ne slúchadlá a súpravy; adaptéry na použitie s te-
lefónmi; nabíjačky batérií na použitie s telefón-
mi; jednotky na upevnenie na stole alebo v aute 
so zabudovanými reproduktormi umožňujúce po-
užívanie telefónnych súprav bez držania rukami 
(hands-free); držiaky telefónnych súprav do v o-
zidiel; tašky, puzdrá a obaly špeciálne upravené 
na držanie alebo nosenie prenosných telefónov  
a telefónnych zariadení a príslušenstva; počíta-
čové osobné organizéry; antény; elektrické baté-
rie; mikroprocesory; počítačové klávesnice; mo-
demy; kalkulačky; displejové obrazovky; elektro-
nické globálne zameriavacie systémy; elektronic-
ké navigačné, sledovacie a zameriavacie prístro-
je; monitorovacie (iné než in vivo monitorovacie) 
prístroje; rádiové prístroje; elektrické riadiace, 
testovacie (iné než in vivo testovacie), signalizač-
né, kontrolné a učebné prístroje; optické a elek-
trooptické prístroje; videofilmy; audiovizuálne prí-
stroje a zariadenia; elektrické a elektronické prí-
slušenstvo a periférne zariadenia určené a prispô-
sobené na použitie s počítačmi; časti nezahrnuté 
v iných triedach na tovary uvedené v triede 9 toh-
to zoznamu; sťahovateľné hudobné súbory; so-
lárne články; solárne panely na výrobu elektric-
kej energie. 
35 - Reklama; reklama a propagácia podnikania; 
obchodný manažment; obchodná správa; organi-
zácia a manažment obchodných stimulačných 
alebo vernostných schém; obchodné alebo podni-
kateľské informačné služby; administratívne spra-
covanie e-mailových príkazov; organizovanie ob-
chodných prezentácií pre tretie osoby; výskum  
a prieskumy v oblasti obchodu alebo podnikania; 
služby obchodných prognóz; zabezpečenie obchod-
ných alebo podnikateľských, pisárskych a sekre-
társkych služieb; monitoring spravodajstva a naj-
novších udalostí a vyhľadávanie informácií v po- 
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čítačových súboroch (pre zákazníkov); usporadú-
vanie a vedenie prehliadok na obchodné účely; 
maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
de 9 tohto zoznamu; maloobchodné služby s te-
lekomunikačnými výrobkami, s elektronikou, s prís-
lušenstvom telekomunikačných výrobkov, s prís-
lušenstvom pre elektroniku, s dátovými kartami, 
s bezpečnostnými zariadeniami, s odevmi, s obu-
vou, s pokrývkami hlavy, s textíliami, s domácou 
bielizňou, s batožinou, s taškami, s tlačenými vý-
robkami, s papiernickými výrobkami, s hračkami, 
s hrami, so športovými potrebami, so šperkmi,  
s časomernými prístrojmi, s nábytkom, s kozme-
tickými výrobkami, s farmaceutickými príprav-
kami, s čistiacimi výrobkami, so zdravotníckymi 
výrobkami, s potravinami, s nápojmi; usporiada-
nie dražieb na internete; obchodné administratívne 
služby v oblasti internetových dražieb; obchodný 
manažment v oblastí počítačov; reklamné služby 
spojené s propagáciou elektronického obchodu; 
poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti ob-
chodných dodávok a propagácie komodít (mimo 
dopravy a prepravy) a v oblasti výberu a vystavo-
vania tovarov; poskytovanie informácií a pora-
denstva potenciálnym kupujúcim v oblasti nákupu 
komodít a tovarov; zoratfovanie údajov v počíta-
čových databázach; prepisovanie správ (kancelár-
ske práce); kompilácia reklám na účely ich uvá-
dzania prostredníctvom internetu; kompilovanie 
adresárov na účely ich publikovania prostredníc-
tvom internetu; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; administratívne spracovanie dát; odka-
zovacie telefónne služby (pre neprítomných pred-
platiteľov); administratívne spracovanie telefón-
nych správ; elektronická inventarizácia. 
38 - Telekomunikačné služby; telefonické služby, 
komunikácia prostredníctvom mobilných telefó-
nov, faxové služby, telexové služby, služby zbe-
ru a prenosu správ a odkazov, rádiové paginova-
cie služby, služby presmerovania hovorov, hla-
sová odkazová služba, informácie o t elefónnych 
číslach a elektronická pošta; prenos zvuku, dát, ob-
razov, hudby a informácií; online informačné služ-
by týkajúce sa telekomunikácií; prenos dát pros-
tredníctvom telekomunikácií; satelitné komuni-
kačné služby; vysielanie alebo prenos rozhlaso-
vých alebo televíznych programov a filmov, tele-
shoppingových a webshoppingových programov; 
služby videotextu a t eletextu; služby elektronic-
kého systému výberu údajov cez televíziu; pos-
kytovanie webového priestoru pre reklamy tova-
rov a služieb; vysielanie a príjem multimediál-
nych obsahov prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí; poskytovanie videospráv; 
videokonferenčné služby; služby videotelefonic-
kých hovorov; telekomunikácia informácií (vráta-
ne webových stránok), počítačových programov 
a akýchkoľvek iných dát; poskytovanie používa-
teľského prístupu k internetu; poskytovanie tele-
komunikačných pripojení k internetu alebo k da-
tabázam; poskytovanie diskusných fór online; pos-
kytovanie prístupu k di gitálnym hudobným we-
bovým stránkam na internete; poskytovanie prí-
stupu k M P3 webovým stránkam na internete; 
poskytovanie prístupu k telekomunikačným in-
fraštruktúram pre iných operátorov; poskytovanie 
prístupu k elektronickým online sieťam na vy-
hľadávanie informácií; poskytovanie telekomuni- 
 

kačného pripojenia; prenos správ a obrazov pros-
tredníctvom počítačov; komunikácia prostredníc-
tvom počítačov; služby spravodajských agentúr; 
prenos spravodajstva a informácií o a ktuálnych 
udalostiach; prenájom telekomunikačných prístro-
jov; poradenské, informačné a konzultačné služby 
týkajúce sa všetkých služieb uvedených v t riede 
38 tohto zoznamu; prenájom prístupového času  
k počítačovej databáze; prenájom prístupového ča-
su k počítačovým správam (message boards) a k po-
čítačovým sieťam. 
40 - Výroba energie. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum; priemyselné dizajnérstvo; obalo-
vé dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; služby la-
boratórneho výskumu; manažment výskumných, 
dizajnových a vývojových projektov; výskum a vý-
voj produktov; technický výskum; výskumné, 
vývojové služby týkajúce sa počítačov, počítačo-
vých programov, počítačových systémov, riešení 
počítačových softvérových aplikácií, systémov na 
spracovanie údajov, manažmentu údajov, systémov 
na spracovanie informácií uložených v počítači, 
komunikačných služieb, komunikačných riešení, 
komunikačných aplikácií, komunikačných systé-
mov a sieťových prepojení; technické testovanie, 
skúšanie; priemyselné testovanie, skúšanie; prí-
prava technických správ a štúdií; navrhovanie po-
čítačového hardvéru; údržba, aktualizácia a navr-
hovanie počítačového firmvéru, počítačového soft-
véru a počítačových programov; počítačové prog-
ramovanie; poskytovanie informácií v oblasti po-
čítačov a počítačových sieťových zariadení s vý-
nimkou poradenstva týkajúceho sa údržby, inšta-
lácie a opráv počítačov a počítačových zariadení; 
služby technického poradenstva a konzultačné 
služby v oblasti informačných technológií; navr-
hovanie a vývoj počítačových systémov a tele-
komunikačných systémov a zariadení; prevádz-
kové podporné služby pre počítačové siete, tele-
komunikačné siete a siete na prenos dát s výnim-
kou údržby a opráv hardvéru; počítačové prog-
ramovanie poskytované prostredníctvom interne-
tu; prenájom počítačov; tvorba a udržiavanie we-
bových stránok pre zákazníkov; grafické dizaj-
nérstvo; obnovovanie počítačových databáz; tvor-
ba a udržiavanie intranetových stránok pre zákaz-
níkov; hosťovanie na webových stránkach; inšta-
lácia a údržba počítačového softvéru; poskytova-
nie internetových vyhľadávačov; predpoveď po-
časia; interiérové dizajnérstvo; informácie a po-
radenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 42 
tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna, biela 
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(731) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bra-
tislava, SK; 

(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5587-2015 
(220) 28.10.2015 

 10 (511) 9, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné prístroje a nástroje; elektrické a elek-
tronické prístroje a nástroje, všetky na spracova-
nie, zaznamenávanie, ukladanie, prenos, vyhľa-
dávanie alebo príjem dát; prístroje a nástroje na 
zaznamenávanie, prenos, zosilnenie alebo repro-
dukciu zvuku, obrazu, informácií alebo kódova-
ných údajov; kamery; fotografické prístroje, ná-
stroje a zariadenia; prístroje, nástroje a zariadenia 
na spracovanie obrazu; televízne a rádiové prí-
stroje; telekomunikačné, rádiové a televízne vy-
sielače a prijímače; prístroje umožňujúce prístup 
k vysielaným alebo prenášaným programom; ho-
logramy; počítače; periférne zariadenia počíta-
čov; programované elektronické obvody nesúce 
údaje; počítačové programy; počítačový softvér; 
disky a pásky ako magnetické nosiče údajov; ne-
nahrané a nahrané magnetické karty; elektronic-
ké dátové karty; elektronické pamäťové karty; in-
teligentné čipové karty (smart cards); karty s mik-
roprocesormi; karty s integrovanými obvodmi; 
elektronické identifikačné karty; elektronické te-
lefónne karty; elektronické telefónne kreditné 
karty; elektronické kreditné karty; elektronické 
platobné karty; karty na elektronické hry určené 
na použitie s telefónmi; kompaktné disky (CD-ROM); 
magnetické, digitálne a optické nosiče údajov; mag-
netické, digitálne a optické médiá na nahrávanie 
a ukladanie údajov (nenahrané a nahrané); počí-
tačový softvér dodávaný z internetu; elektronické 
publikácie (kopírovateľné) poskytované online  
z počítačových databáz alebo internetu; počíta-
čový softvér a telekomunikačné prístroje (vrátane 
modemov) umožňujúce pripojenie k databázam, 
miestnym sieťam a internetu; počítačový softvér 
umožňujúci telekonferenčné, videokonferenčné  
a videofónne služby; počítačový softvér umožňu-
júci prehľadávanie a vyhľadávanie údajov; počí-
tačový softvér umožňujúci prístup k da tabázam, 
telekomunikačným službám, počítačovým sieťam 
a elektronickým výveskám (electronic bulletin 
boards); softvér na počítačové hry; digitálna hud-
ba (kopírovateľná) poskytovaná z počítačových 
databáz alebo internetu; digitálna hudba (kopíro-
vateľná) poskytovaná z MP3 webových interne-
tových stránok; zariadenia na prehrávanie hudby 
získanej z internetu; MP3 prehrávače; fotografie, 
obrázky, grafiky, zvukové úryvky hudobných diel 
alebo ústnych prejavov, filmy, videonahrávky  
a audiovizuálne programy (kopírovateľné) pos-
kytované z počítačových databáz alebo z interne-
tu; diaľkové monitorovacie prístroje; počítačový 
softvér na použitie v diaľkovom monitorovaní; 
satelitné vysielače a prijímače; telekomunikačné 
a vysielacie satelity; rádiotelefónne signalizač- 
né stanice a telefónne stožiare; elektrické vodiče 
a káble; optické káble; odporové vodiče; elektró-
dy na použitie s telefónnymi prístrojmi, počítač-
mi a batériami; telekomunikačné systémy a za-
riadenia; terminály pre telefónne siete; telefónne  
 

 ústredne (zariadenia); zariadenia na vstup, ukla-
danie, konverziu a spracovanie telekomunikač-
ného signálu; telefónne zariadenia; zariadenia pre 
pevné, prenosné, mobilné, hands-free alebo zvu-
kovo aktivované telefóny; multimediálne termi-
nály; interaktívne terminály na zobrazenie a ob-
jednávanie tovarov a služieb; elektrické pagino-
vacie, rádiopaginovacie a rádiotelefónne prístroje; 
telefóny, mobilné telefóny a telefónne slúchadlá; 
faxovacie prístroje; príslušenstvá pre telefóny  
a telefónne slúchadlá a súpravy; adaptéry na po-
užitie s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie  
s telefónmi; jednotky na upevnenie na stole alebo 
v aute so zabudovanými reproduktormi umožňu-
júce používanie telefónnych súprav bez držania 
rukami (hands-free); držiaky telefónnych súprav 
do vozidiel; tašky, puzdrá a obaly špeciálne upra-
vené na držanie alebo nosenie prenosných telefó-
nov a telefónnych zariadení a príslušenstva; počí-
tačové osobné organizéry; antény; elektrické ba-
térie; mikroprocesory; počítačové klávesnice; mo-
demy; kalkulačky; displejové obrazovky; elek-
tronické globálne zameriavacie systémy; elektro-
nické navigačné, sledovacie a zameriavacie prí-
stroje; monitorovacie (iné než in vivo monitoro-
vacie) prístroje; rádiové prístroje; elektrické ria-
diace, testovacie (iné než in vivo testovacie), sig-
nalizačné, kontrolné a učebné prístroje; optické  
a elektrooptické prístroje; videofilmy; audiovizu-
álne prístroje a zariadenia; elektrické a elektro-
nické príslušenstvo a periférne zariadenia určené 
a prispôsobené na použitie s počítačmi; časti ne-
zahrnuté v i ných triedach na tovary uvedené  
v triede 9 tohto zoznamu; sťahovateľné hudobné 
súbory. 
35 - Reklama; reklama a propagácia podnikania; 
obchodný manažment; obchodná správa; organi-
zácia a manažment obchodných stimulačných ale-
bo vernostných schém; obchodné alebo podnika-
teľské informačné služby; administratívne spra-
covanie e-mailových príkazov; organizovanie ob-
chodných prezentácií pre tretie osoby; výskum  
a prieskumy v oblasti obchodu alebo podnikania; 
služby obchodných prognóz; zabezpečenie obchod-
ných alebo podnikateľských, pisárskych a sekre-
társkych služieb; monitoring spravodajstva a naj-
novších udalostí a vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre zákazníkov); uspora-
dúvanie a vedenie prehliadok na obchodné účely; 
maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
de 9 tohto zoznamu; maloobchodné služby s te-
lekomunikačnými výrobkami, s elektronikou, s prí-
slušenstvom telekomunikačných výrobkov, s prí-
slušenstvom pre elektroniku, s dátovými kartami, 
s bezpečnostnými zariadeniami, s odevmi, s obu-
vou, s pokrývkami hlavy, s textíliami, s domácou 
bielizňou, s batožinou, s taškami, s tlačenými vý-
robkami, s papiernickými výrobkami, s hračkami, 
s hrami, so športovými potrebami, so šperkmi,  
s časomernými prístrojmi, s nábytkom, s kozme-
tickými výrobkami, s farmaceutickými príprav-
kami, s čistiacimi výrobkami, so zdravotníckymi 
výrobkami, s potravinami, s nápojmi; usporiada-
nie dražieb na internete; obchodné administratívne 
služby v oblasti internetových dražieb; obchodný 
manažment v oblastí počítačov; reklamné služby spo-
jené s propagáciou elektronického obchodu; pos-
kytovanie informácií a poradenstva v oblasti ob- 
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chodných dodávok a propagácie komodít (mimo 
dopravy a prepravy) a v obl asti výberu a vysta-
vovania tovarov; poskytovanie informácií a po-
radenstva potenciálnym kupujúcim v obl asti ná-
kupu komodít a tovarov; zoratfovanie údajov v po-
čítačových databázach; prepisovanie správ (kan-
celárske práce); kompilácia reklám na účely ich 
uvádzania prostredníctvom internetu; kompilova-
nie adresárov na účely ich publikovania prostred-
níctvom internetu; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; administratívne spracovanie dát; 
odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných 
predplatiteľov); administratívne spracovanie tele-
fónnych správ; elektronická inventarizácia. 
38 - Telekomunikačné služby; telefonické služby, 
komunikácia prostredníctvom mobilných telefó-
nov, faxové služby, telexové služby, služby zberu 
a prenosu správ a odkazov, rádiové paginovacie 
služby, služby presmerovania hovorov, hlasová od-
kazová služba, informácie o telefónnych číslach 
a elektronická pošta; prenos zvuku, dát, obrazov, 
hudby a informácií; online informačné služby tý-
kajúce sa telekomunikácií; prenos dát prostred-
níctvom telekomunikácií; satelitné komunikačné 
služby; vysielanie alebo prenos rozhlasových ale-
bo televíznych programov a filmov, teleshoppin-
gových a webshoppingových programov; služby 
videotextu a teletextu; služby elektronického sys-
tému výberu údajov cez televíziu; poskytovanie 
webového priestoru pre reklamy tovarov a služieb; 
vysielanie a p ríjem multimediálnych obsahov 
prostredníctvom elektronických komunikačných 
sietí; poskytovanie videospráv; videokonferenčné 
služby; služby videotelefonických hovorov; tele-
komunikácia informácií (vrátane webových strá-
nok), počítačových programov a akýchkoľvek 
iných dát; poskytovanie používateľského prístupu 
k internetu; poskytovanie telekomunikačných 
pripojení k i nternetu alebo k da tabázam; posky-
tovanie diskusných fór onl ine; poskytovanie prí-
stupu k di gitálnym hudobným webovým strán-
kam na internete; poskytovanie prístupu k M P3 
webovým stránkam na internete; poskytovanie 
prístupu k telekomunikačným infraštruktúram pre 
iných operátorov; poskytovanie prístupu k elek-
tronickým online sieťam na vyhľadávanie infor-
mácií; poskytovanie telekomunikačného pripoje-
nia; prenos správ a obrazov prostredníctvom po-
čítačov; komunikácia prostredníctvom počítačov; 
služby spravodajských agentúr; prenos spravo-
dajstva a informácií o aktuálnych udalostiach; prená-
jom telekomunikačných prístrojov; poradenské, 
informačné a konzultačné služby týkajúce sa všet-
kých služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; 
prenájom prístupového času k počítačovej data-
báze; prenájom prístupového času k počítačovým 
správam (message boards) a k počítačovým sieťam. 
41 - Vzdelávanie; vyučovanie; školenia; informá-
cie o výchove a vzdelávaní.. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum; priemyselné dizajnérstvo; obalo-
vé dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; služby la-
boratórneho výskumu; manažment výskumných, 
dizajnových a vývojových projektov; výskum  
a vývoj produktov; technický výskum; výskum-
né, vývojové služby týkajúce sa počítačov, počí-
tačových programov, počítačových systémov, 
riešení počítačových softvérových aplikácií, sys- 
 

témov na spracovanie údajov, manažmentu úda-
jov, systémov na spracovanie informácií ulože-
ných v počítači, komunikačných služieb, komu-
nikačných riešení, komunikačných aplikácií, ko-
munikačných systémov a sieťových prepojení; tech-
nické testovanie, skúšanie; priemyselné testova-
nie, skúšanie; príprava technických správ a štú-
dií; navrhovanie počítačového hardvéru; údržba, 
aktualizácia a navrhovanie počítačového firmvé-
ru, počítačového softvéru a počítačových prog-
ramov; počítačové programovanie; poskytovanie 
informácií v oblasti počítačov a počítačových 
sieťových zariadení s výnimkou poradenstva tý-
kajúceho sa údržby, inštalácie a opráv počítačov 
a počítačových zariadení; služby technického po-
radenstva a konzultačné služby v oblasti infor-
mačných technológií; navrhovanie a vývoj počí-
tačových systémov a telekomunikačných systé-
mov a zariadení; prevádzkové podporné služby 
pre počítačové siete, telekomunikačné siete a sie-
te na prenos dát s výnimkou údržby a opráv hard-
véru; počítačové programovanie poskytované 
prostredníctvom internetu; prenájom počítačov; 
tvorba a udržiavanie webových stránok pre zá-
kazníkov; grafické dizajnérstvo; obnovovanie po-
čítačových databáz; tvorba a udržiavanie intrane-
tových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na 
webových stránkach; inštalácia a údržba počíta-
čového softvéru; poskytovanie internetových vy-
hľadávačov; predpoveď počasia; interiérové di-
zajnérstvo; informácie a poradenstvo v obl asti 
služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna, biela 
(731) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5588-2015 
(220) 29.10.2015 

 10 (511) 16, 35, 39 
(511) 16 - Papier; tlačoviny; viazané knihy; brožované 

knihy; učebnice; časopisy; tlačené publikácie; bro-
žúry; obrazy; záložky do kníh; albumy; kalendáre; 
baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; plastové 
bublinové fólie (na balenie); etikety okrem tex-
tilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; 
kartón; lepenka; lepenkové alebo papierové ška-
tule a obaly; drevitá lepenka (papiernický tovar); 
lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť; obálky (papiernický tovar); obaly (pa-
piernický tovar); papiernický tovar; plagáty; pros-
pekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické 
reprodukcie; tlačené reklamné materiály. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kni-
hami, s CD a DVD nosičmi, s nosičmi optického 
záznamu, s nosičmi elektronických záznamov, s au- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 231 
 

diopáskami, s filmami, s hudobnými nosičmi, s MP3 
záznamami, s videozáznamami a hudobnými záz-
namami, s elektronickými knihami, s hračkami, 
so spoločenskými hrami, s detskými hrami, s hla-
volamami, s reklamnými predmetmi, s kalendár-
mi, s plagátmi, s audioprehrávačmi, s videopreh-
rávačmi, s MP3 prehrávačmi, so spotrebnou elek-
tronikou; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s knihami, s CD a DVD nosičmi, s nosičmi op-
tického záznamu, s nosičmi elektronických záz-
namov, s audiopáskami, s filmami, s hudobnými 
nosičmi, s MP3 záznamami, s videozáznamami  
a hudobnými záznamami, s elektronickými kni-
hami, s hračkami, so spoločenskými hrami, s det-
skými hrami, s hlavolamami, s reklamnými pred-
metmi, s kalendármi, s plagátmi, s audioprehrá-
vačmi, s videoprehrávačmi, s MP3 prehrávačmi, 
so spotrebnou elektronikou poskytované pros-
tredníctvom internetu; marketingové štúdie; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných audiovizu-
álnych predstavení; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; 
prenájom reklamných materiálov; reklama; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; obchodný manažment; poradenstvo 
pri riadení podnikov; reklamná a inzertná činnosť 
prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo infor-
mačnej siete; poskytovanie reklamných informá-
cií; prenájom reklamných plôch; informačných  
a komunikačných miest; obchodné sprostredko-
vateľské služby; účtovníctvo; vedenie účtovných 
kníh; obchodné sprostredkovateľské služby v ob-
lasti balenia a doručovania tovaru; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 39 
tohto zoznamu. 
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; sprostred-
kovanie prepravy; skladovanie tovarov; prenájom 
skladísk; balenie tovarov; dovoz, doprava; balenie 
a doručovanie darčekových a umeleckých pred-
metov; distribúcia umeleckých predmetov; doru-
čovacie služby (doručovanie tovaru); informácie 
o balení a doručovaní darčekov a umeleckých pred-
metov; kuriérske služby. 

(540) KAMELOT - BOOKS 
(731) KAMELOT - BOOKS s.r.o., Karvaša Blahovca 59, 

038 61 Vrútky, SK; 
(740) Advokátska kancelária Michal Polák-advocati s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5599-2015 
(220) 3.11.2015 

 10 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Podpora predaja (pre tretie osoby formou pos-

kytovania zliav a odmien); poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; marke-
ting; marketingové štúdie; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; prieskum trhu; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; vzťahy s verejnosťou 
(public relations) obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; organizovanie obchodných alebo rek-
lamných výstav; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; rozširovanie reklamných ma- 
 

 teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov; vydávanie reklamných alebo ná-
borových textov; reklama; on-line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; televízna reklama; 
reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií v oblasti obchodu a rek-
lamy; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); on-line inzercia; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklam-
ných materiálov; organizovanie súťaží, a hier na 
reklamné účely a podporu predaja; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových bankových 
súboroch pre zákazníkov. 
36 - Bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; ban-
kové služby priamo k zákazníkovi (home banking); 
vedenie účtov; klíring (bezhotovostné zúčtová-
vanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); fi-
nančné odhady a oceňovanie v oblasti bankov-
níctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôži-
čiek; sprostredkovanie na burze cenných papie-
rov; kapitálové investície; platobné služby; elek-
tronický prevod kapitálu; platobné prevody vy-
konávané elektronicky; vydávanie a s práva pla-
tobných prostriedkov; platobné karty, cestovné 
šeky; overovanie šekov; poskytovanie záruk; ga-
rancie, kaucie; otváranie akreditívov; uloženie  
a správa cenných papierov; poskytovanie banko-
vých informácií; finančné analýzy; finančné in-
formácie; prenájom bezpečnostných schránok; pri-
jímanie vkladov; finančný lízing; vydávanie cen-
ných papierov; finančné poradenstvo; úschova cen-
ností; zmenárenské služby; obchodovanie na vlas-
tný účet alebo na účet klienta s devízovými hod-
notami v oblasti termínovaných obchodov (futu-
res) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových 
obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi, 
so zlatými a striebornými mincami, pamätnými 
mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obe-
hových mincí; bankové hypotéky; obhospodaro-
vanie cenných papierov klienta na jeho účet vrá-
tane poradenstva v oblasti cenných papierov (ma-
nažment portfólia cenných papierov); sprostred-
kovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a po-
isťovníctva; sprostredkovanie sporenia a staveb-
ného sporenia; služby sporiteľní; služby v oblasti 
kreditných, debetných, platobných, splátkových  
a úverových kariet; služby v ob lasti elektronic-
kých kreditných a debetných kariet. 
41 - Organizovanie hier. 

(540) VÚB Koleso odmien 
(731) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 5602-2015 
(220) 5.11.2015 

 10 (511) 39 
(511) 39 - Taxislužba; verejná nákladná a osobná dopra-

va; automobilová preprava; doprava; osobná do-
prava; preprava osôb; preprava tovarov; preprav-
né služby; preprava tovarov na objednávku; do-
ručovacie služby; doručovanie balíkov; doručo-
vanie tovarov; dovoz (doprava); doručovanie no-
vín a časopisov; kuriérske služby; prenájom au-
tomobilov; sprostredkovanie dopravy a prepravy. 

(540) 

  
 

(731) Wagner Boris, Páričkova 5, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5611-2015 
(220) 6.11.2015 

 10 (511) 33, 35, 41 
(511) 33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva; alko-

holické nápoje s ovocím; alkoholické výťažky  
z ovocia. 
35 - Organizovanie miestnych obchodných alebo 
reklamných vínoték; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov vín. 
41 - Zábava; kultúrna a športová činnosť. 

(540) 

  
 

(591) ružová, tmavočervená, čierna 
(731) PEREG, spol. s r.o., Koreňová 16, 851 10 Brati-

slava - Jarovce, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5615-2015 
(220) 11.11.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45 
(511) 9 - Nahrané nosiče údajov (informácie, dáta, 

zvuk a obraz); elektronické publikácie (reportáže, 
správy, informácie) sťahovateľné z internetu; elek-
tronické zoznamy a adresáre (sťahovateľné z in-
ternetu); informačné materiály, noviny, časopisy, 
knihy, obchodné a odborné publikácie (sťahova-
teľné z internetu). 
16 - Tlačoviny; periodická a neperiodická tlač (ča-
sopisy, noviny, prílohy novín, knihy, brožúry, ka-
talógy, zoznamy, adresáre); prospekty; letáky; pla-
gáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; záložky 
do kníh; knihárske potreby; propagačné materiály 
a predmety z papiera; obtlačky; obaly (papiernický 
tovar); baliace plastové fólie; štočky; kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku; písacie potreby. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); reklamná a inzertná činnosť  
 

prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; 
komerčné informačné služby; komerčné informačné 
kancelárie; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách; prenájom reklamných plôch; 
organizovanie predvádzacích akcií tovarov a slu-
žieb; organizovanie reklamných a obchodných výs-
tav; rozširovanie vzoriek tovarov na reklamné 
účely; vydávanie reklamných tlačovín; podnika-
teľské poradenstvo; prieskum trhu; spracovanie 
textov; zhromažďovanie údajov do počítačových 
databáz; sekretárske služby; pomoc pri riadení ob-
chodu; konzultačná a poradenská činnosť v oblas-
ti obchodu, prieskumu trhu, podpory predaja (pre 
tretie osoby), reklamy a podnikania; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 
39, 40, 41, 42 a 45 tohto zoznamu. 
38 - Prenos správ, informácií, elektronických ča-
sopisov a novín, elektronických periodík, kníh  
v elektronickej podobe prostredníctvom elektro-
nickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete 
(telekomunikačné služby); spravodajské agentú-
ry; poskytovanie interaktívneho, elektronického 
zvukového a obrazového spojenia; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete; poradenstvo  
v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoz-
namu. 
39 - Distribúcia tlačovín; expedičné služby. 
40 - Tlač; tlačenie. 
41 - Vydavateľská činnosť (nie na reklamné účely); 
vydávanie časopisov a iných periodických publi-
kácií; vydavateľská činnosť v odbore zábavných, 
odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačo-
vín, publikácií, zvukových a audiovizuálnych no-
sičov s výnimkou vydávania reklamných a nábo-
rových textov; vydávanie tlačovín v elektronickej 
podobe (okrem reklamných); organizovanie od-
borných akcií, školení, kurzov, prednášok, konfe-
rencií, seminárov, sympózií, kongresov, diskus-
ných klubov, spoločenských akcií a súťaží; orga-
nizovanie slávnostných ceremoniálov s udeľova-
ním cien za dosiahnuté výsledky; prednášková  
a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky; 
organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie 
kultúrnych, spoločenských a športových poduja-
tí; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zába-
vy, výchovy a kultúry; poskytovanie elektronic-
kých publikácií (online) bez možnosti kopírova-
nia; reportérske služby; fotografovanie; fotogra-
fická reportáž; zverejňovanie textov s výnimkou 
reklamných; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); poradenstvo v oblasti služieb 
uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti 
grafického dizajnérstva. 
45 - Spravovanie autorských práv; poradenstvo  
v oblasti autorských práv. 

(540) 

  
(591) modrá 
(731) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 5616-2015 
(220) 11.11.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45 
(511) 9 - Nahrané nosiče údajov (informácie, dáta, zvuk 

a obraz); elektronické publikácie (reportáže, sprá-
vy, informácie) sťahovateľné z internetu; elektro-
nické zoznamy a adresáre (sťahovateľné z inter-
netu); informačné materiály, noviny, časopisy, kni-
hy, obchodné a odborné publikácie (sťahovateľné 
z internetu). 
16 - Tlačoviny; periodická a neperiodická tlač (ča-
sopisy, noviny, prílohy novín, knihy, brožúry, ka-
talógy, zoznamy, adresáre); prospekty; letáky; pla-
gáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; záložky do 
kníh; knihárske potreby; propagačné materiály  
a predmety z papiera; obtlačky; obaly (papiernic-
ký tovar); baliace plastové fólie; štočky; kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku; písacie potreby. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); reklamná a inzertná čin-
nosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej 
siete; komerčné informačné služby; komerčné in-
formačné kancelárie; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; prenájom reklamných 
plôch; organizovanie predvádzacích akcií tovarov 
a služieb; organizovanie reklamných a obchodných 
výstav; rozširovanie vzoriek tovarov na reklamné 
účely; vydávanie reklamných tlačovín; podnika-
teľské poradenstvo; prieskum trhu; spracovanie 
textov; zhromažďovanie údajov do počítačových 
databáz; sekretárske služby; pomoc pri riadení 
obchodu; konzultačná a poradenská činnosť v ob-
lasti obchodu, prieskumu trhu, podpory predaja 
(pre tretie osoby), reklamy a podnikania; obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
35, 38, 39, 40, 41, 42 a 45 tohto zoznamu. 
38 - Prenos správ, informácií, elektronických ča-
sopisov a novín, elektronických periodík, kníh  
v elektronickej podobe prostredníctvom elektro-
nickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete 
(telekomunikačné služby); spravodajské agentúry; 
poskytovanie interaktívneho, elektronického zvu-
kového a obrazového spojenia; poskytovanie pries-
toru na diskusiu na internete; poradenstvo v ob-
lasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
39 - Distribúcia tlačovín; expedičné služby. 
40 - Tlač; tlačenie. 
41 - Vydavateľská činnosť (nie na reklamné účely); 
vydávanie časopisov a iných periodických publi-
kácií; vydavateľská činnosť v odbore zábavných, 
odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačo-
vín, publikácií, zvukových a audiovizuálnych no-
sičov s výnimkou vydávania reklamných a nábo-
rových textov; vydávanie tlačovín v elektronickej 
podobe (okrem reklamných); organizovanie odbor-
ných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferen-
cií, seminárov, sympózií, kongresov, diskusných 
klubov, spoločenských akcií a súťaží; organizo-
vanie slávnostných ceremoniálov s udeľovaním 
cien za dosiahnuté výsledky; prednášková a ško-
liaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky; or-
ganizovanie kultúrnych výstav; organizovanie kul-
túrnych, spoločenských a športových podujatí; pro-
dukčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výcho-
vy a kultúry; poskytovanie elektronických publi-
kácií (online) bez možnosti kopírovania; repor-
térske služby; fotografovanie; fotografická reportáž;  
 
 

zverejňovanie textov s výnimkou reklamných; elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 
41 tohto zoznamu. 
42 - Grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti 
grafického dizajnérstva. 
45 - Spravovanie autorských práv; poradenstvo  
v oblasti autorských práv. 

(540) 

  
 

(591) červená, oranžová 
(731) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5617-2015 
(220) 11.11.2015 

 10 (511) 1, 35, 39 
(511) 1 - Chemické látky a chemické prípravky pre prie-

mysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záh-
radníctvo a lesníctvo, najmä chemické látky a prí-
pravky výbušné, oxidujúce, horľavé, toxické, kar-
cinogénne, mutagénne, zdraviu škodlivé, žieravé, 
dráždivé, senzibilujúce. 
35 - Reklama; marketing; podnikové ekonomické 
poradenstvo; poradenské služby pri organizovaní 
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; veľkoobchodné a maloobchodné služby s che-
mickými látkami a prípravkami, s lepidlami, s ma-
zadlami, s odmasťovacími prípravkami, s uvoľňo-
vačmi, s tesniacimi tmelmi, s drobným náradím  
a elektromateriálom. 
39 - Skladovanie tovarov; manipulácia s nákladom. 

(540) TECH-LIT SK 
(731) TECH-LIT s.r.o., U Trati 63/5, 500 03 Hradec Krá-

lové, Slezské Předměstí, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 
(210) 5620-2015 
(220) 13.11.2015 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko; syry; mliečne výrobky; syrové ná-

tierky; potravinárske oleje a tuky; margarín; mas-
lo; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka). 

(540) 

  
 

(591) žltá, zelená, biela 
(731) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, 

FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 
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(210) 5631-2015 
(220) 25.11.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Rum. 

(540) E. LEÓN JIMENES 
(731) La Aurora, S.A., Parque Industrial Tamboril, Car-

retera Santiago Tamboril KM 5, Guazumal San-
tiago, DO; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5632-2015 
(220) 25.11.2015 

 10 (511) 9, 16, 25, 41, 45 
(511) 9 - Gramofónové platne; nosiče zvukových nahrá-

vok; pásky na záznam zvuku; videopásky; sťaho-
vateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťaho-
vateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové 
súbory; USB kľúče. 
16 - Plagáty; lístky; spevníky; knihy; fotografie 
(tlačoviny); samolepky (papiernický tovar). 
25 - Čiapky; odevy; oblečenie; vrchné ošatenie; 
tričká; športové tielka. 
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; rozhla-
sová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); 
požičiavanie zvukových nahrávok; vydávanie kníh; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
koncertné siene (služby); divadelné predstavenia; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; te-
levízna zábava; organizovanie živých vystúpení; 
nahrávacie štúdiá (služby); rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; organizovanie predsta-
vení (manažérske služby); hudobné skladateľské 
služby; fotografovanie; nahrávanie videopások; služ-
by agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné 
podujatia; písanie textov (okrem reklamných); orga-
nizovanie a vedenie koncertov; hudobná tvorba; 
on line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); on l ine poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania). 
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie li-
cencií na práva duševného vlastníctva; vypraco-
vávanie právnych dokumentov; správa licencií 
(právne služby). 

(540) RADIX 
(731) Kšiňan Miroslav, Mamateyova 15, 851 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 5662-2015 
(220) 7.12.2015 

 10 (511) 29, 33, 41, 43 
(511) 29 - Výťažky z rias na potravinárske použitie; 

sardely; kaviár; kôrovce (neživé); raky (neživé); 
rybie plátky (filé); ryby (neživé); slede (neživé); 
homáre (neživé); ustrice (neživé); langusty (neživé);  
jedlá z rýb; mušle (neživé); sardinky (neživé); lo-
sosy (neživé); tuniaky (neživé); garnáty (neživé); 
morské raky (neživé); opekané morské riasy; ry-
bie ikry (potraviny). 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; horké likéry; 
aperitívy; destilované nápoje; jablčné mušty (alko-
holické); koktaily; digestíva (liehoviny a likéry); 
víno; džin; medovina; griotka; brandy, vínovica; 
whisky; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoho-
lické nápoje okrem piva; rum; vodka; vopred prip-
ravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom). 
 

41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie športových súťaží; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; organizovanie plesov; noč-
né kluby; organizovanie a vedenie koncertov; or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné účely. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prí-
prava a dodávanie hotových jedál a nápojov na 
objednávku (ketering); domovy dôchodcov; ka-
viarne; samoobslužné jedálne; penzióny; hotelier-
ske služby; reštauračné (stravovacie) služby; re-
zervácie ubytovania v penziónoch; samoobslužné 
reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie); služby ba-
rov; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápo-
jového skla; prenájom prednáškových sál; ozdob-
né vyrezávanie ovocia a zeleniny. 

(540) 

  
 

(731) Ondráš Ľubor, akad. maliar, Martákovej 1, 821 03 
Bratislava, SK; 

(740) Roskošová Eva, JUDr., Senec, SK; 
 
 

(210) 5663-2015 
(220) 7.12.2015 

 10 (511) 16, 35, 42 
(511) 16 - Papier; plagáty; albumy; obrazy; tlače (rytiny); 

pečiatky (s adresnými údajmi); pásky (prstence) 
na cigary; knižné zarážky; opierky na ruky pre 
maliarov; spisové obaly (papiernický tovar); ume-
lecké litografie; obrazy (maľby) zarámované alebo 
nezarámované; ceruzky; noviny; podložky pod 
pivové poháre; skicáre; útržkové bloky; maliar-
ske štetce; pečatidlá; pečatné vosky; materiály na 
pečatenie; katalógy; sádzacie rámy (polygrafia); 
obaly na doklady; maliarske stojany; tuš; knihy; 
obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický to-
var); puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; 
fotografie (tlačoviny); knihárske textílie; pohľad-
nice; svietivý papier; modelovacie hmoty; papie-
rové obrusy; olejotlače; dosky na spisy; nákresy; 
plniace perá; portréty; prospekty; tlačové reglety; 
papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; kalendáre; papierové zástavy; lepenkové alebo 
papierové škatule; stojany na perá a ceruzky; pa-
pierové obrúsky (prestieranie); písacie súpravy 
(papiernický tovar); lepenkové alebo papierové  
obaly na fľaše; papierové utierky; samolepky (pa-
piernický tovar); papier do skríň (parfumovaný ale-
bo neparfumovaný); ozdobné papierové mašle; 
spony na bankovky; maliarske palety. 
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; predvá-
dzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); reklama; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); aranžovanie výkladov; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služ- 
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by; odborné obchodné riadenie umeleckých čin-
ností; organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; marketing; navrhovanie reklamných mate-
riálov. 
42 - Architektonické služby; architektonické po-
radenstvo; výzdoba interiérov; navrhovanie obalov, 
obalové dizajnérstvo; módne návrhárstvo; grafic-
ké dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov 
(priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo 
pri tvorbe webových stránok. 

(540) 

  
 

(731) Ondráš Ľubor, akad. maliar, Martákovej 1, 821 03 
Bratislava, SK; 

(740) Roskošová Eva, JUDr., Senec, SK; 
 
 

(210) 5671-2015 
(220) 9.12.2015 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Víno. 
(540) 

  
 

(591) čierna, hnedá, červená 
(731) Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, Level 3, 167 

Fullarton Road, Dulwich 5065, AU; 
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 5673-2015 
(220) 9.12.2015 

 10 (511) 36, 41, 42 
(511) 36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; pre-

nájom nehnuteľností; analýzy poistenia; prieskum 
poistných rizík; expertízy poistných rizík a pois- 
tných zmlúv; úverové agentúry; služby subskrip-
cie (predplácania) poistení; poisťovacia činnosť 
pre odvetvie životného poistenia; sprostredkovanie  
 

 poistenia; činnosť zameraná na predchádzanie ško-
dám (zábranná činnosť); poistenie všetkých druhov 
majetku; poistenie zodpovednosti za škodu spô-
sobenú fyzickými, ale aj právnickými osobami; 
nemocenské pripoistenie; dôchodkové pripoiste-
nie; zdravotné poistenie; finančné riadenie; finan-
čné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finan-
čné sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky, 
kaucie; kapitálové investície; ručenie; konzultač- 
né služby v poisťovníctve; finančné konzultačné 
služby; správa nehnuteľností; poistenie proti ne-
hodám; poistenie zodpovednosti za environmen-
tálnu škodu; finančné oceňovanie (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o pois-
tení; uzatváranie poistiek; poistno-technické služ-
by (štatistika); poistné poradenstvo týkajúce sa 
poistných rizík; prenájom kancelárskych priesto-
rov; spravovanie financií; správcovstvo; uzatvá-
ranie poistných zmlúv proti veľkým priemyselným 
rizikám; organizovanie dobročinných zbierok; or-
ganizovanie zbierok; zriaďovanie fondov. 
41 - Vzdelávanie; športová a kultúrna činnosť; aka-
démie (vzdelávanie); praktický výcvik (ukážky); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
produkcia filmov (nie reklamných); formátovanie 
textov (nie na reklamné účely); fotografické re-
portáže; fotografovanie; fotografovanie na mikro-
film; hazardné hry; informácie o výchove a vzde-
lávaní; fitnes kluby (zdravotnícke a kondičné cvi-
čenia); vydávanie kníh; knižnice (požičovne kníh); 
organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie kongresov; korešpondenčné vzde-
lávacie kurzy; služby múzeí (prehliadky, výstavy); 
nahrávanie videopások; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie 
a vedenie kultúrnych a vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie lotérií; organizovanie plesov; orga-
nizovanie predstavení (manažérske služby); or-
ganizovanie športových súťaží; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; 
informácie o výchove a vzdelávaní; písanie textov 
(okrem reklamných); plánovanie a organizovanie 
večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v ob-
lasti výchovy a vzdelávania); on-line poskytova-
nie elektronických publikácií (bez možnosti kopí-
rovania); služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); prekladateľské služby; vyučovanie. 
42 - Grafické dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insuran-

ce Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 5678-2015 
(220) 10.12.2015 

 10 (511) 35, 36, 44 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-

níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rek-
lama. 
36 - Zdravotné poistenie, informácie o poistení. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť. 

(540) BPP 
(731) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamatey-

ova 17, 850 05 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5679-2015 
(220) 10.12.2015 

 10 (511) 25 
(511) 25 - Oblečenie; nohavice; tričká; športové tielka; pok-

rývky hlavy; legíny. 
(540) 

  
 

(731) Achberger David, Záhradnícka 62, 821 08 Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 5684-2015 
(220) 14.12.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj 
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, 
katalógy a programy zaznamenané v elektronickej 
podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné). 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačo-
viny; tlačené reklamné materiály z papiera; pa-
piernický tovar a písacie potreby; tlačené reklam-
né materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fo-
tografie; obálky (papiernický tovar); obaly (pa-
piernický tovar); samolepky (papiernický tovar); 
vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prí-
strojov a zariadení); kancelárske potreby (okrem 
nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový pa-
pier; stolové prestieranie z papiera; papierové ob-
rusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové 
vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; 
nálepky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papie-
rové podložky pod poháre; oznámenia (papiernic-
ký tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; 
etikety (okrem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách vrátane počítačovej komuni-
kačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlaso-
vá reklama; rozširovanie reklamných oznamov;  
 

organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); reklamné agentúry, ob-
chodný manažment; odborné obchodné poraden-
stvo; prezentácia výrobkov a  služieb v kom uni-
kačných médiách pre maloobchod; organizovanie 
reklamných hier na podporu pr edaja; produkcia 
reklamných filmov. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; te-
lekomunikačné služby; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; prenos správ, informácií, 
publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom 
komunikačných sietí vrátane internetu; spravo-
dajské kancelárie. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; pro-
dukcia interaktívnych televíznych programov a hier; 
zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľ-
ské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, 
športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; 
organizovanie vedomostných, zábavných, hudob-
ných a športových súťaží; organizovanie kvízov, 
hier a súťaží (okrem reklamných); zábava; orga-
nizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie 
a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, 
programov a podujatí; zábavné parky; zábavné 
služby poskytované prázdninovými tábormi; vý-
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie školení; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); 
hudobná tvorba; služby filmových, divadelných  
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičia-
vanie filmov; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; služby diva-
delných, koncertných a varietných umelcov; re-
zervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a špor-
tové podujatia; produkcia a prenájom zvukových 
a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklam-
ných); vydavateľské služby (okrem vydávania rek-
lamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov 
a iných tlačovín (okrem reklamných textov); on-
line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); vydávanie elektronických 
publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na špor-
tové sústredenie; kurzy telesného cvičenia; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); zábavné služ-
by nočných klubov; online poskytovanie počíta-
čových hier z počítačových sietí; informácie  
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach 
rozptýlenia; informácie o m ožnostiach zábavy  
a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti 
šoubiznisu; prenájom dekorácií na predstavenia; 
poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; re-
portérske služby; organizovanie lotérií a stávko- 
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vých hier; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely; online poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); online poskytova-
nie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); ha-
zardné hry; poskytovanie služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom interne-
tu, online a interaktívnymi počítačovými službami. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, odtiene sivej 
 
(731) JandL, marketing a reklama, s.r.o., Štefánikova 6, 

811 05 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5685-2015 
(220) 14.12.2015 

 10 (511) 9, 11, 42 
(511) 9 - Optické lampy; elektroluminiscenčné diódy 

(LED diódy). 
11 - Žiarovky; elektrické žiarovky; oblúkové lam-
py; elektrické lampy; lampy; objímky na svietidlá; 
osvetľovacie prístroje a zariadenia; stropné svetlá; 
bezpečnostné lampy; svetelné reflektory; žiariv-
ky; pouličné lampy; elektroluminiscenčné osvet-
ľovacie prístroje (s LED diódami). 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; ener-
getické audity; technologické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(731) Kurák Erik, Ing., Školská 343/22, 962 33 Budča, 
SK; 

(740) Štaffenová Katarína, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5686-2015 
(220) 15.12.2015 

 10 (511) 9, 25, 32 
(511) 9 - Skriňové rozvádzače (elektrotechnika). 

25 - Oblečenie. 
32 - Minerálne vody (nápoje). 

(540) KOOL 
(731) KOLINEK s.r.o., Hradská 14329/3G, 821 07 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 5691-2015 
(220) 17.12.2015 
(310) 98641 
(320) 13.7.2015 
(330) QA 

 10 (511) 3 
 
 

(511) 3 - Mydlá; parfumy; kozmetické prípravky; koz-
metické prípravky na starostlivosť o pleť; prí-
pravky na starostlivosť o pleť; prípravky na líče-
nie; prípravky na starostlivosť o vlasy. 

(540) IBUKI 
(731) Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo 104-0061, JP; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1-2016 
(220) 4.1.2016 

 10 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Dražby; marketingové štúdie; obchodný alebo 

podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; prieskum trhu; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; zostavovanie 
štatistík; marketing; obchodné sprostredkovateľské 
služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; riadenie obchodnej 
činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (mak-
lérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; sprostredkovanie 
poistenia; oceňovanie nehnuteľností; kapitálové 
investície; faktoring; správcovstvo majetku (pre tre-
tie osoby); financovanie (služby); finančné riade-
nie; správa nehnuteľností; správa nájomných do-
mov; uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom 
bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; ban-
kové hypotéky; finančný lízing; prenájom nehnu-
teľností; finančné analýzy; finančné poradenstvo; 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finan-
čné informácie; informácie o poistení; vyberanie 
nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; 
odhadovanie nákladov na opravu (finančné odha-
dovanie); organizovanie financovania stavebných 
projektov. 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demo-
lácia budov; stavba a opravy skladov; izolovanie 
proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; 
murárske práce; interiérové a exteriérové maľo-
vanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; mon-
tovanie lešení; murovanie, murárske práce; stavebné 
informácie; kladenie povrchov komunikácií; čis-
tenie exteriérov budov; výstavba obchodov a ob-
chodných stánkov; pokrývačské práce; inštalácia 
okien a dverí; stavebné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá, sivá 
(731) Sopko Lukáš, Bc., Sv. Ladislava 94, 040 14 Ko-

šice - Košická Nová Ves, SK; 
(740) Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & 

partners, s.r.o., Košice, SK; 
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(210) 3-2016 
(220) 5.1.2016 

 10 (511) 35, 44, 45 
(511) 35 - On line poskytovanie obchodného priestoru 

pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť. 
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie li-
cencií na práva duševného vlastníctva. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená 
(731) MEDI-TOR, s.r.o., Gorkého 4849/8B, 979 01  

Rimavská Sobota, SK; 
 
 

(210) 5-2016 
(220) 5.1.2016 

 10 (511) 43 
(511) 43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-

jednávku (ketering); kaviarne; reštauračné (stra-
vovacie) služby. 

(540) 

  
 

(591) čierna, oranžová, biela 
(731) KRIVÁŇ centrum s.r.o., Dostojevského 4532/1, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 

 
 

(210) 41-2016 
(220) 11.1.2016 

 10 (511) 14, 18, 25, 44 
(511) 14 - Kovové kľúčenky (prívesky, bižutéria); ho-

diny; klenoty; manžetové gombíky; medaily; re-
mienky na hodinky; náramkové hodinky; náušni-
ce; ozdoby (klenotnícke výrobky); šperky (klenot-
nícke výrobky); šperkovnice; mince; brošne (kle-
notnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke vý-
robky); zlato (surovina alebo polotovar); striebro 
(surovina alebo polotovar). 
18 - Batohy; cestovné kufre; dáždniky; kabelky; 
imitácia kože; obojky na zvieratá; náhubky; ná-
kupné tašky; peňaženky; obaly na odevy; športo-
vé tašky. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; bielizeň; bun-
dy; čiapky; legíny; košele; košele s krátkymi ru-
kávmi; nohavice; oblečenie; opasky; papuče; po-
nožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; svetre; šatky; 
šály; vesty; tričká; tielka; športová obuv; športo-
vé tričká; dresy; župany; topánky; baretky; vysoká  
 
 
 

obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; krátke 
kabátiky; kožené odevy; kožušiny; spodná bielizeň;  
manžety; plážové oblečenie; body; pánske spodky; 
saká; plavky; čelenky; odevy z imitácií kože; kože-
né odevy; pončá; dámske nohavičky. 
44 - Tetovanie; telový pírsing. 

(540) 

  
 

(731) Fedeš Adrián, Poľná 157, 974 05 Banská Bystri-
ca, SK; 

 
 

(210) 56-2016 
(220) 12.1.2016 

 10 (511) 34 
(511) 34 - Cigarety; tabak; tabakové výrobky; zapaľova-

če pre fajčiarov; zápalky; fajčiarske potreby. 
(540) 

  
 

(731) House of P rince A/S, Vester Farimagsgade 19, 
1606 Copenhagen V, DK; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 124-2016 
(220) 25.1.2016 

 10 (511) 3, 4, 5, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 39 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; kozmetické krémy. 

4 - Včelí vosk; vosky (surovina); vosk na svietenie; 
vosk na priemyselné použitie; sviečky (na sviete-
nie); parfumované sviečky. 
5 - Liečivé nápoje; diétne nápoje na lekárske po-
užitie; peľové výživové doplnky; propolisové vý-
živové doplnky; propolis na farmaceutické po-
užitie; včelia materská kašička (výživový doplnok); 
včelia materská kašička na farmaceutické použi-
tie; jedy; tinktúry (farmaceutické prípravky); tin-
ktúry na lekárske použitie. 
20 - Včelie plásty; včelie úle. 
29 - Spracovaný peľ (potravina). 
30 - Včelia kašička (požívatiny); perníky, medov-
níky; med; propolis. 
31 - Peľ (surovina). 
32 - Medové nealkoholické nápoje; nealkoholické 
nápoje; nealkoholické aperitívy; pivo; ďumbie-
rové pivo (zázvorové); sladové pivo. 
33 - Destilované nápoje; alkoholické nápoje okrem 
piva; alkoholické nápoje s ovocím; destilované 
nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); liehoviny; li-
kéry; horké likéry; víno; medovina; alkoholové 
extrakty (tinktúry). 
39 - Balenie tovarov; balenie darčekov. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, biela, žltá, oranžová 
(731) Peter Pišák PPYRO, Boženy Němcovej 51, 990 01 

Veľký Krtíš, SK; 
 
 

(210) 150-2016 
(220) 29.1.2016 

 10 (511) 35, 39, 43 
(511) 35 - Obchodné sprostredkovateľské služby s po-

honnými hmotami, s olejmi, s palivami, s potre-
bami pre motoristov; reklama; organizovanie re-
klamných spotrebiteľských súťaží; rozširovanie  
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre 
tretie osoby). 
39 - Skladovanie pohonných hmôt a potrieb pre mo-
toristov; preprava pohonných hmôt a potrieb pre 
motoristov. 
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); samoobslužné 
reštaurácie; reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) 

  
 

(591) žltá, zelená, čierna 
(731) Kostka Igor, Vlkanovská 519/179, 976 34 V lka-

nová, SK; 
 
 

(210) 5001-2016 
(220) 11.1.2016 

 10 (511) 3, 5, 44 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-

pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, 
kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky 
na čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne pot-
raviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; príprav-
ky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; staros-
tlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; po-
ľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
 
 
 
 

(540) Panthé-Baby Glenmark 
(731) Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 

140 78 Praha 4, CZ; 
 
 

(210) 5005-2016 
(220) 12.1.2016 

 10 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Diétne nápoje na lekárske použitie; diétne pot-

raviny na lekárske použitie; sladové mliečne ná-
poje na lekárske použitie; mliečne fermenty na 
farmaceutické použitie; mliečny cukor na farma-
ceutické použitie; laktóza na farmaceutické po-
užitie; mliečny tuk; sušené mlieko pre dojčatá. 
29 - Mlieko; mliečne výrobky; syry; tukové ná-
tierky na chlieb; smotana (mliečne výrobky); mas-
lo; maslové krémy; mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); sušené mlieko; mlieko oboha-
tené bielkovinami; tofu; syridlá. 
30 - Syrové sendviče (cheeseburgers); omáčky (chu-
ťové prísady); príchute do potravín (okrem éte-
rických esencií a esenciálnych olejov). 

(540) 

  
(591) tmavomodrá, svetlomodrá, červená, biela, zelená 
(731) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta 2, 934 01 

Levice, SK; 
(740) Madej Róbert, JUDr., PhD., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5006-2016 
(220) 12.1.2016 

 10 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Diétne nápoje na lekárske použitie; diétne pot-

raviny na lekárske použitie; sladové mliečne ná-
poje na lekárske použitie; mliečne fermenty na 
farmaceutické použitie; mliečny cukor na farma-
ceutické použitie; laktóza na farmaceutické po-
užitie; mliečny tuk; sušené mlieko pre dojčatá. 
29 - Mlieko; mliečne výrobky; syry; tukové ná-
tierky na chlieb; smotana (mliečne výrobky); mas-
lo; maslové krémy; mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); sušené mlieko; mlieko oboha-
tené bielkovinami; tofu; syridlá. 
30 - Syrové sendviče (cheeseburgers); omáčky (chu-
ťové prísady); príchute do potravín (okrem éte-
rických esencií a esenciálnych olejov). 
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(540) 

  
 

(591) tmavomodrá, svetlomodrá, červená, biela, zelená 
(731) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta 2, 934 01 

Levice, SK; 
(740) Madej Róbert, JUDr., PhD., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5007-2016 
(220) 12.1.2016 

 10 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Diétne nápoje na lekárske použitie; diétne pot-

raviny na lekárske použitie; sladové mliečne ná-
poje na lekárske použitie; mliečne fermenty na far-
maceutické použitie; mliečny cukor na farmaceu-
tické použitie; laktóza na farmaceutické použitie; 
mliečny tuk; sušené mlieko pre dojčatá. 
29 - Mlieko; mliečne výrobky; syry; tukové ná-
tierky na chlieb; smotana (mliečne výrobky); mas-
lo; maslové krémy; mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); sušené mlieko; mlieko oboha-
tené bielkovinami; tofu; syridlá. 
30 - Syrové sendviče (cheeseburgers); omáčky (chu-
ťové prísady); príchute do potravín (okrem éte-
rických esencií a esenciálnych olejov). 

(540) 

  
 

(591) žltá, tmavomodrá, svetlomodrá, červená, biela, čier-
na, sivá 

(731) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta 2, 934 01 
Levice, SK; 

(740) Madej Róbert, JUDr., PhD., Bratislava, SK; 
 
 
 

(210) 5008-2016 
(220) 12.1.2016 

 10 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Diétne nápoje na lekárske použitie; diétne po-

traviny na lekárske použitie; sladové mliečne ná-
poje na lekárske použitie; mliečne fermenty na 
farmaceutické použitie; mliečny cukor na farma-
ceutické použitie; laktóza na farmaceutické po-
užitie; mliečny tuk; sušené mlieko pre dojčatá. 
29 - Mlieko; mliečne výrobky; syry; tukové ná-
tierky na chlieb; smotana (mliečne výrobky); mas-
lo; maslové krémy; mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); sušené mlieko; mlieko oboha-
tené bielkovinami; tofu; syridlá. 
30 - Syrové sendviče (cheeseburgers); omáčky (chu-
ťové prísady); príchute do potravín (okrem éte-
rických esencií a esenciálnych olejov). 

(540) 

  
 

(591) žltá, tmavomodrá, svetlomodrá, červená, biela, čier-
na, sivá 

(731) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta 2, 934 01 
Levice, SK; 

(740) Madej Róbert, JUDr., PhD., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5010-2016 
(220) 14.1.2016 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Pesticídy. 

(540) Desikat 
(731) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Iva nka 

pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5011-2016 
(220) 14.1.2016 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Pesticídy. 

(540) Dessicate 
(731) ASRA, spol. s r .o., Nádražná 28, 900 28 Iva nka 

pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, 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) 
 
1916-2013 241720 
1145-2014 241716 
1263-2014 241638 
1485-2014 241504 
5588-2014 241505 
      8-2015 241573 
      9-2015 241574 
  301-2015 241506 
  310-2015 241575 
  328-2015 241507 
  329-2015 241508 
  367-2015 241509 
  368-2015 241510 
  391-2015 241511 
  437-2015 241512 
  474-2015 241576 
  475-2015 241577 
  545-2015 241578 
  546-2015 241579 
  605-2015 241513 
  633-2015 241514 
  641-2015 241713 
  645-2015 241515 
  652-2015 241516 
  656-2015 241517 
  683-2015 241580 
  734-2015 241581 
  745-2015 241518 
  746-2015 241519 
  789-2015 241520 
  791-2015 241521 
  792-2015 241522 
  793-2015 241523 
  811-2015 241524 
  812-2015 241525 
  822-2015 241526 
  840-2015 241582 
  845-2015 241709 
  848-2015 241583 
  849-2015 241584 
  850-2015 241585 
  851-2015 241586 
  852-2015 241587 
  853-2015 241588 
  858-2015 241527 
  859-2015 241528 
  879-2015 241529 
  882-2015 241530 
  894-2015 241589 
  918-2015 241590 
  920-2015 241531 
  929-2015 241532 
  935-2015 241533 

  990-2015 241534 
  991-2015 241535 
  993-2015 241536 
  995-2015 241537 
  997-2015 241538 
  998-2015 241539 
1002-2015 241540 
1010-2015 241541 
1011-2015 241542 
1012-2015 241543 
1038-2015 241591 
1041-2015 241544 
1042-2015 241545 
1043-2015 241546 
1044-2015 241547 
1056-2015 241592 
1063-2015 241548 
1064-2015 241549 
1067-2015 241550 
1070-2015 241551 
1078-2015 241593 
1079-2015 241594 
1080-2015 241595 
1081-2015 241596 
1082-2015 241597 
1083-2015 241598 
1087-2015 241552 
1091-2015 241599 
1093-2015 241600 
1094-2015 241601 
1095-2015 241602 
1096-2015 241603 
1102-2015 241604 
1103-2015 241605 
1104-2015 241606 
1105-2015 241607 
1117-2015 241608 
1118-2015 241553 
1119-2015 241554 
1131-2015 241555 
1132-2015 241556 
1133-2015 241557 
1134-2015 241558 
1136-2015 241609 
1138-2015 241559 
1139-2015 241610 
1141-2015 241611 
1142-2015 241612 
1149-2015 241560 
1151-2015 241613 
1156-2015 241614 
1157-2015 241615 
1158-2015 241616 

1159-2015 241617 
1160-2015 241618 
1175-2015 241619 
1186-2015 241561 
1188-2015 241562 
1189-2015 241563 
1190-2015 241564 
1199-2015 241639 
1200-2015 241640 
1201-2015 241641 
1203-2015 241642 
1204-2015 241643 
1205-2015 241644 
1206-2015 241645 
1207-2015 241646 
1208-2015 241647 
1209-2015 241648 
1211-2015 241565 
1235-2015 241566 
1237-2015 241567 
1251-2015 241649 
1254-2015 241650 
1255-2015 241568 
1262-2015 241710 
1271-2015 241569 
1272-2015 241651 
1273-2015 241652 
1274-2015 241653 
1275-2015 241654 
1276-2015 241655 
1277-2015 241656 
1278-2015 241657 
1286-2015 241658 
1291-2015 241620 
1313-2015 241659 
1317-2015 241660 
1318-2015 241661 
1319-2015 241662 
1320-2015 241663 
1321-2015 241664 
1322-2015 241665 
1325-2015 241666 
1328-2015 241667 
1334-2015 241668 
1341-2015 241717 
1342-2015 241669 
1343-2015 241670 
1347-2015 241671 
1352-2015 241672 
1356-2015 241673 
1376-2015 241674 
1384-2015 241675 
1385-2015 241676 

1395-2015 241677 
1396-2015 241678 
1398-2015 241679 
1400-2015 241680 
1410-2015 241681 
1417-2015 241682 
1429-2015 241683 
1452-2015 241684 
1453-2015 241685 
1459-2015 241686 
1464-2015 241687 
1465-2015 241688 
1474-2015 241689 
1491-2015 241690 
1492-2015 241691 
1493-2015 241570 
1507-2015 241692 
1515-2015 241693 
1521-2015 241694 
1524-2015 241695 
1544-2015 241571 
1564-2015 241696 
1568-2015 241697 
1570-2015 241698 
1592-2015 241572 
1595-2015 241699 
1636-2015 241700 
5072-2015 241701 
5134-2015 241702 
5143-2015 241703 
5256-2015 241704 
5292-2015 241705 
5305-2015 241621 
5307-2015 241622 
5308-2015 241623 
5309-2015 241624 
5321-2015 241711 
5329-2015 241625 
5330-2015 241626 
5331-2015 241627 
5344-2015 241628 
5346-2015 241629 
5347-2015 241630 
5349-2015 241631 
5350-2015 241632 
5376-2015 241633 
5400-2015 241634 
5401-2015 241635 
5407-2015 241636 
5410-2015 241637 
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(111) 241504 
(151) 18.1.2016 
(180) 25.8.2024 
(210) 1485-2014 
(220) 25.8.2014 
(442) 2.10.2015 
(732) Airbnb, Inc. (a Delaware corporation), 888 Brannan 

Street, 4th Floor, San Francisco, California 94103, 
US; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241505 
(151) 18.1.2016 
(180) 18.8.2024 
(210) 5588-2014 
(220) 18.8.2014 
(442) 2.10.2015 
(732) MIH Allegro BV, Taurusavenue 105, 2132 LS Hoof-

ddorp, NL; 
(740) Gálik Tomáš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241506 
(151) 18.1.2016 
(180) 13.2.2025 
(210) 301-2015 
(220) 13.2.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) TÝM PRO FARMACII s.r.o., Veselá 199/5, 602 00 

Brno, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241507 
(151) 18.1.2016 
(180) 19.2.2025 
(210) 328-2015 
(220) 19.2.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Chabada Ján, Kriváň 452, 962 04 Kriváň, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241508 
(151) 18.1.2016 
(180) 19.2.2025 
(210) 329-2015 
(220) 19.2.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Chabada Ján, Kriváň 452, 962 04 Kriváň, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241509 
(151) 18.1.2016 
(180) 20.2.2025 
(210) 367-2015 
(220) 20.2.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 241510 
(151) 18.1.2016 
(180) 20.2.2025 
(210) 368-2015 
(220) 20.2.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 241511 
(151) 18.1.2016 
(180) 26.2.2025 
(210) 391-2015 
(220) 26.2.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) SUEZ ENVIRONNEMENT, Tour CB21,16 pla-

ce de l'Iris, 92040 F-92040 Paris La Défense ce-
dex, FR; 

(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241512 
(151) 18.1.2016 
(180) 6.3.2025 
(210) 437-2015 
(220) 6.3.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) SMSCREDITS s.r.o., Dlhá 95C, 010 09 Žilina, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o., 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 241513 
(151) 18.1.2016 
(180) 31.3.2025 
(210) 605-2015 
(220) 31.3.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) J.B.S.-Production s.r.o., č. 298, 900 52 Kuchyňa, 

SK; 
 
 

(111) 241514 
(151) 18.1.2016 
(180) 1.4.2025 
(210) 633-2015 
(220) 1.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Bendik Pretekársky Tím, Partizánska 3540/84, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 241515 
(151) 18.1.2016 
(180) 1.4.2025 
(210) 645-2015 
(220) 1.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Bendík Martin, Železničná 2615/84, 058 01 Pop-

rad, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
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(111) 241516 
(151) 18.1.2016 
(180) 7.4.2025 
(210) 652-2015 
(220) 7.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Španielčina & služby s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241517 
(151) 18.1.2016 
(180) 2.4.2025 
(210) 656-2015 
(220) 2.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, 

793 91 Úvalno, CZ; 
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241518 
(151) 18.1.2016 
(180) 17.4.2025 
(210) 745-2015 
(220) 17.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Business Block, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Ko-

šice, SK; 
 
 

(111) 241519 
(151) 18.1.2016 
(180) 17.4.2025 
(210) 746-2015 
(220) 17.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Business Block, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Ko-

šice, SK; 
 
 

(111) 241520 
(151) 18.1.2016 
(180) 23.4.2025 
(210) 789-2015 
(220) 23.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) RM Corporation s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 

Třinec, CZ; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241521 
(151) 18.1.2016 
(180) 23.4.2025 
(210) 791-2015 
(220) 23.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) RM Corporation s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 

Třinec, CZ; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 241522 
(151) 18.1.2016 
(180) 23.4.2025 
(210) 792-2015 
(220) 23.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) RM Corporation s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 

Třinec, CZ; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241523 
(151) 18.1.2016 
(180) 21.4.2025 
(210) 793-2015 
(220) 21.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241524 
(151) 18.1.2016 
(180) 22.4.2025 
(210) 811-2015 
(220) 22.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241525 
(151) 18.1.2016 
(180) 22.4.2025 
(210) 812-2015 
(220) 22.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241526 
(151) 18.1.2016 
(180) 23.4.2025 
(210) 822-2015 
(220) 23.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Red Angel s. r. o., Riazanská 664/59, 831 03 Bra-

tislava - Nové Mesto, SK; 
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241527 
(151) 18.1.2016 
(180) 29.4.2025 
(210) 858-2015 
(220) 29.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) LOTTERIE s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratisla-

va, SK; 
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(111) 241528 
(151) 18.1.2016 
(180) 29.4.2025 
(210) 859-2015 
(220) 29.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Tongeľ Ľubomír, Ing., Petrovce nad Laborcom 191, 

071 01 Petrovce nad Laborcom, SK; 
 
 

(111) 241529 
(151) 18.1.2016 
(180) 28.4.2025 
(210) 879-2015 
(220) 28.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241530 
(151) 18.1.2016 
(180) 28.4.2025 
(210) 882-2015 
(220) 28.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241531 
(151) 18.1.2016 
(180) 4.5.2025 
(210) 920-2015 
(220) 4.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) ISA, s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, SK; 
(740) Zelenay Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241532 
(151) 18.1.2016 
(180) 5.5.2025 
(210) 929-2015 
(220) 5.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BPUG SLOVENSKO, Družstevná 24, 900 21 Svä-

tý Jur, SK; Drahošová Martina, Mgr., Vietnam-
ská 41, 821 04 Bratislava, SK; Balco Peter, Dr. 
Ing., Družstevná 24, 900 21 Svätý Jur, SK; 

(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241533 
(151) 18.1.2016 
(180) 5.5.2025 
(210) 935-2015 
(220) 5.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BPUG SLOVENSKO, Družstevná 24, 900 21 

Svätý Jur, SK; Balco Peter, Dr. Ing., Družstevná 
24, 900 21 Svätý Jur, SK; Drahošová Martina, 
Mgr., Vietnamská 41, 821 04 Bratislava, SK; 

(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241534 
(151) 18.1.2016 
(180) 12.5.2025 
(210) 990-2015 
(220) 12.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) IMBIZ s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová 

Ves, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 241535 
(151) 18.1.2016 
(180) 12.5.2025 
(210) 991-2015 
(220) 12.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) IMBIZ s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová 

Ves, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 241536 
(151) 18.1.2016 
(180) 14.5.2025 
(210) 993-2015 
(220) 14.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) 3PO SLOVAKIA s.r.o., Nám. S. H. Vajanského 2, 

036 01 Martin, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241537 
(151) 18.1.2016 
(180) 12.5.2025 
(210) 995-2015 
(220) 12.5.2015 
(442) 3.9.2015 
(732) IMBIZ s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová 

Ves, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 241538 
(151) 18.1.2016 
(180) 14.5.2025 
(210) 997-2015 
(220) 14.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) RADIO ROCK, s.r.o., Štefánikova 52, 949 01 

Nitra, SK; 
 
 

(111) 241539 
(151) 18.1.2016 
(180) 14.5.2025 
(210) 998-2015 
(220) 14.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) SON Media, spol. s r.o., Nevädzova 5, 821 01 

Bratislava, SK; 
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(111) 241540 
(151) 18.1.2016 
(180) 15.5.2025 
(210) 1002-2015 
(220) 15.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Lacko Pavel, Tajovského 2/696, 018 51 Nová 

Dubnica, SK; 
 
 

(111) 241541 
(151) 18.1.2016 
(180) 14.5.2025 
(210) 1010-2015 
(220) 14.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) McLLOYD´S s.r.o., Kamenárska 1365/9, 946 32 

Marcelová, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť 

patentových zástupcov, Bratislava 5, SK; 
 
 

(111) 241542 
(151) 18.1.2016 
(180) 14.5.2025 
(210) 1011-2015 
(220) 14.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) McLLOYD´S s.r.o., Kamenárska 1365/9, 946 32 

Marcelová, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť 

patentových zástupcov, Bratislava 5, SK; 
 
 

(111) 241543 
(151) 18.1.2016 
(180) 14.5.2025 
(210) 1012-2015 
(220) 14.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) McLLOYD´S s.r.o., Kamenárska 1365/9, 946 32 

Marcelová, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť 

patentových zástupcov, Bratislava 5, SK; 
 
 

(111) 241544 
(151) 18.1.2016 
(180) 18.5.2025 
(210) 1041-2015 
(220) 18.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) sport & endo clinic s.r.o., Pri Starej Prachárni 14, 

831 04 Bratislava, SK; 
(740) Anetta Juraj, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241545 
(151) 18.1.2016 
(180) 18.5.2025 
(210) 1042-2015 
(220) 18.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) sport & endo clinic s.r.o., Pri Starej Prachárni 14, 

831 04 Bratislava, SK; 
(740) Anetta Juraj, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241546 
(151) 18.1.2016 
(180) 18.5.2025 
(210) 1043-2015 
(220) 18.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bra-

tislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Po-

pelková, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241547 
(151) 18.1.2016 
(180) 18.5.2025 
(210) 1044-2015 
(220) 18.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bra-

tislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Po-

pelková, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241548 
(151) 18.1.2016 
(180) 20.5.2025 
(210) 1063-2015 
(220) 20.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Travel.Sk s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 241549 
(151) 18.1.2016 
(180) 20.5.2025 
(210) 1064-2015 
(220) 20.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241550 
(151) 18.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1067-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) HEJ REALITY, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bra-

tislava, SK; 
(740) Štefanka Dávid, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241551 
(151) 18.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1070-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) MOGYI s.r.o., Bojnická 22, 831 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Šupáková Andrea, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 241552 
(151) 18.1.2016 
(180) 22.5.2025 
(210) 1087-2015 
(220) 22.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) I´M Coffee s.r.o., Cimborkova 8/7135, 040 01 

Košice, SK; 
(740) Tverďák Dalibor, Mgr., Košice, SK; 

 
 

(111) 241553 
(151) 18.1.2016 
(180) 26.5.2025 
(210) 1118-2015 
(220) 26.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) VOICE, s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 241554 
(151) 18.1.2016 
(180) 26.5.2025 
(210) 1119-2015 
(220) 26.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) VOICE, s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 241555 
(151) 18.1.2016 
(180) 27.5.2025 
(210) 1131-2015 
(220) 27.5.2015 
(310) 14/4137305 
(320) 27.11.2014 
(330) FR 
(442) 2.10.2015 
(732) Société Jas Hennessy & Co., Rue de la Richonne, 

F-16100 Cognac, FR; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241556 
(151) 18.1.2016 
(180) 27.5.2025 
(210) 1132-2015 
(220) 27.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241557 
(151) 18.1.2016 
(180) 27.5.2025 
(210) 1133-2015 
(220) 27.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 241558 
(151) 18.1.2016 
(180) 27.5.2025 
(210) 1134-2015 
(220) 27.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241559 
(151) 18.1.2016 
(180) 27.5.2025 
(210) 1138-2015 
(220) 27.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Durmis Richard, MUDr., ORTHOELITE, Hálkova 3, 

010 01 Žilina, SK; 
 
 

(111) 241560 
(151) 18.1.2016 
(180) 29.5.2025 
(210) 1149-2015 
(220) 29.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) TIMELESS TRUTH TRADING CO., LTD., NO. 

177, LAINAN SR., YANCHENG DIST., KA-
OHSIUNG CITY 803, TW; 

(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 241561 
(151) 18.1.2016 
(180) 3.6.2025 
(210) 1186-2015 
(220) 3.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) e-Stavba, s.r.o., Garbiarska 23, 064 01 Stará Ľu-

bovňa, SK; 
 
 

(111) 241562 
(151) 18.1.2016 
(180) 3.6.2025 
(210) 1188-2015 
(220) 3.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241563 
(151) 18.1.2016 
(180) 4.6.2025 
(210) 1189-2015 
(220) 4.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) CHICAGO STYLE s.r.o., Tehelná 21, 831 03 Brati-

slava, SK; 
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(111) 241564 
(151) 18.1.2016 
(180) 4.6.2025 
(210) 1190-2015 
(220) 4.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Hoffer Miloslav, Bridlicová 1, 841 07 Bratislava, 

SK; 
(740) LAWS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241565 
(151) 18.1.2016 
(180) 4.6.2025 
(210) 1211-2015 
(220) 4.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) PROMEO s.r.o., Prostřední 44, 664 46 Radosti-

ce, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 241566 
(151) 18.1.2016 
(180) 8.6.2025 
(210) 1235-2015 
(220) 8.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 

Kežmarok, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 241567 
(151) 18.1.2016 
(180) 9.6.2025 
(210) 1237-2015 
(220) 9.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) RM PHARM s.r.o., Vlárska 66, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) JUDr. Peter Kudri, advokát, Piešťany, SK; 

 
 

(111) 241568 
(151) 18.1.2016 
(180) 11.6.2025 
(210) 1255-2015 
(220) 11.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) tnTEL, s.r.o., Zlatovská 31, 911 75 Trenčín, SK; 

 
 

(111) 241569 
(151) 18.1.2016 
(180) 15.6.2025 
(210) 1271-2015 
(220) 15.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kofola CS a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 241570 
(151) 18.1.2016 
(180) 14.7.2025 
(210) 1493-2015 
(220) 14.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

Dubové, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241571 
(151) 18.1.2016 
(180) 22.7.2025 
(210) 1544-2015 
(220) 22.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) DAPA-SK, s.r.o., Prielohy 8430/1B, 010 07 Žili-

na, SK; 
 
 

(111) 241572 
(151) 18.1.2016 
(180) 30.7.2025 
(210) 1592-2015 
(220) 30.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Foltán Milan, Skleníková 196/26, Malé Bielice, 

958 04 Partizánske, SK; 
 
 

(111) 241573 
(151) 19.1.2016 
(180) 7.1.2025 
(210) 8-2015 
(220) 7.1.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o., Liptovská Po-

rúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241574 
(151) 19.1.2016 
(180) 7.1.2025 
(210) 9-2015 
(220) 7.1.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o., Liptovská Po-

rúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241575 
(151) 19.1.2016 
(180) 17.2.2025 
(210) 310-2015 
(220) 17.2.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BONO TRADING s.r.o., Ligetská 2, 972 51 Han-

dlová, SK; 
 
 
 
 
 
 
 



248 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

(111) 241576 
(151) 19.1.2016 
(180) 11.3.2025 
(210) 474-2015 
(220) 11.3.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Brati-

slava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241577 
(151) 19.1.2016 
(180) 11.3.2025 
(210) 475-2015 
(220) 11.3.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Brati-

slava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241578 
(151) 19.1.2016 
(180) 19.3.2025 
(210) 545-2015 
(220) 19.3.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241579 
(151) 19.1.2016 
(180) 19.3.2025 
(210) 546-2015 
(220) 19.3.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241580 
(151) 19.1.2016 
(180) 9.4.2025 
(210) 683-2015 
(220) 9.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Jobs&Training Service s.r.o., Cintorínska 7, 984 01 

Lučenec, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241581 
(151) 19.1.2016 
(180) 16.4.2025 
(210) 734-2015 
(220) 16.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) KONCEPT EKOTECH s.r.o., Za zámečkem 746/3a, 

158 00 Praha 5 - Jinonice, CZ; 
 
 
 
 
 

(111) 241582 
(151) 19.1.2016 
(180) 3.8.2025 
(210) 840-2015 
(220) 3.8.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Hudák Ján, Ing., Rajňanská 831, 922 05 Chtelni-

ca, SK; 
 
 

(111) 241583 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.4.2025 
(210) 848-2015 
(220) 29.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BGV s.r.o, Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241584 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.4.2025 
(210) 849-2015 
(220) 29.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BGV s.r.o, Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241585 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.4.2025 
(210) 850-2015 
(220) 29.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BGV s.r.o, Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241586 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.4.2025 
(210) 851-2015 
(220) 29.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BGV s.r.o, Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241587 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.4.2025 
(210) 852-2015 
(220) 29.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BGV s.r.o, Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241588 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.4.2025 
(210) 853-2015 
(220) 29.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BGV s.r.o, Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 241589 
(151) 19.1.2016 
(180) 4.5.2025 
(210) 894-2015 
(220) 4.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Ener group, a.s., Jadrová 15, 821 02 Bratislava, SK; 
(740) Demčák Stanislav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241590 
(151) 19.1.2016 
(180) 4.5.2025 
(210) 918-2015 
(220) 4.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) internet.sk, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241591 
(151) 19.1.2016 
(180) 18.5.2025 
(210) 1038-2015 
(220) 18.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BANAN ORGANIZOVANIE PODUJATÍ, Stráž-

nická 16, 909 01 Skalica, SK; 
 
 

(111) 241592 
(151) 19.1.2016 
(180) 18.5.2025 
(210) 1056-2015 
(220) 18.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) SEBAREFLEXIA, s.r.o., Klenová 191, 067 72 

Klenová, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241593 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1078-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 241594 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1079-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 241595 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1080-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 241596 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1081-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 241597 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1082-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 241598 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1083-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 241599 
(151) 19.1.2016 
(180) 22.5.2025 
(210) 1091-2015 
(220) 22.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Trnka Miroslav, Malé Kršteňany 190, 958 03 

Malé Kršteňany, SK; 
 
 

(111) 241600 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1093-2015 
(220) 21.5.2015 
(310) 522358 
(320) 15.5.2015 
(330) CZ 
(442) 2.10.2015 
(732) Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 

Poděbrady, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
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(111) 241601 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1094-2015 
(220) 21.5.2015 
(310) 522359 
(320) 15.5.2015 
(330) CZ 
(442) 2.10.2015 
(732) Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 

Poděbrady, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241602 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1095-2015 
(220) 21.5.2015 
(310) 522356 
(320) 15.5.2015 
(330) CZ 
(442) 2.10.2015 
(732) Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 

Poděbrady, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241603 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1096-2015 
(220) 21.5.2015 
(310) 0522357 
(320) 15.5.2015 
(330) CZ 
(442) 2.10.2015 
(732) Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 

Poděbrady, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241604 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1102-2015 
(220) 21.5.2015 
(310) 522355 
(320) 15.5.2015 
(330) CZ 
(442) 2.10.2015 
(732) Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 

Poděbrady, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241605 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1103-2015 
(220) 21.5.2015 
(310) 522354 
(320) 15.5.2015 
(330) CZ 
 

(442) 2.10.2015 
(732) Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 

Poděbrady, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241606 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1104-2015 
(220) 21.5.2015 
(310) 522352 
(320) 15.5.2015 
(330) CZ 
(442) 2.10.2015 
(732) Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 

Poděbrady, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241607 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 1105-2015 
(220) 21.5.2015 
(310) 522353 
(320) 15.5.2015 
(330) CZ 
(442) 2.10.2015 
(732) Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 

Poděbrady, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241608 
(151) 19.1.2016 
(180) 26.5.2025 
(210) 1117-2015 
(220) 26.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Pivovar STEIGER a. s., Pivovar Steiger 24, 966 02 

Vyhne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241609 
(151) 19.1.2016 
(180) 27.5.2025 
(210) 1136-2015 
(220) 27.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) TECHBOX, s.r.o., Karola Šišku 9, 903 01 Senec, 

SK; 
 
 

(111) 241610 
(151) 19.1.2016 
(180) 28.5.2025 
(210) 1139-2015 
(220) 28.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) VIKTÓRIA - CA, s.r.o., Jesenského 74, 943 01 

Štúrovo, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
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(111) 241611 
(151) 19.1.2016 
(180) 28.5.2025 
(210) 1141-2015 
(220) 28.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Havlíček Radek, Za Fořtem 45, 154 00 Praha 5 - 

Slivenec, CZ; 
(740) Pečený Petr JUDr., Holíč, SK; 

 
 

(111) 241612 
(151) 19.1.2016 
(180) 28.5.2025 
(210) 1142-2015 
(220) 28.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Havlíček Radek, Za Fořtem 45, 154 00 Praha 5 - 

Slivenec, CZ; 
(740) Pečený Petr JUDr., Holíč, SK; 

 
 

(111) 241613 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.5.2025 
(210) 1151-2015 
(220) 29.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Centrum Liberta, n.o., Cimborkova 1, 040 01 Ko-

šice, SK; 
 
 

(111) 241614 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.5.2025 
(210) 1156-2015 
(220) 29.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 241615 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.5.2025 
(210) 1157-2015 
(220) 29.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 241616 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.5.2025 
(210) 1158-2015 
(220) 29.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 241617 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.5.2025 
(210) 1159-2015 
(220) 29.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 241618 
(151) 19.1.2016 
(180) 29.5.2025 
(210) 1160-2015 
(220) 29.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 241619 
(151) 19.1.2016 
(180) 2.6.2025 
(210) 1175-2015 
(220) 2.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Laudaco, s.r.o., Kamenná 13177/5A, 080 01 Pre-

šov, SK; 
 
 

(111) 241620 
(151) 19.1.2016 
(180) 18.6.2025 
(210) 1291-2015 
(220) 18.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Hweld s.r.o., Benkova 16, 949 11 Nitra, SK; 

 
 

(111) 241621 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 5305-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) SEGUM - trade s. r. o., Bosákova 5, 851 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241622 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 5307-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuran-

ce Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 



252 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

(111) 241623 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 5308-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuran-

ce Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241624 
(151) 19.1.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 5309-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuran-

ce Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241625 
(151) 19.1.2016 
(180) 4.6.2025 
(210) 5329-2015 
(220) 4.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 

CH-2000 Neuchâtel, CH; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241626 
(151) 19.1.2016 
(180) 8.6.2025 
(210) 5330-2015 
(220) 8.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) ZTS Strojárne, s.r.o., Kliňanská 564, 029 01 Ná-

mestovo, SK; 
(740) AENEA Legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241627 
(151) 19.1.2016 
(180) 8.6.2025 
(210) 5331-2015 
(220) 8.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) ZTS Strojárne, s.r.o., Kliňanská 564, 029 01 Ná-

mestovo, SK; 
(740) AENEA Legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241628 
(151) 19.1.2016 
(180) 12.6.2025 
(210) 5344-2015 
(220) 12.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Blitshtein Trading s.r.o., Trenčianska 53, 821 09 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 241629 
(151) 19.1.2016 
(180) 16.6.2025 
(210) 5346-2015 
(220) 16.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) ART MAKE-UP INSTITUTE SLOVAKIA s.r.o., 

Tallerova 4, 811 02 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241630 
(151) 19.1.2016 
(180) 17.6.2025 
(210) 5347-2015 
(220) 17.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 241631 
(151) 19.1.2016 
(180) 18.6.2025 
(210) 5349-2015 
(220) 18.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, 

SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241632 
(151) 19.1.2016 
(180) 18.6.2025 
(210) 5350-2015 
(220) 18.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, 

SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241633 
(151) 19.1.2016 
(180) 23.6.2025 
(210) 5376-2015 
(220) 23.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Christian Kraus, Kríková 16, 821 07 Bratislava, 

SK; 
(740) Rohutný Pavol, JUDr., Viničné, SK; 

 
 

(111) 241634 
(151) 19.1.2016 
(180) 6.7.2025 
(210) 5400-2015 
(220) 6.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) TM real, spol. s r. o., Gorkého 10/129, 811 01 

Bratislava, SK; 
(740) Barger Prekop s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 241635 
(151) 19.1.2016 
(180) 7.7.2025 
(210) 5401-2015 
(220) 7.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Dedoles, s.r.o., Za koníčkom 14, 902 01 Pezinok, 

SK; 
 
 

(111) 241636 
(151) 19.1.2016 
(180) 14.7.2025 
(210) 5407-2015 
(220) 14.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) IMET - AKE spol. s r.o., M. Sch.Trnavského 2/B, 

841 07 Bratislava, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241637 
(151) 19.1.2016 
(180) 17.7.2025 
(210) 5410-2015 
(220) 17.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Plulík Marián, Zadunajská cesta 5, 851 01 Brati-

slava, SK; 
(740) KRION Partners s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241638 
(151) 20.1.2016 
(180) 10.7.2024 
(210) 1263-2014 
(220) 10.7.2014 
(442) 2.10.2015 
(732) Bronco n.o., Františkánska 7, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Leška Rudolf, Praha, CZ; 

 
 

(111) 241639 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.6.2025 
(210) 1199-2015 
(220) 5.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) STRAŽAN s.r.o., Púpavová 15, 841 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;  

 
 

(111) 241640 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.6.2025 
(210) 1200-2015 
(220) 5.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) STRAŽAN, s.r.o., Púpavová 15, 841 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;  

 
 
 
 
 
 

(111) 241641 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.6.2025 
(210) 1201-2015 
(220) 5.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) STRAŽAN, s.r.o., Púpavová 15, 841 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;  

 
 

(111) 241642 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.6.2025 
(210) 1203-2015 
(220) 5.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olo-

mouc, Hodolany, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 241643 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.6.2025 
(210) 1204-2015 
(220) 5.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olo-

mouc, Hodolany, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 241644 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.6.2025 
(210) 1205-2015 
(220) 5.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olo-

mouc, Hodolany, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 241645 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.6.2025 
(210) 1206-2015 
(220) 5.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olo-

mouc, Hodolany, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 241646 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.6.2025 
(210) 1207-2015 
(220) 5.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olo-

mouc, Hodolany, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 
 
 



254 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

(111) 241647 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.6.2025 
(210) 1208-2015 
(220) 5.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olo-

mouc, Hodolany, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 241648 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.6.2025 
(210) 1209-2015 
(220) 5.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olo-

mouc, Hodolany, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 241649 
(151) 20.1.2016 
(180) 11.6.2025 
(210) 1251-2015 
(220) 11.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Vagundová Tatiana, Tovarnícka 452, 955 01 To-

poľčany, SK; 
(740) Rehák Marek, Topoľčany, SK; 

 
 

(111) 241650 
(151) 20.1.2016 
(180) 3.7.2025 
(210) 1254-2015 
(220) 3.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s.r.o., Kopani- 

ce 3570/6, 821 04 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241651 
(151) 20.1.2016 
(180) 15.6.2025 
(210) 1272-2015 
(220) 15.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kofola CS a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241652 
(151) 20.1.2016 
(180) 15.6.2025 
(210) 1273-2015 
(220) 15.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kofola CS a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 241653 
(151) 20.1.2016 
(180) 15.6.2025 
(210) 1274-2015 
(220) 15.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kofola CS a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241654 
(151) 20.1.2016 
(180) 15.6.2025 
(210) 1275-2015 
(220) 15.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kofola CS a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241655 
(151) 20.1.2016 
(180) 15.6.2025 
(210) 1276-2015 
(220) 15.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kofola CS a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241656 
(151) 20.1.2016 
(180) 15.6.2025 
(210) 1277-2015 
(220) 15.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kofola CS a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241657 
(151) 20.1.2016 
(180) 15.6.2025 
(210) 1278-2015 
(220) 15.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kofola CS a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241658 
(151) 20.1.2016 
(180) 16.6.2025 
(210) 1286-2015 
(220) 16.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) DEDÁK & Partners, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Tomáš Kamenec, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
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(111) 241659 
(151) 20.1.2016 
(180) 19.6.2025 
(210) 1313-2015 
(220) 19.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 241660 
(151) 20.1.2016 
(180) 19.6.2025 
(210) 1317-2015 
(220) 19.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 241661 
(151) 20.1.2016 
(180) 19.6.2025 
(210) 1318-2015 
(220) 19.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 241662 
(151) 20.1.2016 
(180) 19.6.2025 
(210) 1319-2015 
(220) 19.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 241663 
(151) 20.1.2016 
(180) 19.6.2025 
(210) 1320-2015 
(220) 19.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 241664 
(151) 20.1.2016 
(180) 19.6.2025 
(210) 1321-2015 
(220) 19.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 241665 
(151) 20.1.2016 
(180) 19.6.2025 
(210) 1322-2015 
(220) 19.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 

Prešov, SK; 
 

 

(111) 241666 
(151) 20.1.2016 
(180) 19.6.2025 
(210) 1325-2015 
(220) 19.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 241667 
(151) 20.1.2016 
(180) 19.6.2025 
(210) 1328-2015 
(220) 19.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 241668 
(151) 20.1.2016 
(180) 19.6.2025 
(210) 1334-2015 
(220) 19.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Burák Ján, Ing., PhD., ING PAED IGIP, Letná 41, 

040 01 Košice, SK; 
 
 

(111) 241669 
(151) 20.1.2016 
(180) 22.6.2025 
(210) 1342-2015 
(220) 22.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) STOBI WINERY SLOVAKIA s.r.o., Pernikár-

ska 1, 010 01 Žilina, SK; 
 
 

(111) 241670 
(151) 20.1.2016 
(180) 22.6.2025 
(210) 1343-2015 
(220) 22.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Asociácia slovenských filmových klubov, Brnian-

ska 33, 811 04 Bratislava, SK; 
(740) Tomanová Adriana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241671 
(151) 20.1.2016 
(180) 22.6.2025 
(210) 1347-2015 
(220) 22.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kilianová Soňa, Mgr., PhD., Jurkovičova 1, 949 11 

Nitra, SK; 
 
 

(111) 241672 
(151) 20.1.2016 
(180) 22.6.2025 
(210) 1352-2015 
(220) 22.6.2015 
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(442) 2.10.2015 
(732) GOLDTIME a. s., U Libeňského pivovaru 10, 

180 00 Praha 8, CZ; 
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241673 
(151) 20.1.2016 
(180) 23.6.2025 
(210) 1356-2015 
(220) 23.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Rácz Luboš, Petzwalova 30, 949 01 Nitra, SK; 
(740) AZ LEGAL, s.r.o., Nitra, SK; 

 
 

(111) 241674 
(151) 20.1.2016 
(180) 24.6.2025 
(210) 1376-2015 
(220) 24.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRA-

TION, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratisla-
va, SK; 

 
 

(111) 241675 
(151) 20.1.2016 
(180) 25.6.2025 
(210) 1384-2015 
(220) 25.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) A+L Profinanc s.r.o., Rybárska brána 8, 811 01 

Bratislava, SK; 
(740) Vaňo Tomáš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241676 
(151) 20.1.2016 
(180) 25.6.2025 
(210) 1385-2015 
(220) 25.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Hochel Filip, Mgr., Vígľašská 12, 851 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 241677 
(151) 20.1.2016 
(180) 26.6.2025 
(210) 1395-2015 
(220) 26.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Oltus Dávid, Kvetoslavovská 26, 900 42 Dunaj-

ská Lužná, SK; 
 
 

(111) 241678 
(151) 20.1.2016 
(180) 26.6.2025 
(210) 1396-2015 
(220) 26.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, 

SK; 
(740) Němcová Zuzana, Mgr., Vranov nad Topľou, SK; 

 
 

(111) 241679 
(151) 20.1.2016 
(180) 26.6.2025 
(210) 1398-2015 
(220) 26.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Zdenpharm s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 

Nitra, SK; 
 
 

(111) 241680 
(151) 20.1.2016 
(180) 26.6.2025 
(210) 1400-2015 
(220) 26.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Vaško Adrián, JUDr., Partizánska 140A, 976 11 

Selce, SK; 
(740) Fabriciusová Lucia, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 241681 
(151) 20.1.2016 
(180) 29.6.2025 
(210) 1410-2015 
(220) 29.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Slovak Tourism, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra, 

SK; 
 
 

(111) 241682 
(151) 20.1.2016 
(180) 1.7.2025 
(210) 1417-2015 
(220) 1.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) FROMAX s.r.o., Nitrianska ulica 245/40, 951 07 

Čechynce, SK; 
 
 

(111) 241683 
(151) 20.1.2016 
(180) 28.6.2025 
(210) 1429-2015 
(220) 28.6.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) KSBH s.r.o., Hlavná 335/63, 900 55 Lozorno, SK; 
(740) Vlček Juraj, Ing. Mgr., Lozorno, SK; 

 
 

(111) 241684 
(151) 20.1.2016 
(180) 8.7.2025 
(210) 1452-2015 
(220) 8.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kramár Miroslav, Laurinská 137/9, 811 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 241685 
(151) 20.1.2016 
(180) 8.7.2025 
(210) 1453-2015 
(220) 8.7.2015 
(442) 2.10.2015 
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(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241686 
(151) 20.1.2016 
(180) 10.7.2025 
(210) 1459-2015 
(220) 10.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) MAYCCO s.r.o., Záhumenná 24, 900 26 Sloven-

ský Grob, SK; 
 
 

(111) 241687 
(151) 20.1.2016 
(180) 3.7.2025 
(210) 1464-2015 
(220) 3.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) GEO - NET, s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, 

SK; 
(740) Kurinská Slavomíra, JUDr., Martin, SK; 

 
 

(111) 241688 
(151) 20.1.2016 
(180) 3.7.2025 
(210) 1465-2015 
(220) 3.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) IMPOZANT, s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, 

SK; 
(740) Kurinská Slavomíra, JUDr., Martin, SK; 

 
 

(111) 241689 
(151) 20.1.2016 
(180) 13.7.2025 
(210) 1474-2015 
(220) 13.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Hrubý Imrich, JUDr., Tehliarska 6018/27A, 071 01 

Michalovce, SK; 
 
 

(111) 241690 
(151) 20.1.2016 
(180) 14.7.2025 
(210) 1491-2015 
(220) 14.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

Dubové, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241691 
(151) 20.1.2016 
(180) 14.7.2025 
(210) 1492-2015 
(220) 14.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

Dubové, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241692 
(151) 20.1.2016 
(180) 15.7.2025 
(210) 1507-2015 
(220) 15.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Funiversity, s.r.o., Gajova 21, 811 09 Bratislava, 

SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 241693 
(151) 20.1.2016 
(180) 15.7.2025 
(210) 1515-2015 
(220) 15.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Funiversity, s.r.o., Gajova 21, 811 09 Bratislava, 

SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 241694 
(151) 20.1.2016 
(180) 20.7.2025 
(210) 1521-2015 
(220) 20.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Kovačovic Branislav, Častkovce 439, 916 27 Čas-

tkovce, SK; 
 
 

(111) 241695 
(151) 20.1.2016 
(180) 20.7.2025 
(210) 1524-2015 
(220) 20.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) CK Koala Tours, a.s., Dunajská 8, 811 08 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 241696 
(151) 20.1.2016 
(180) 24.7.2025 
(210) 1564-2015 
(220) 24.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Start Group s. r. o., Drieňová 1H, 821 01 Brati-

slava, SK; 
(740) KUTAN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241697 
(151) 20.1.2016 
(180) 27.7.2025 
(210) 1568-2015 
(220) 27.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komuniká-

ciu, Šafárikovo nám. 2, 811 01 Bratislava, SK; 
(740) Krivak & Co, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 241698 
(151) 20.1.2016 
(180) 27.7.2025 
(210) 1570-2015 
(220) 27.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241699 
(151) 20.1.2016 
(180) 31.7.2025 
(210) 1595-2015 
(220) 31.7.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Ponio, s.r.o., Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín, 

SK; 
 
 

(111) 241700 
(151) 20.1.2016 
(180) 5.8.2025 
(210) 1636-2015 
(220) 5.8.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Solidis, s.r.o., Kopanice 3570/6, 821 04 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 241701 
(151) 20.1.2016 
(180) 9.2.2025 
(210) 5072-2015 
(220) 9.2.2015 
(310) 517184 
(320) 16.10.2014 
(330) CZ 
(442) 2.10.2015 
(732) NOVA COAST INC., 255 Keele St., Toronto, On-

tario M6P2K1, CA; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241702 
(151) 20.1.2016 
(180) 9.3.2025 
(210) 5134-2015 
(220) 9.3.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) Höss Gerald, Kozlovska 2628/49, 750 02 Přerov, 

CZ; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241703 
(151) 20.1.2016 
(180) 11.3.2025 
(210) 5143-2015 
(220) 11.3.2015 
(310) 86541293 
(320) 20.2.2015 
(330) US 
(442) 2.10.2015 
(732) ZIH Corp., Suite 500, 475 Half Day Road, Lincoln-

shire, Illinois 60069, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 241704 
(151) 20.1.2016 
(180) 28.4.2025 
(210) 5256-2015 
(220) 28.4.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) InLED, s. r. o., Kysucká 14, 903 01 Senec, SK; 

 
 

(111) 241705 
(151) 20.1.2016 
(180) 14.5.2025 
(210) 5292-2015 
(220) 14.5.2015 
(442) 2.10.2015 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241709 
(151) 21.1.2016 
(180) 27.4.2025 
(210) 845-2015 
(220) 27.4.2015 
(442) 3.9.2015 
(732) CLEANEX GROUP s.r.o., Priemyselná 5, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 241710 
(151) 21.1.2016 
(180) 15.6.2025 
(210) 1262-2015 
(220) 15.6.2015 
(442) 3.9.2015 
(732) Appendino, s. r. o., Na Revíne 29/D, 831 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) GHS Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241711 
(151) 28.1.2016 
(180) 29.5.2025 
(210) 5321-2015 
(220) 29.5.2015 
(442) 3.9.2015 
(732) Ing. Ivana Dvoráková - IDA Agency, J. Matuš-

ku 2250, 955 01 Topoľčany, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 241713 
(151) 28.1.2016 
(180) 7.4.2025 
(210) 641-2015 
(220) 7.4.2015 
(442) 2.6.2015 
(732) Asociácia personálnych agentúr Slovenska, Ob-

chodná 2, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, SK; 
(740) KUTAN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 241716 
(151) 28.1.2016 
(180) 25.6.2024 
(210) 1145-2014 
(220) 25.6.2014 
(442) 3.10.2014 
(732) DPD Services, a.s., Šulekova 2, 811 06 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 241717 
(151) 29.1.2016 
(180) 22.6.2025 
(210) 1341-2015 
(220) 22.6.2015 
(442) 3.9.2015 
(732) SK Tabák s.r.o., Športová 20, 900 24 Veľký Biel, 

SK; 
(740) Schönbornová Markéta, JUDr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 241720 
(151) 2.2.2016 
(180) 16.10.2023 
(210) 1916-2013 
(220) 16.10.2013 
(442) 8.1.2014 
(732) DREVODOMY Slovakia, s.r.o., Horná Skot- 

ňa 2815, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SK; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
1257-2012 241718 
5442-2013 241719 

1147-2014 241714 
5394-2014 241715 

  322-2015 241712 
1528-2015 241706 

1529-2015 241707 
1530-2015 241708 

 
 

(111) 241706 
(151) 21.1.2016 
(180) 20.7.2025 
(210) 1528-2015 
(220) 20.7.2015 
(442) 2.10.2015 

 10 (511) 3, 5, 44 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-

pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne ole-
je, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky 
na čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne pot-
raviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie, výživové doplnky pre ľudí a zvie-
ratá; náplasti, obväzový materiál; materiály na 
plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezin-
fekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; 
fungicídy, herbicídy. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľ-
nohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 

(540) NOVASLIM 
(732) SJB Group s.r.o., Podlesná 608/8, 900 91 Limbach, 

SK; 
 
 

(111) 241707 
(151) 21.1.2016 
(180) 20.7.2025 
(210) 1529-2015 
(220) 20.7.2015 
(442) 2.10.2015 

 10 (511) 3, 5, 44 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-

pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne ole-
je, kozmetické prípravky, vlasové vody; príprav-
ky na čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne pot-
raviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekár-
ske použitie, výživové doplnky pre ľudí a zviera-
tá; náplasti, obväzový materiál; materiály na plom-
bovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné 
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungi-
cídy, herbicídy. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; staros-
tlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľ-
nohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 

(540) NOVAROYAL 
(732) SJB Group s.r.o., Podlesná 608/8, 900 91 Limbach, 

SK; 
 
 
 

(111) 241708 
(151) 21.1.2016 
(180) 20.7.2025 
(210) 1530-2015 
(220) 20.7.2015 
(442) 2.10.2015 

 10 (511) 3, 5, 44 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-

pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne ole-
je, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky 
na čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne pot-
raviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie, výživové doplnky pre ľudí a zvie-
ratá; náplasti, obväzový materiál; materiály na 
plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezin-
fekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; 
fungicídy, herbicídy. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľ-
nohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 

(540) NOVASAN 
(732) SJB Group s.r.o., Podlesná 608/8, 900 91 Limbach, 

SK; 
 
 

(111) 241712 
(151) 28.1.2016 
(180) 16.2.2025 
(210) 322-2015 
(220) 16.2.2015 
(442) 2.10.2015 

 10 (511) 29, 35, 40 
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky; syry všetkých 

druhov; syrové výrobky; mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); jogurty; mliečne dezerty; tva-
roh; výrobky z tvarohu; syrové nátierky; všetky 
uvedené tovary s obsahom ovčieho mlieka. 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov 
uvedených v triede 29 tohto zoznamu; maloob-
chodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 
tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 29 tohto zoznamu; predvádzanie 
tovaru. 
40 - Spracovanie mlieka pre tretie osoby; spraco-
vanie syrov pre tretie osoby; spracovanie zeleni-
ny pre tretie osoby; spracovanie mäsa pre tretie 
osoby. 

(540) Ovečka 
(732) NiKA, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2841, 911 05 Tren-

čín, SK; 
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 241714 
(151) 28.1.2016 
(180) 21.6.2024 
(210) 1147-2014 
(220) 21.6.2014 
(442) 3.10.2014 

 10 (511) 41, 45 
(511) 41 - On-line vydávanie elektronických kníh a ča-

sopisov; on-line poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania). 
45 - Mediačné služby; advokátske služby. 

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

 
 

(111) 241715 
(151) 28.1.2016 
(180) 5.6.2024 
(210) 5394-2014 
(220) 5.6.2014 
(442) 4.11.2014 

 10 (511) 6, 32, 35 
(511) 6 - Kovové obalové nádoby; kovové nádoby; vrch-

náky na nádoby (kovové). 
32 - Nealkoholické nápoje a pivo. 
35 - Personálne poradenstvo; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre zákazní-
kov); zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; (všetky uvedené služby len vo vzťahu 
k tovarom uvedeným v triedach 6 a 32 tohto zoz-
namu); maloobchodné alebo veľkoobchodné služ-
by s tovarmi: nealkoholické nápoje a pivo; pora-
denská činnosť v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu. 

(540) ATMOSFÉRA 
(732) Linwe/KRAFT, s.r.o, Pluhová 78, 831 03 Bratisla-

va, SK; 
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 241718 
(151) 2.2.2016 
(180) 14.8.2022 
(210) 1257-2012 
(220) 14.8.2012 
(442) 3.12.2012 

 10 (511) 30, 35 
(511) 30 - vanilka (príchuť); kakao. 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s uve-
denými tovarmi v triede 30. 

(540) 

  
 

(591) biela, žltá, červená, modrá, čierna 
(732) AGRO TAMI, a. s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 

 

(111) 241719 
(151) 2.2.2016 
(180) 27.6.2023 
(210) 5442-2013 
(220) 27.6.2013 
(442) 7.1.2015 

 10 (511) 5, 9, 25, 35, 41, 44 
(511) 5 - Textilné detské plienky. 

9 - CD disky; CD disky na učebné účely; DVD 
disky; DVD disky na učebné účely; počítačový 
softvér na použitie pri získavaní dát a správe dát 
každého druhu; počítačový softvér na vzdeláva-
nie, tvorbu testov, vyhodnocovanie testov; škol-
ské didaktické testy, písomky a dotazníky v elek-
tronickej forme; elektronické publikácie stiahnu-
té z telekomunikačnej siete; počítače, časti a sú-
časti počítačov; magnetické a optické nosiče úda-
jov; záznamové disky; videokazety; periférne za-
riadenia k počítačom; počítačový softvér; počíta-
čové programy stiahnuté z telekomunikačnej sie-
te; zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo 
reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát. 
25 - Odevy; obuv a pokrývky hlavy; konfekcia (ode-
vy); oblečenie; detská obuv; vysoká obuv; celé to-
pánky; šnurovacie topánky; športová obuv; pra-
covná obuv patriaca do triedy 25; papuče; spodná 
bielizeň; bundy; boa (kožušinová ozdoba alebo 
ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); body (spod-
ná bielizeň); cyklistické oblečenie; cylindre (pán-
ske klobúky); čelenky (oblečenie); čiapky; chrá-
niče uší proti chladu (pokrývka hlavy); detské 
oblečenie; goliere; kabáty; kapucne; klobúky; kom-
biné; kombinézy ako oblečenie; korzety; kostý-
my; obleky; košele; kožušiny (oblečenie); krátke 
kabátiky; peleríny; krátke kabáty s kapucňou; krát-
ke nohavice; jazdecké alebo spodné krátke noha-
vice; kravaty; kúpacie plášte; pláštenky; manžety 
ako časti odevov; náprsenky; nohavice; opasky 
(časti odevov); pančuchy; pančuškové nohavice; 
pánske spodky; plavky; plážová obuv; plážové 
oblečenie; plážové a kúpacie doplnky patriace do 
tejto triedy; pleteniny ako oblečenie; oblečenie  
z imitácie kože; podprsenky; ponožky; pracovné 
plášte; pulóvre; pyžamá; rukavice (časť oblečenia); 
saká; spodničky; sukne; šály; šaty; šatky; šerpy; 
tielka; potníky (športové oblečenie); tričká; vesty; 
uniformy; vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrch-
níky; župany; vrecká na odevy; gymnastické dre-
sy; maškarné kostýmy; šilty na pokrývky hlavy; 
galoše; podpätky; sandále; dámske, pánske a diev-
čenské oblečenie; blúzky; otepľovačky (zimné špor-
tové oblečenie); róby (dámske slávnostné šaty); 
pánske obleky; večerné obleky; kabáty kombino-
vané s kožušinou; kožušinové kabáty; obleky do 
dažďa; podkolienky; pončá (odevy); kožušinové štó-
ly; športové oblečenie; športové saká; svetre; oz-
dobné vreckovky (časti odevov); nočné košele; te-
nisové a golfové oblečenie; džínsy; blejzre (saká). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 9 a 25 tohto zozna-
mu poskytované prostredníctvom katalógov, ko-
rešpondenčného (zásielkového) predaja, interne-
tu, telešopingu alebo prostredníctvom iných ko-
munikačných médií; reklama, online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných alebo náborových mate-
riálov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumen-
tov, organizovanie výstav na obchodné a reklam- 
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lamné účely, podpora predaja pre tretie osoby, 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo 
internetu. 
41 - Pedagogická činnosť; vyučovanie; vzdeláva-
nie, skúšanie, preskúšavanie, výcvik; vydávanie, 
publikácií pre deti v predškolskom veku, žiakov, 
študentov, učiteľov, metodikov a iných vzdeláva-
cích pracovníkov (s výnimkou reklamných a pro-
pagačných); prenájom publikácií pre deti v pred-
školskom veku, žiakov, študentov, učiteľov, me-
todikov a iných vzdelávacích pracovníkov (s vý-
nimkou reklamných a propagačných); vydávanie 
školských a psychologických testov a dotazníkov 
(s výnimkou reklamných a propagačných); skú-
šanie formou testov, písomiek, previerok a pí-
somných prác; hodnotenie výsledkov školských 
testov, písomiek, previerok a písomných prác; pí-
somné, ústne, elektronické a kombinované testo-
vanie a skúšanie detí v predškolskom veku, žia-
kov, študentov a absolventov vzdelávacích kurzov; 
hodnotenie výsledkov testovania detí v predškol-
skom veku, žiakov, študentov a absolventov vzde-
lávacích kurzov; organizovanie prednášok, kurzov, 
seminárov, školení a vzdelávacích podujatí; ma-
terské školy a škôlky, jazykové školy (výučba cu-
dzích jazykov); vydávanie príručiek, kníh, časo-
pisov a periodík (s výnimkou reklamných a pro-
pagačných); vydávanie textov (s výnimkou rek-
lamných alebo náborových); online vydávanie kníh 
a časopisov v elektronickej forme; informácie  
o vzdelávaní a možnostiach zábavy; organizovanie 
a vedenie kongresov, konferencií a seminárov; pos-
kytovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí alebo internetu. 
44 - Psychologické testovanie (psychologické služ-
by). 

(540) 

  
 

(591) oranžová, strieborná 
(732) Mgr. Ľudmila Hurajová - CLIP CENTRUM, Mar-

kovičova 7708/1/A, 917 02 Trnava, SK; 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
    133 114333 
  1858   87867 
  6098   89986 
  6500 152537 
38933 157064 
49087 162922 
49165 162964 
49233 162828 
49628 163275 
49701 163329 
54612 166882 
54631 166386 
54632 166392 
66733 166427A 
    621-95 181692 
  1290-95 181769 
  2217-95 182179 
  2308-95 182556 
  2309-95 182557 
  2311-95 182559 
  2314-95 182561 
  2324-95 182571 
  2606-95 182551 
  2776-95 182957 
  2787-95 182293 
  3003-95 183294 
  3076-95 183750 
  3077-95 183751 
  3203-95 182307 
  3242-95 182330 
  3259-95 193520 
  3287-95 183018 

3288-95 183019 
3289-95 198984 
3564-95 176954 
3658-95 183810 
    32-96 184315 
    36-96 188693 
    38-96 192476 
    39-96 192477 
    52-96 184321 
    56-96 184325 
    58-96 184558 
    63-96 184330 
    69-96 184559 
    71-96 184560 
    86-96 185417 
    88-96 185883 
    96-96 187688 
  105-96 183821 
  166-96 177053 
  185-96 183428 
  233-96 184351 
  272-96 184677 
  284-96 183462 
  320-96 183484 
  358-96 183501 
  669-96 184406 
  679-96 184411 
  690-96 184697 
  774-96 184700 
  786-96 183914 
  788-96 184430 
  801-96 185455 

  802-96 183917 
  859-96 184705 
  864-96 183532 
  870-96 184709 
  886-96 183540 
  929-96 183952 
1135-96 184725 
1139-96 184729 
1213-96 184487 
1638-96 183554 
1684-96 184773 
1702-96 187636 
1705-96 188710 
1719-96 185798 
2796-96 185259 
2850-96 188241 
2894-96 185670 
3191-96 186059 
3258-96 186086 
2880-98 189617 
  909-99 189618 
  910-99 189619 
  662-2005 213775 
1166-2005 214775 
1226-2005 214523 
1227-2005 214524 
1228-2005 214525 
1229-2005 214526 
1232-2005 214529 
1885-2005 216278 
2049-2005 215633 
2050-2005 215634 

2052-2005 215636 
2148-2005 215649 
2243-2005 216115 
2295-2005 215908 
2338-2005 215923 
2418-2005 217016 
2431-2005 215736 
2466-2005 216853 
6094-2005 215757 
6167-2005 216467 
6235-2005 215376 
6260-2005 215393 
6326-2005 217575 
6397-2005 215824 
    47-2006 223644 
  106-2006 215977 
  107-2006 215978 
  108-2006 215979 
  138-2006 216313 
  163-2006 217251 
  177-2006 216706 
  254-2006 216481 
1698-2006 218270 
1842-2006 218210 
5021-2006 216011 
5024-2006 216536 
5247-2006 216039 
5474-2006 217361 
1159-2012 234663 

 
 
 
 

(111) 87867 
(151) 12.2.1906 
(156) 12.2.2016 
(180) 12.2.2026 
(210) 1858 
(220) 12.2.1906 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Karbid silícia a polotovary všetkých druhov a to-

vary z karbidu silícia. 

(540) Carborundum 
(732) CARBORUNDUM ELECTRITE a. s., Tovární ul., 

294 71 Benátky nad Jizerou, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 
(111) 89986 
(151) 1.3.1946 
(156) 1.3.2016 
(180) 1.3.2026 
(210) 6098 
(220) 1.3.1946 

 7 (511) 8 
(510) Stroje na strihanie alebo pristrihovanie zvierat. 
 
 

(540) 

  
 

(732) Sunbeam Products, Inc., 2381 E xecutive Center 
Drive, Boca Raton, FL 33431, US; 

 
 

(111) 114333 
(151) 18.1.1896 
(156) 18.1.2016 
(180) 18.1.2026 
(210) 133 
(220) 18.1.1896 

 7 (511) 32 
(510) Kysibelská kyselka. 

(540) Mattoni's Giesshübler 
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, Kar-

lovy Vary, CZ; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 152537 
(151) 15.2.1956 
(156) 26.1.2016 
(180) 26.1.2026 
(210) 6500 
(220) 26.1.1956 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Čaj. 

(540) LIPTON 
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 157064 
(151) 14.11.1966 
(156) 11.11.2016 
(180) 11.11.2026 
(210) 38933 
(220) 11.11.1966 

 7 (511) 7, 12 
(510) Šasi, motory a ich súčasti, vozidlá všetkých druhov 

na pozemnú dopravu, vodnú dopravu i dopravu 
vzduchom, motorové vozidlá všetkých druhov vrá-
tane jednostopových a ich súčastí, karosérie, že-
lezničné vozne, motorové vozy, prívesné vozy a ich 
súčasti a dielce, autobusy, trolejbusy a ich súčasti. 

(540) TATRAN 
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 

Kopřivnice, CZ; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 162828 
(151) 21.4.1976 
(156) 3.3.2016 
(180) 3.3.2026 
(210) 49233 
(220) 3.3.1976 

 7 (511) 32 
(510) Pivo 12° svetlý ležiak. 
(540) 

  
 

(591) zlatá, čierna, červená 
(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

150 00 Praha 5, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 162922 
(151) 10.6.1976 
(156) 9.12.2015 
(180) 9.12.2025 
(210) 49087 
(220) 9.12.1975 

 7 (511) 5 
 
 

(510) Herbicídne prípravky. 

(540) SONALAN 
(732) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 

Indianapolis, Indiana 46268, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 162964 
(151) 18.8.1976 
(156) 16.1.2016 
(180) 16.1.2026 
(210) 49165 
(220) 16.1.1976 

 7 (511) 3 
(510) Výrobky voňavkárske a kozmetické a mydlá všet-

kých druhov. 

(540) FARAO 
(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké Me-

ziříčí, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 163275 
(151) 26.5.1977 
(156) 27.10.2016 
(180) 27.10.2026 
(210) 49628 
(220) 27.10.1976 

 7 (511) 3, 5 
(510) Neliečivé toaletné prípravky, mydlá, prípravky 

na umývanie a čistenie, prípravky farmaceutické, 
veterinárne a zdravotnícke, prípravky dezodorač-
né a na osviežovanie vzduchu, insekticídne, dez-
infekčné, germicídne a antiseptické. 

(540) DETTOL 
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom La-

ne, Hull HU8 7DS, GB; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 163329 
(151) 8.8.1977 
(156) 7.12.2016 
(180) 7.12.2026 
(210) 49701 
(220) 7.12.1976 

 7 (511) 4 
(510) Priemyselné oleje a tuky (s výnimkou jedlých ole-

jov a tukov a éterických olejov), mazadlá. 

(540) BARTRAN 
(732) BP p. l. c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD, 

GB; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 166386 
(151) 6.11.1986 
(156) 5.5.2016 
(180) 5.5.2026 
(210) 54631 
(220) 5.5.1986 

 7 (511) 30 
(510) Cukrárske výrobky, piškóty, čokoláda a príprav-

ky vyrobené z obilnín. 
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(540) KUDOS 
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virgi-
nia 22101-3883, US; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-
slava, SK; 

 
 

(111) 166392 
(151) 13.11.1986 
(156) 5.5.2016 
(180) 5.5.2026 
(210) 54632 
(220) 5.5.1986 

 7 (511) 31 
(510) Krmivá pre zvieratá. 

(540) SHEBA 
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Vir-
ginia 22101-3883, US; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-
slava, SK; 

 
 

(111) 166427A 
(151) 9.12.1986 
(156) 30.1.2016 
(180) 30.1.2026 
(210) 66733 
(220) 30.1.1986 

 7 (511) 7, 12 
(510) Cestné stroje a ich komponenty, ako sú napr. vib-

račné a zhutňovacie valce, podvalníky, vibrátory 
a jednoosové ťahače s návesmi. 

(540) 

  
 

(732) ZTS real, a.s., Čsl. armády 3, 036 57 Martin, SK; 
(740) KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelá-

ria, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 166882 
(151) 8.4.1988 
(156) 23.4.2016 
(180) 23.4.2026 
(210) 54612 
(220) 23.4.1986 

 7 (511) 9, 25, 28 
(510) Pánske, dámske a detské športové odevy, najmä 

teplákové súpravy, tenké tepláky, tielka, tričká, 
šortky a trenírky na atletiku a gymnastiku, be-
žecké odevy, klobúky, čiapky, tienidlá, ponožky, 
svetre, košele, pánske spodky, dámske nohavice, 
pánske a dámske kostýmy, blúzky, rukavice, bo-
xerské rukavice, plášte, športová obuv, obuv na tré-
novanie a na tenis. 

(540) REEBOK 
(732) REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 4th Floor, 

11-12 Pall Mall, London SW1Y 5LU, GB; 
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 176954 
(151) 5.6.1996 
(156) 15.12.2015 
(180) 15.12.2025 
(210) 3564-95 
(220) 15.12.1995 
(450) 4.9.1996 

 7 (511) 36, 39 
(510) Sprostredkovanie colných služieb, skladovanie; 

tranzitné skladovanie; sprostredkovanie leteckých 
služieb, roznášania a rozvážania tovaru, zasielateľ-
stva, dopravy leteckej, dopravy lodnej, dopravy nák-
ladnými autami, dopravy železničnej, dopravy ná-
mornej. 

(540) 

  
(732) Trans Karpatia s. r. o., Hutnícka 1, 040 01 Košice, 

SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 

 
(111) 177053 
(151) 3.9.1996 
(156) 22.1.2016 
(180) 22.1.2026 
(210) 166-96 
(220) 22.1.1996 
(450) 4.12.1996 

 7 (511) 16, 25, 41 
(510) Časopisy, programy, knihy a brožúry týkajúce sa 

ľadového hokeja; plagáty, fotografie, albumy, znač-
ky, nálepky a albumy na ne, obrázkové kartičky  
a albumy na ne, nástenné kalendáre, darčekové oba-
ly, hracie karty, obaly na knihy, záložky do kníh, li-
tografie, perá a ceruzky, ťažidlá, pohľadnice a bla-
hoprajné karty, listový papier, poznámkové blo-
ky, obtlačky, písacie súpravy v podobe hokejky, 
visačky na dvere, ručne maľované obrázky a se-
rigrafie; oblečenie a odevy, najmä košele, pulóvre, 
svetre, saká a bundy, polokošele, tielka, tričká, 
nohavice, tepláky, zápästníky, čelenky, krátke no-
havice, pokrývky hlavy, najmä čiapky a klobúky, 
ponožky, nočná bielizeň, šály, rukavice, kombiné-
zy, viazanky; obuv; služby v oblasti zábavy, naj-
mä zabezpečovanie hokejových súťaží a to najmä 
vo forme turnajov. 

(540) 

  
 

(732) NHL ENTERPRISES B.V., Prins Bernhardplein 200, 
1097 JB NL-1097 JB Amsterdam, NL; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 181692 
(151) 14.8.1998 
(156) 28.2.2015 
(180) 28.2.2025 
(210) 621-95 
(220) 28.2.1995 
(442) 6.5.1998 
(450) 4.11.1998 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Bieliace prostriedky na ochlpenie nôh, tváre  

a tela, lesk na pery, rúže, čisté a farebné laky na 
nechty, odlakovače na nechty, gély a krémy na 
odstraňovanie kože pod nechtom, krémy na kožu 
pod nechty, prostriedky na čistenie nechtov, pod-
kladové nátery na nechty, pleťové vody na ošet-
rovanie rúk, krémové depilátory, pleťové vody, 
studené vosky a voskové pásy, tekutiny na natie-
ranie obsahujúce nylonové vlákna na posilňova-
nie prstov a špičiek nechtov, súpravy na ošetro-
vanie a obaľovanie nechtov obsahujúce predo-
všetkým viazací tmel, ktorý môže obsahovať vlák-
na a/alebo hojivú vystužovaciu tkaninu, a/alebo 
hladiaci vrchný plášť na konečnú úpravu nechtov, 
vodné roztoky na čistenie nechtových náterov, 
čisté alebo zafarbené horné povlaky nechtov, sú-
pravy na leštenie nechtov obsahujúce predovšet-
kým leštiace politúry a/alebo náčinie na leštenie 
nechtov, a/alebo nechtové alebo kožné krémy, súp-
ravy na manikúru obsahujúce predovšetkým čisté 
alebo farebné nechtové leštidlá, náterové roztoky 
obsahujúce nylonové vlákna a na posilňovanie 
nechtov, čisté alebo sfarbené vrchné povlaky a ná-
činie na manikúru, krémy na ošetrovanie nechtov 
na suché a krehké nechty. 

(540) SALLY HANSEN 
(732) Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 

10118, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 181769 
(151) 17.8.1998 
(156) 10.5.2015 
(180) 10.5.2025 
(210) 1290-95 
(220) 10.5.1995 
(442) 6.5.1998 
(450) 4.11.1998 

 7 (511) 9, 16, 37, 39 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zeme-

meračské, elektrické vrátane prístrojov na bezdrô-
tovú telegrafiu, kinematografické, optické, mera-
cie, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdeláva-
cie a prístroje a nástroje na váženie; prístroje na 
nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo ob-
razu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; 
predajné automaty a mechanizmy na prístroje uvá-
dzané do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spraco-
vanie údajov a počítače; hasiace prístroje. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier  
a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov 
okrem ručných nástrojov pre umelcov; maliarske  
 

štetce; písacie stroje, kopírovacie stroje a kance-
lárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učeb-
né potreby okrem prístrojov; obalové materiály  
z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; hracie karty; tlačové znaky; tlačiarenské 
štočky. 
37 - Montážne a servisné služby pre elektronické, 
elektrické prístroje a zariadenia, ich časti a prís-
lušenstvo. 
39 - Objednávkové a distribučné služby v oblasti 
elektroniky, elektronických a elektrických zaria-
dení, náhradných dielov a príslušenstva. 

(540) COBY 
(732) CBY Holdings, LLC, 800 Boylston Street, Bos-

ton, Massachusetts, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 182179 
(151) 17.9.1998 
(156) 7.8.2015 
(180) 7.8.2025 
(210) 2217-95 
(220) 7.8.1995 
(442) 3.6.1998 
(450) 2.12.1998 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky na 

ľudskú potrebu. 

(540) VECTAVIR 
(732) Novartis Consumer Health S.A., Route de l'Etraz, 

1197 Prangins, CH; 
 
 

(111) 182293 
(151) 17.9.1998 
(156) 3.10.2015 
(180) 3.10.2025 
(210) 2787-95 
(220) 3.10.1995 
(442) 3.6.1998 
(450) 2.12.1998 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky 

na prípravu nápojov. 

(540) MÁRKA 
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp. k., Legionów 37, 

34-100 Wadowice, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 182307 
(151) 17.9.1998 
(156) 14.11.2015 
(180) 14.11.2025 
(210) 3203-95 
(220) 14.11.1995 
(442) 3.6.1998 
(450) 2.12.1998 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a lekárske prípravky a substan-

cie, najmä na použitie pre ľudí; vakcíny. 

(540) POLLINEX 
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(732) Allergy Therapeutics (UK) Limited, Dominion Way, 
Worthing, West Sussex BN14 8SA, GB; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-
nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 182330 
(151) 17.9.1998 
(156) 17.11.2015 
(180) 17.11.2025 
(210) 3242-95 
(220) 17.11.1995 
(442) 3.6.1998 
(450) 2.12.1998 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Počítačový softvér na riadenie báz dát v ob-

lasti aplikácií pre užívateľské siete. 

(540) SMARTSTREAM 
(732) Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, Suite 4100, 

Alpharetta, GA 30004, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 182551 
(151) 15.10.1998 
(156) 18.9.2015 
(180) 18.9.2025 
(210) 2606-95 
(220) 18.9.1995 
(442) 8.7.1998 
(450) 11.1.1999 

 7 (511) 38 
(511) 38 - Rozhlasové vysielanie. 

(540) Rádio Devín 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 182556 
(151) 15.10.1998 
(156) 17.8.2015 
(180) 17.8.2025 
(210) 2308-95 
(220) 17.8.1995 
(442) 8.7.1998 
(450) 11.1.1999 

 7 (511) 38 
(511) 38 - Rozhlasové vysielanie. 

(540) Rádiožurnál 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 182557 
(151) 15.10.1998 
(156) 17.8.2015 
(180) 17.8.2025 
(210) 2309-95 
(220) 17.8.1995 
(442) 8.7.1998 
(450) 11.1.1999 

 7 (511) 38 
(511) 38 - Rozhlasové vysielanie. 
 
 

(540) Rádiovíkend 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 182559 
(151) 15.10.1998 
(156) 17.8.2015 
(180) 17.8.2025 
(210) 2311-95 
(220) 17.8.1995 
(442) 8.7.1998 
(450) 11.1.1999 

 7 (511) 38 
(511) 38 - Rozhlasové vysielanie. 

(540) Králikovci 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 182561 
(151) 15.10.1998 
(156) 17.8.2015 
(180) 17.8.2025 
(210) 2314-95 
(220) 17.8.1995 
(442) 8.7.1998 
(450) 11.1.1999 

 7 (511) 38 
(511) 38 - Rozhlasové vysielanie. 

(540) Klenotnica ľudovej hudby 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 182571 
(151) 15.10.1998 
(156) 17.8.2015 
(180) 17.8.2025 
(210) 2324-95 
(220) 17.8.1995 
(442) 8.7.1998 
(450) 11.1.1999 

 7 (511) 38 
(511) 38 - Rozhlasové vysielanie. 

(540) Rádiotrh práce 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 182957 
(151) 12.11.1998 
(156) 29.9.2015 
(180) 29.9.2025 
(210) 2776-95 
(220) 29.9.1995 
(442) 5.8.1998 
(450) 11.2.1999 

 7 (511) 7, 12, 35, 36, 37, 39, 41, 42 
(511) 7 - Motorové vozidlá a ich súčasti (pokiaľ sú ob-

siahnuté v triede 7). 
12 - Motorové vozidlá a ich súčasti (pokiaľ sú ob-
siahnuté v triede 12). 
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35 - Sprostredkovanie predaja motorových vozi-
diel, účtovníctvo. 
36 - Lízing motorových vozidiel, sprostredkova-
nie poistenia, tiež poistenie právnej ochrany. 
37 - Servis, najmä čistenie, údržba a opravy vrátane 
náhrady všetkých súčastí a príslušenstiev potreb-
ných na prevádzku vozidiel. 
39 - Prenájom motorových vozidiel, zaistenie ná-
hradných vozidiel za vozidlá na lízing alebo vo-
zidlá prenajaté, sprostredkovanie parkovacích miest 
pre motorové vozidlá, doprava osôb, tovarov a mo-
torových vozidiel, organizácia a sprostredkova-
nie obchodných turistických ciest. 
41 - Tréning jazdy a bezpečnosti, výučba v oblasti 
motorových vozidiel. 
42 - Ubytovanie a stravovanie hostí; technické po-
radenstvo a vypracovanie posudkov. 

(540) SMART 
(732) Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, 

DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 183018 
(151) 12.11.1998 
(156) 21.11.2015 
(180) 21.11.2025 
(210) 3287-95 
(220) 21.11.1995 
(310) 103257 
(320) 29.8.1995 
(330) CZ 
(442) 5.8.1998 
(450) 11.2.1999 

 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Prípravky na umývanie, čistenie a odmasťova-

nie. 
5 - Dezinfekčné a dezodoračné prípravky. 

(540) SIFREN 
(732) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Vi-

lová 333/2, 460 02 Liberec, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 183019 
(151) 12.11.1998 
(156) 21.11.2015 
(180) 21.11.2025 
(210) 3288-95 
(220) 21.11.1995 
(310) 103256 
(320) 29.8.1995 
(330) CZ 
(442) 5.8.1998 
(450) 11.2.1999 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Prípravky na umývanie, čistenie a odmasťova-

nie. 

(540) JARKA 
(732) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Vi-

lová 333/2, 460 02 Liberec, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 183294 
(151) 10.12.1998 
(156) 25.10.2015 
(180) 25.10.2025 
(210) 3003-95 
(220) 25.10.1995 
(442) 9.9.1998 
(450) 12.3.1999 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Čistiace a odmasťovacie prípravky s výnimkou 

prípravkov na použitie vo výrobnom procese. 

(540) ČIKULI 
(732) HLUBNA, chemické výrobní družstvo, Zábrdo-

vická 10, 658 29 Brno, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 183428 
(151) 11.12.1998 
(156) 23.1.2016 
(180) 23.1.2026 
(210) 185-96 
(220) 23.1.1996 
(442) 9.9.1998 
(450) 12.3.1999 

 7 (511) 9, 41 
(511) 9 - Audio-, video-, počítačové a laserové disky; na-

hrané audio- a videokazety; nahrané audio- a vi-
deopásky; kompaktné disky; počítačové disky; 
počítačové operačné programy; počítačové prog-
ramy a počítačový softvér; elektronické videohry; 
kazety s videohrami a softvér na videohry; hracie 
automaty. 
41 - Výchovná a zábavná činnosť. 

(540) 

  
 

(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building, 
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, 
US; 

(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 183462 
(151) 11.12.1998 
(156) 30.1.2016 
(180) 30.1.2026 
(210) 284-96 
(220) 30.1.1996 
(442) 9.9.1998 
(450) 12.3.1999 

 7 (511) 29, 30 
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(511) 29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo upra-
vená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo zmesi 
na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary  
a nátierky na chlieb obsahujúce najmä uvedené 
produkty; sušené bylinky; čerstvé, mrazené alebo 
konzervované mäso, ryby, hydina a zverina, pot-
raviny z morských produktov; plnky a zmesi na 
prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a ná-
tierky na chlieb obsahujúce uvedené produkty; 
polievky; mlieko, mliečne výrobky, najmä maslo, 
syr, smotana, jogurty, tvaroh, cmar, kefír, mlieko 
zrážané syridlom; plnky alebo zmesi na prípravu 
jedál, či už hotových jedál alebo polotovarov a ná-
tierok na chlieb obsahujúcich najmä uvedené pro-
dukty; mliečne nápoje; marmelády, džemy, nak-
ladaná zelenina, jedlé oleje a tuky; plnky alebo 
zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polo-
tovary a n átierky na chlieb obsahujúce najmä 
uvedené produkty; hotové jedlá obsahujúce pro-
teínové látky ako aditíva do jedál vo forme kús-
kov, v texturovanej forme alebo vo forme prášku. 
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na ľud-
skú spotrebu, ryža vrátane ryže vo varných vrec-
kách, predvarenej alebo dehydratovanej, cestovi-
ny; nátierky na chlieb, hotové jedlá a polotovary, 
pochúťky a desiate obsahujúce najmä uvedené 
produkty, ale tiež prísady zo zemiakov, mäsa, rýb, 
hydiny, zeleniny a korenín; čaj, káva, kávové ná-
hradky, kakao, čokoládové nápoje, koncentráty 
uvedených výrobkov (v tekutej a sušenej forme), 
ako hotové nápoje, aj vo vrecúškach, ako aj ná-
poje na predaj v automatoch alebo vo forme ná-
tierok a plniek do pekárskych alebo cukrárskych 
výrobkov a plniek do pečív, všetko obsahujúce uve-
dené produkty; sirupy, cukor, med omáčky vráta-
ne šalátových dressingov, cukrovinky, nie na le-
kárske účely; drene, smotanové zmrzliny, zmr-
zlinové výrobky, mrazené cukrovinky, chlieb, ko-
láče, sušienky, keksy, torty, zákusky, čokoláda, 
čokoládové výrobky, plnky do pekárskych a cuk-
rárskych výrobkov a plnky do pečív a pochúťok 
uvedených produktov. 

(540) 

  
 

(732) MARS INCORPORATED, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia 
22101-3883, US; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-
slava, SK; 

 
 
 

(111) 183484 
(151) 11.12.1998 
(156) 2.2.2016 
(180) 2.2.2026 
(210) 320-96 
(220) 2.2.1996 
(442) 9.9.1998 
(450) 12.3.1999 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, všetky vo forme z 3-

-omega mastných kyselín. 

(540) OMACOR 
(732) Pronova BioPharma Norge AS, Vollsveien 6, 1366 

Lysaker, NO; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 183501 
(151) 11.12.1998 
(156) 7.2.2016 
(180) 7.2.2026 
(210) 358-96 
(220) 7.2.1996 
(310) 75/023102 
(320) 21.11.1995 
(330) SA 
(442) 9.9.1998 
(450) 12.3.1999 

 7 (511) 38 
(511) 38 - Medzinárodná telefónna služba na veľké vzdia-

lenosti; medzinárodná telefónna služba na veľké 
vzdialenosti riadená operátorom; medzinárodná te-
lefónna služba na veľké vzdialenosti obsahujúca 
automatizovaný odpovedajúci systém. 

(540) AT & T DIRECT 
(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P., 

645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 183532 
(151) 18.12.1998 
(156) 4.4.2016 
(180) 4.4.2026 
(210) 864-96 
(220) 4.4.1996 
(442) 9.9.1998 
(450) 12.3.1999 

 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo upra-

vená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo zmesi 
na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary  
a nátierky na chlieb obsahujúce najmä uvedené 
produkty; sušené bylinky; čerstvé, mrazené alebo 
konzervované mäso, ryby, hydina a zverina, pot-
raviny z morských produktov; plnky a zmesi na 
prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a ná-
tierky na chlieb obsahujúce uvedené produkty; 
polievky; mlieko, mliečne výrobky, najmä maslo, 
syr, smotana, jogurty, tvaroh, cmar, kefír, mlieko 
zrážané syridlom; plnky alebo zmesi na prípravu 
jedál, či už hotových jedál alebo polotovarov a ná-
tierok na chlieb obsahujúcich najmä uvedené pro- 
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 dukty; mliečne nápoje; marmelády, džemy, nak-
ladaná zelenina, jedlé oleje a tuky; plnky alebo 
zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polo-
tovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä uve-
dené produkty; hotové jedlá obsahujúce proteí-
nové látky ako aditíva do jedál vo forme kúskov, 
v texturovanej forme alebo vo forme prášku. 
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na 
ľudskú spotrebu, ryža vrátane ryže vo varných 
vreckách, predvarenej alebo dehydratovanej, ces-
toviny; nátierky na chlieb, hotové jedlá a poloto-
vary, pochúťky a desiate obsahujúce najmä uve-
dené produkty, ale tiež prísady zo zemiakov, mä-
sa, rýb, hydiny, zeleniny a korenín; čaj, káva, ká-
vové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, koncen-
tráty uvedených výrobkov (v tekutej a sušenej for-
me), ako hotové nápoje, aj vo vrecúškach, ako aj 
nápoje na predaj v automatoch alebo vo forme ná-
tierok a plniek do pekárskych alebo cukrárskych 
výrobkov a plniek do pečív, všetko obsahujúce 
uvedené produkty; sirupy, cukor, med, omáčky vrá-
tane šalátových dressingov, cukrovinky, nie na le-
kárske účely; drene, smotanové zmrzliny, zmrzli-
nové výrobky, mrazené cukrovinky, chlieb, koláče, 
sušienky, keksy, torty, zákusky, čokoláda, čokolá-
dové výrobky, plnky do pekárskych a cukrárskych 
výrobkov a plnky do pečív a pochúťok uvedených 
produktov. 

(540) 

  
(591) modrá, červená, žltá 
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 183540 
(151) 18.12.1998 
(156) 10.4.2016 
(180) 10.4.2026 
(210) 886-96 
(220) 10.4.1996 
(442) 9.9.1998 
(450) 12.3.1999 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na 

ľudskú spotrebu, ryža, ryža v balíčkoch na vare-
nie, predvarená alebo dehydratovaná, cestoviny, 
cestá; nátierky na chlieb, hotové jedlá alebo polo-
tovary, zákusky, koláče a malé občerstvenia ob-
sahujúce najmä uvedené produkty, ale tiež obsa-
hujúce prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, ze-
leniny, korenín; čaj, káva, kávové náhradky, ka-
kao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež  
v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej), ako 
hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj ná-
poje na predaj v automatoch alebo vo forme ná-
tierok alebo plniek do pekárskych alebo cukrárskych 
výrobkov, alebo plniek do pečív, všetko obsahujú-
ce uvedené produkty; sirupy, sirup z melasy, cu- 
 

 kor, med, omáčky (obsahujúce dressingy do šalátov), 
cukrovinky nie na liečivé účely; ovocné zmrzli-
ny, smotanové zmrzliny, potravinársky ľad, zmr-
zlinové výrobky, mrazené cukrovinky, chlieb, ko-
láče, torty, zákusky, keksy, sušienky, pekárske a cuk-
rárske výrobky, cukríky, pralinky, bonbóny, cuk-
rovinky, zaváraniny, sladké pečivo, múčniky, de-
zerty, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do 
pekárskych a cukrárskych výrobkov a  plnky do 
pečív, zákuskov a koláčov vyrobené z uvedených 
produktov. 

(540) MINIATURES 
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 183554 
(151) 18.12.1998 
(156) 19.6.2016 
(180) 19.6.2026 
(210) 1638-96 
(220) 19.6.1996 
(442) 9.9.1998 
(450) 12.3.1999 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Obuv. 
(540) 

  
 

(732) LESOR ARTEFATOS DE COURO LTDA., Av. 
15 de Novembro, 1883,Sala 52, Bairro Centro 
em NOVA PETRÓPOLIS (RS), BR; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 183750 
(151) 21.1.1999 
(156) 31.10.2015 
(180) 31.10.2025 
(210) 3076-95 
(220) 31.10.1995 
(442) 7.10.1998 
(450) 13.4.1999 

 7 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Nosiče informácií všetkých druhov, auditív-

neho, vizuálneho a audiovizuálneho charakteru; 
softvér. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých 
druhov, najmä periodické tlačoviny. 
35 - Reklamné, propagačné a inzertné služby, mar-
keting. 
41 - Výchovná a zábavná činnosť. 
42 - Poradenské a sprostredkovateľské služby sú-
visiace najmä s tlačou a tlačovinami. 

(540) ZDRAVOTNÍCKE NOVINY 
(732) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(111) 183751 
(151) 21.1.1999 
(156) 31.10.2015 
(180) 31.10.2025 
(210) 3077-95 
(220) 31.10.1995 
(442) 7.10.1998 
(450) 13.4.1999 

 7 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Nosiče informácií všetkých druhov, auditív-

neho, vizuálneho a audiovizuálneho charakteru; 
softvér. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých 
druhov, najmä periodické tlačoviny. 
35 - Reklamné, propagačné a inzertné služby, mar-
keting. 
41 - Výchovná a zábavná činnosť. 
42 - Poradenské a sprostredkovateľské služby sú-
visiace najmä s tlačou a tlačovinami. 

(540) LEKÁRSKE LISTY 
(732) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 183810 
(151) 21.1.1999 
(156) 28.12.2015 
(180) 28.12.2025 
(210) 3658-95 
(220) 28.12.1995 
(442) 7.10.1998 
(450) 13.4.1999 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Výživa pre zvieratá a domáce zvieratká. 

(540) 9 Lives 
(732) Big Heart Pet Brands, One Maritime Plaza, San 

Francisco, California 94111, US; 
 
 

(111) 183821 
(151) 21.1.1999 
(156) 17.1.2016 
(180) 17.1.2026 
(210) 105-96 
(220) 17.1.1996 
(442) 7.10.1998 
(450) 13.4.1999 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné pro-

dukty a výrobky, najmä semená a osivá, obilniny 
v prírodnom stave; živé zvieratá; krmivá pre 
zvieratá, vtákov a ryby vrátane sušienok a pochú-
ťok; sépiové kosti (pre vtákov chovaných v kliet-
kach), jedlé kosti a tyčinky pre domáce zvieratá; 
stelivo a hniezda pre zvieratá; čerstvé ovocie a ze-
lenina, zemiaky a výrobky z nich na použitie ako 
prídavky do krmív. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) zlatá 
(732) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 183914 
(151) 21.1.1999 
(156) 27.3.2016 
(180) 27.3.2026 
(210) 786-96 
(220) 27.3.1996 
(310) 96/614028 
(320) 4.3.1996 
(330) FR 
(442) 7.10.1998 
(450) 13.4.1999 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Medicinálne a farmaceutické prípravky. 

(540) PRODEINE 
(732) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 

 
 

(111) 183917 
(151) 21.1.1999 
(156) 29.3.2016 
(180) 29.3.2026 
(210) 802-96 
(220) 29.3.1996 
(442) 7.10.1998 
(450) 13.4.1999 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Prístroje a zariadenia na záznam, reprodukciu 

a/alebo prenos zvuku a/alebo videoinformácií; 
zvukové záznamy a/alebo videozáznamy; zvuko-
vé a/alebo videozáznamové prostredie; hry pre 
videosystémy na dosiahnutie týchto skutočností; 
CD-ROM; časti a súčiastky na uvedené výrobky. 

(540) NOW 
(732) Sony Music Entertainment UK Limited, 9 Derry 

Street, London W8 5HY, GB; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 183952 
(151) 21.1.1999 
(156) 12.4.2016 
(180) 12.4.2026 
(210) 929-96 
(220) 12.4.1996 
(442) 7.10.1998 
(450) 13.4.1999 
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 7 (511) 5 
(511) 5 - Peptidové hormóny. 

(540) DECAPEPTYL 
(732) Ferring B. V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofd-

dorp, NL; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 184315 
(151) 11.2.1999 
(156) 5.1.2016 
(180) 5.1.2026 
(210) 32-96 
(220) 5.1.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 22, 23, 24, 25 
(511) 22 - Surové textilné vlákna. 

23 - Priadze a nite. 
24 - Textil a textilné výrobky, posteľná a stolová 
bielizeň. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

(540) SUPPLEX 
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Com-

pany, Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 184321 
(151) 11.2.1999 
(156) 9.1.2016 
(180) 9.1.2026 
(210) 52-96 
(220) 9.1.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Lekárske a chirurgické nástroje a prístroje, 

výrobky, ako sú vrecia, pripevňovacie krúžky, 
krúžky a svorky uzáverov, pokrývky na ochranu 
kože, filtre, ventily a spojky, súčasti a príslušen-
stvá všetkých uvedených tovarov (všetko na le-
kárske použitie). 

(540) ALTERNA 
(732) Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, 

DK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 184325 
(151) 11.2.1999 
(156) 9.1.2016 
(180) 9.1.2026 
(210) 56-96 
(220) 9.1.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Lekárske teplomery, najmä na meranie in-

fračerveného žiarenia z povrchu ľudského tela na 
určenie teploty tela. 

 
 
 
 

(540) THERMOSCAN 
(732) Helen of Troy Limited, The Phoenix Centre, Geor-

ge Street, Belleville, St. Michael, BB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 184330 
(151) 11.2.1999 
(156) 9.1.2016 
(180) 9.1.2026 
(210) 63-96 
(220) 9.1.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 27 
(511) 27 - Podlahové krytiny, koberce, predložky, roho-

že, rohožky, linoleá, čalúny. 

(540) KLEEN-TEX 
(732) KLEEN-TEX INDUSTRIES, INC., 1516 Orchard 

Hill Road, LaGrange, Georgia 30240-5767, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 184351 
(151) 11.2.1999 
(156) 26.1.2016 
(180) 26.1.2026 
(210) 233-96 
(220) 26.1.1996 
(310) 74/713298 
(320) 9.8.1995 
(330) US 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 9, 42 
(511) 9 - Softvér pre počítačové rozhrania. 

42 - Počítačové informačné služby prebiehajúce 
v reálnom čase. 

(540) WOW! 
(732) AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 184406 
(151) 11.2.1999 
(156) 14.3.2016 
(180) 14.3.2026 
(210) 669-96 
(220) 14.3.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie. 

(540) ARICEPT 
(732) EISAI R&D Management Co., Ltd., 6-10, Koishi-

kawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 184411 
(151) 11.2.1999 
(156) 14.3.2016 
(180) 14.3.2026 
(210) 679-96 
(220) 14.3.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo upra-

vená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo zme-
si na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotova-
ry a nátierky na chlieb obsahujúce najmä uvede-
né produkty; sušené bylinky; čerstvé, mrazené 
alebo konzervované mäso, ryby, hydina a zverina; 
potraviny z morských produktov; plnky a zmesi 
na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary  
a nátierky na chlieb obsahujúce uvedené produk-
ty; polievky; mlieko, mliečne výrobky, najmä mas-
lo, syr, smotana, jogurty, tvaroh, cmar, kefír, mlieko 
zrážané syridlom; plnky alebo zmesi na prípravu 
jedál, či už hotových jedál alebo polotovarov a ná-
tierok na chlieb obsahujúcich najmä uvedené pro-
dukty; mliečne nápoje; marmelády, džemy, nakla-
daná zelenina, jedlé oleje a t uky; plnky alebo 
zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polo-
tovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä uve-
dené produkty; hotové jedlá obsahujúce proteí-
nové látky ako aditíva do jedál vo forme kúskov, 
v texturovanej forme alebo vo forme prášku. 
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na 
ľudskú spotrebu; ryža vrátane ryže vo varných vrec-
kách, predvarenej alebo dehydratovanej, cestovi-
ny; nátierky na chlieb, hotové jedlá a polotovary, 
pochúťky a desiate obsahujúce najmä uvedené 
produkty, ale tiež prísady zo zemiakov, mäsa, rýb, 
hydiny, zeleniny a korenín; čaj, káva, kávové ná-
hradky, kakao, čokoládové nápoje, koncentráty 
uvedených výrobkov (v tekutej alebo sušenej for-
me) ako hotové nápoje, aj vo vrecúškach, ako aj 
nápoje na predaj v automatoch alebo vo forme ná-
tierok a plniek do pekárskych alebo cukrárskych 
výrobkov a plniek do pečív, všetko obsahujúce 
uvedené produkty; sirupy, cukor, med, omáčky vrá-
tane šalátových dressingov, cukrovinky, nie na le-
kárske účely; drene, smotanové zmrzliny, zmrzli-
nové výrobky, mrazené cukrovinky, chlieb, koláče, 
sušienky, keksy, torty, zákusky, čokoláda, čokolá-
dové výrobky; plnky do pekárskych a cukrárskych 
výrobkov, plnky do pečív a pochúťok uvedených 
produktov. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, fialová 
 
 

(732) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, Vir-
ginia 22101-3883, US; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-
slava, SK; 

 
 

(111) 184430 
(151) 11.2.1999 
(156) 27.3.2016 
(180) 27.3.2026 
(210) 788-96 
(220) 27.3.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 18, 25 
(511) 18 - Výrobky z kože alebo napodobeniny kože  

v triede 18. 
25 - Odevy, pokrývky hlavy, obuv, všetko v trie-
de 25. 

(540) 

  
 

(732) LEVI STRAUSS & CO., Levi's Plaza, 1155 Bat-
tery Street, San Francisco, California 94111, US; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 184487 
(151) 11.2.1999 
(156) 7.5.2016 
(180) 7.5.2026 
(210) 1213-96 
(220) 7.5.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 

kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, si-
rupy; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, 
omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad na 
chladenie. 

(540) SAGA 
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 184558 
(151) 23.2.1999 
(156) 9.1.2016 
(180) 9.1.2026 
(210) 58-96 
(220) 9.1.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 
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 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo upra-

vená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo zmesi 
na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary  
a nátierky na chlieb obsahujúce najmä uvedené 
produkty; sušené bylinky; čerstvé, mrazené alebo 
konzervované mäso, ryby, hydina a zverina; pot-
raviny z morských produktov; plnky a zmesi na 
prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a ná-
tierky na chlieb obsahujúce uvedené produkty; 
polievky; mlieko, mliečne výrobky, najmä maslo, 
syr, smotana, jogurty, tvaroh, cmar, kefír, mlieko 
zrážané syridlom; plnky alebo zmesi na prípra- 
vu jedál, či už hotových jedál alebo polotovarov 
a nátierok na chlieb obsahujúcich najmä uvedené 
produkty; mliečne nápoje; marmelády, džemy, 
nakladaná zelenina, jedlé oleje a tuky; plnky ale-
bo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo 
polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä 
uvedené produkty; hotové jedlá obsahujúce pro-
teínové látky ako aditíva do jedál vo forme kús-
kov, v texturovanej forme alebo vo forme prášku. 
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na 
ľudskú spotrebu; ryža vrátane ryže vo varných vrec-
kách, predvarenej alebo dehydratovanej, cestovi-
ny; nátierky na chlieb, hotové jedlá a polotovary, 
pochúťky a desiate obsahujúce najmä uvedené 
produkty, ale tiež prísady zo zemiakov, mäsa, rýb, 
hydiny, zeleniny a korenín; čaj, káva, kávové ná-
hradky, kakao, čokoládové nápoje, koncentráty uve-
dených výrobkov (v tekutej alebo sušenej forme) 
ako hotové nápoje, aj vo vrecúškach, ako aj ná-
poje na predaj v automatoch alebo vo forme ná-
tierok a plniek do pekárskych alebo cukrárskych 
výrobkov a plniek do pečív, všetko obsahujúce 
uvedené produkty; sirupy, cukor, med, omáčky vrá-
tane šalátových dressingov, cukrovinky nie na le-
kárske účely; drene, smotanové zmrzliny, zmr-
zlinové výrobky, mrazené cukrovinky, chlieb, ko-
láče, sušienky, keksy, torty, zákusky, čokoláda, 
čokoládové výrobky; plnky do pekárskych a cuk-
rárskych výrobkov, plnky do pečív a pochúťok 
uvedených produktov. 

(540) 

  
 

(591) bordová, modrá, biela 
(732) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, Vir-

ginia 22101-3883, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 184559 
(151) 23.2.1999 
(156) 10.1.2016 
(180) 10.1.2026 
(210) 69-96 
(220) 10.1.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky, 

prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, 
vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické príprav-
ky. 

(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132 WT 

Hoofddorp, NL; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 184560 
(151) 23.2.1999 
(156) 10.1.2016 
(180) 10.1.2026 
(210) 71-96 
(220) 10.1.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky, 

prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, 
vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické príprav-
ky. 

(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132 WT 

Hoofddorp, NL; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 184677 
(151) 12.3.1999 
(156) 29.1.2016 
(180) 29.1.2026 
(210) 272-96 
(220) 29.1.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 9, 10, 42 
(511) 9 - Bytové a domové vodomery, priemyselné vo-

domery, potravinárske prietokomery, merače spot-
reby tepla, domové plynomery, priemyselné ply-
nomery, prepočítavače množstva plynu na nor-
málne podmienky, tlakomery. 
10 - Stomatologické súpravy, stomatologické kres-
lá, stomatologické kompresory, stomatologické ná-
stroje a náradie, vybavenie stomatologických ambu-
lancií, najmä nábytok, stomatologická odsávačka, 
olejový sprej na čistenie stomatologického nára-
dia, stomatologické laboratórne prístroje, stoma-
tologické röntgenové prístroje, vyšetrovacie rönt-
genové prístroje a zariadenia, dýchacie a anesté-
ziologické prístroje, prístroje na umelú ventiláciu 
pľúc, prístroje na vysokofrekvenčnú dýzovú ven-
tiláciu pľúc, záchranárske resuscitačné prístroje, 
vyšetrovacie a liečebné prístroje a zariadenia, najmä 
fonendoskopy, koagulátory, elektrotómy, litotrip-
tory, gynekologické stimulátory, kardiostimuláto-
ry, otorinolaryngoskopické súbory, odsávacie za-
riadenia a zdroje podtlaku pre zdravotníctvo, vy-
sokofrekvenčné chirurgické prístroje a nástroje, 
elektrokardiografy, defibrilátory, ultrazvukové diag-
nostické a terapeutické prístroje, jednorazové in-
jekčné striekačky a ihly, klasické injekčné strie-
kačky a ihly, dialyzátory a iné jednorazové zdra-
votnícke potreby a pomôcky, náhradné diely k zdra-
votníckym prístrojom a nástrojom. 
42 - Projektová a predprojektová príprava a rea-
lizácia investičných celkov, poskytovanie inži-
nierskych a poradenských služieb. 

(540) 

  
 

(732) CHIRANA, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 
916 01 Stará Turá, SK; 

(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 184697 
(151) 12.3.1999 
(156) 15.3.2016 
(180) 15.3.2026 
(210) 690-96 
(220) 15.3.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 
 
 
 

 7 (511) 1, 4, 9, 11, 37, 39, 42 
(511) 1 - Chemické výrobky, látky a prípravky na po-

užitie v pri emysle a v pri emyselných alebo vý-
robných procesoch, pre vedu, fotografiu, poľno-
hospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo okrem her-
bicídov, fungicídov a insekticídov; živice umelé 
a syntetické v surovom stave, plastické hmoty  
v surovom stave; pôdne hnojivá, najmä kompos-
ty, prírodné a priemyselné hnojivá; hasiace zme-
si, prípravky na ohňovzdornú impregnáciu; tem-
perovacie látky, chemické prípravky na spájanie 
a zváranie kovov; chemické prostriedky na kon-
zervovanie potravín; gleje, lepidlá a cementy ob-
siahnuté v t r. 1; plyny (v tuhom, tekutom alebo 
plynnom stave); prípravky na čistenie plynu, ole-
jové dispergovadlá; hnacie plyny do aerosólov, 
generátorový plyn, chemikálie na odlučovanie ole-
jov; plyny v tekutom stave na priemyselné využi-
tie, hydraulické oleje a kvapaliny; ochranné ply-
ny na zváranie, oleje a kvapaliny do prevodoviek; 
biochemické aditíva do palív, mazív, motorového 
benzínu, fungicídov, insekticídov, germicídov, 
biocídov, prostriedkov na ničenie rias, parazitov, 
pesticídov, prostriedkov na ničenie buriny a do her-
bicídov, vrtných kalov; mazivá na vrtné súpravy; 
vrtné kaly; nemrznúce zmesi a prípravky proti 
zamŕzaniu; prípravky na chladenie motorov; ka-
liace kvapaliny; kvapaliny používané pri kovoob-
rábaní; kvapaliny používané na prenos tepla; kva-
paliny pohlcujúce kmity; roztoky kyseliny a vody 
na nabíjanie akumulátorov a batérií; odpeňovacie 
roztoky do akumulátorov a batérií; prostriedky 
proti znečisťovaniu sviečok motora; prostriedky 
proti tvoreniu usadenín, krúst a povlakov; antide-
tonátory do vnútorných spaľovacích motorov; diag-
nostické prípravky okrem prípravkov na lekárske 
účely; filtračné materiály a médiá; fixačné prí-
pravky; prípravky na šetrenie paliva; katalyzáto-
ry; konzervačné prostriedky na použitie v staveb-
níctve (s výnimkou náterov); prípravky na báze 
mikroorganizmov okrem prípravkov na lekárske 
alebo zverolekárske použitie; lisovacie prípravky; 
chemické prípravky na sebaobranu; umelé (prie-
myselné) zeminy; činidlá podporujúce napínanie; 
zmesi na opravu pneumatík; vulkanizačné prí-
pravky; chemikálie proti zahmlievaniu okien; sili-
kóny a silikáty; kvapaliny do automatických pre-
vodoviek. 
4 - Oleje a tuky; mazadlá; palivá tekuté, plynné  
a tuhé; zmesi na práškovanie a absorbovanie pra-
chu; látky (hmoty) na svietenie; vosk na použitie 
vo výrobe; nechemické aditíva do olejov a palív; 
oleje na konzervovanie muriva; žltá vazelína na 
priemyselné použitie; loj; tekutiny do automatic-
kých prevodoviek. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, pre námornú 
plavbu, monitorovacie, elektrické (vrátane rádio-
vých), elektronické, fotografické, kinematografic-
ké, optické, prístroje na váženie, meranie, signa-
lizovanie, na účely kontrolné (inšpekčné), zá-
chranné a na výučbu; hasiace prístroje; portály  
a sťažne na rádiové a radarové antény, silové 
káble, širokouhlé a signalizačné svetlomety, no-
siče hadíc a rúrok na hasiace zariadenia; hradlové 
fotónky a moduly; solárne elektrické systémy na 
použitie na úseku telekomunikácií, navigačných 
pomôcok, katódovej ochrany a na elektrifikáciu 
vidieka; hradlové a termálne výmenníky tepla;  
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prístroje a nástroje na reguláciu a kontrolu elek-
trických prúdov; elektrické bunky a batérie; nabí-
jačky batérií; akumulátory; účtovacie stroje; hus-
tomery na meranie hustoty kyselín; acidimetre 
pre batérie; stroje na revíziu účtov; anódové baté-
rie; anódy; elektrické zariadenia antiinterferenčné 
na chytanie a ničenie hmyzu; svetelné majáky; 
zariadenia na kontrolu bojlerov; dýchacie aparáty 
iné ako na umelé dýchanie; kalkulačné stroje; 
kontrolné pokladnice; kondenzátory; katódové an-
tikorózne zariadenia; vypínače a zapínače obvo-
dov; ochranný odev, pokrývky hlavy a obuv na 
použitie pri haváriách a/alebo požiaroch; automa-
tické prístroje uvádzané do činnosti vhodením 
mince určené do vchodov krytých parkovísk a par-
kovacích miest; počítačové programy; počítače; 
magnetické disky; elektrické zariadenia na odstra-
ňovanie prachu; elektrické zariadenia na diaľko-
vú kontrolu priemyselných operácií; tvárové kry-
ty; galvanické batérie; rukavice; batériové mriežky; 
ochranné prilby; hologramy; bleskoistky a bles-
kozvody; magnetické identifikačné karty; elek-
trické zariadenia na zapaľovanie na diaľku; inku-
bátory na bakteriálne kultúry; integrované obvody; 
účtovacie stroje; nivelačné prístroje; záchranné 
vesty; záchranárske plte; svetlovodivé vlákna; 
sťažne na rádiové antény; oscilografy; tlačené ob-
vody; ochranné odevy; pyrometre; prístroje rá-
diotelegrafické, rádiotelemetrické a r ádiotelefo-
nické prijímače; telefonické slúchadlá; elektrické 
relé; zariadenia na diaľkovú kontrolu; elektrické 
odpory; otáčkomery; slnečné batérie; telemetre; 
tepelné indikátory; elektrické zariadenia na ochra-
nu proti krádežiam; elektrické vysielače; rezacie 
zariadenia na silikónové materiály; indikátory 
vodnej hladiny; teplomery; prístroje na testovanie 
plynu, meracie a indikačné zriadenia; súčasti a fi-
tingy uvedeného tovaru. 
11 - Zariadenia a prístroje osvetľovacie, vykuro-
vacie, zariadenia na varenie, chladenie, sušenie, 
vetranie, na rozvod vody a zariadenia zdravot-
nícke, zariadenia na odlučovanie plynu, usklad-
ňovanie plynu, likvidáciu alebo využívanie odpa-
du; spaľovacie zariadenia; teplotné akumulátory; 
klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie 
vzduchu; protioslňovacie zariadenia na automo-
bily; chladiace a m raziace zariadenia; radiátory 
na ústredné vykurovanie; elektrické žiarovky, 
lampy a výbojky; dávkovače a rozdeľovače dez-
infekčných prostriedkov do toaliet; destilačné apa-
ráty a kolóny; zariadenia na odsávanie a odstra-
ňovanie prachu na priemyselné účely; komínové 
koncovky; vetracie komíny; zariadenia na úsporu 
paliva; regulačné a bezpečnostné príslušenstvá 
plynových zariadení; plynové kahany; regulátory 
plynu; prístroje na osvetľovanie, vykurovanie, vý-
robu pary a na ohrev, chladenie a sušenie, pali-
vové ekonomizéry, ventily obsiahnuté v triede 11; 
kahany používané na dezinfekciu; výmenníky tep-
la; tepelné čerpadlá; zariadenia na pasterizáciu; 
benzínové kahany; čističky odpadových vôd; uzá-
very radiátorov; radiátory; regulačné a bezpeč-
nostné príslušenstvá vodovodných, plynových ale-
bo olejových zariadení a potrubí; solárne kolekto-
ry používané na vykurovanie; solárne pece; elek-
trické baterky; žiarovky na kontrolu hladiny  
v cisternách; zariadenia na rozvod vody; zariade-
nia na filtráciu vody; súčasti a fitingy všetkého 
uvedeného tovaru. 

37 - Ochrana proti hrdzaveniu vozidiel, kovových 
reťazí a kovových konštrukcií (napr. skladovacích 
cisterien a olejových sústav); asfaltovanie; údrž-
ba a oprava horákov; údržba a oprava vozidiel  
a trajlerov (druh vlečného vozidla); umývanie 
vozidiel; umývanie a čistenie vozidiel a trajlerov; 
umývanie motorových vozidiel; prenájom a čis-
tenie strojov; čistenie odevov; úpravy odevov; 
vykonávanie dezinfekcie; ničenie škodcov; inšta-
lácia a opravy požiarnych hlásičov; inštalácia  
a opravy pecí; mazanie vozidiel; inštalácia a op-
ravy vykurovacích zariadení; inštalácia kuchyn-
ského zariadenia; pranie bielizne; čistenie a op-
rava výrobkov z kože; žehlenie bielizne; údržba  
a opravy strojových zariadení; opravy odevov; 
inštalácia kancelárskych strojov a vybavenia kan-
celárií, ich údržba a opravy; maľovanie interiérov 
a exteriérov; leštenie vozidiel; žehlenie šatstva; 
opravy a údržba púmp; renovácia odevov; vyko-
návanie protihrdzovej úpravy; stanice autoservi-
su; oprava obuvi; maľovanie a opravy štítov; 
zriaďovanie a opravy telefónov; podvodné stav-
by; čalúnnictvo; čalúnnické opravy; lakovanie; 
vulkanizácia; tapetovanie; ničenie buriny; čiste-
nie okien; údržba, opravy a starostlivosť o lode, 
vrtné súpravy a lietadlá; služby týkajúce sa inšta-
lácie a udržovania počítačov. 
39 - Obstarávanie rekreačných plavieb, obstará-
vanie turistických ciest, prenájom člnov, doprava 
člnov, rezervovanie miesteniek (ciest), autobuso-
vá doprava, parkovanie automobilov, prenájom 
automobilov, doprava automobilov, prenájom au-
tokarov, sprevádzanie cestujúcich, ochrana cestu-
júcich, doručovanie balíčkov, prenájom parkovísk, 
doprava cestujúcich, zábavné plavby člnom, pre-
hliadky pamätihodností (turistické), doprava taxi-
službou, cestovné kancelárie, prenájom náklad-
ných vozov a vozidiel, odťahovanie vozidiel, us-
kladňovanie lodí, distribuovanie, zásobovanie, do-
prava a uskladňovanie tuhých palív, ropy, nafty  
a mazív, dodávanie, distribuovanie, transporto-
vanie a uskladňovanie plynov, prenájom ciste-
rien, fliaš a kontajnerov na dopravu, dodávanie 
alebo uskladnenie plynu. 
42 - Obstarávanie bývania, ubytovania v hoteloch 
a kempoch; analýzy ťažby z ropných polí; archi-
tektúrne konzultácie; verejné kúpele; rezervova-
nie ubytovania v penzióne, hoteli, v kempe a ve-
denie týchto zariadení; kaviarne; samoobslužné 
reštaurácie; bufety; dodávka hotových jedál; po-
žičiavanie odevov; programovanie počítačov; pre-
nájom počítačov; priemyselné dizajnérstvo; vŕta-
nie studní; inžinierske a konštruktérske služby; 
technické kreslenie; obstarávanie výstavných pries-
torov; letecké a pozemné poprašovanie poľnohos-
podárskymi chemikáliami; geologický prieskum; 
geologický výskum; geologický dozor; nočné hliad-
ky; záhradníctvo; informácie o móde; výzdoba 
interiérov; námorné loďstvo; vzdušný a pozemný 
dozor; masáže; meteorologické informácie; rop-
ný prieskum; dozor na ropných poliach; testova-
nie studní na ťažbu ropy; fyzioterapia; reštaurá-
cie; bezpečnostné konzultácie; snack-bary; testo-
vacie materiály; psychologické testy; prenájom 
uniforiem; prenájom predajných automatov; la-
hôdkarstvo; zaisťovanie jedál do domu; hostince; 
zaisťovanie jedál a nápojov pre iných; služby tý-
kajúce sa prenájmu a nájmu miestností; zariade- 
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nia na holenie, kúpanie, sprchovanie, saunovanie 
a zariadenia sociálne; kadernícke a holičské saló-
ny; zdravotnícke služby; služby zaisťujúce infor-
mácie o počasí; služby pre zariaďovanie a pre-
vádzkovanie výstav; služby pre navrhovanie po-
čítačového softvéru; vzorkovacie služby pre malo-
obchod a veľkoobchod; tlačiarenské styky; služ-
by pre výskum a vývoj nových výrobkov a zlep-
šovanie existujúcich výrobkov; analýzy, poradné, 
konzultačné a návrhové služby týkajúce sa ropy, 
motorovej nafty a maloobchodných priemysel-
ných odvetví; riadenie a využívanie priemysel-
ného vlastníctva; odborné poradenstvo pre styk  
s priamym spotrebiteľom. 

(540) BP 
(732) BP p. l. c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD, 

GB; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 184700 
(151) 12.3.1999 
(156) 26.3.2016 
(180) 26.3.2026 
(210) 774-96 
(220) 26.3.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Lancety na krvné skúšky. 

(540) MICROLET 
(732) Bayer HealthCare LLC, 100 Ba yer Road, Pitts-

burgh, Pennsylvania 15205, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 184705 
(151) 12.3.1999 
(156) 4.4.2016 
(180) 4.4.2026 
(210) 859-96 
(220) 4.4.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 1, 3, 5 
(511) 1 - Lúhovacie prostriedky. 

3 - Kozmetické prípravky. 
5 - Dietetické prípravky. 

(540) 

  
 

(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké Me-
ziříčí, CZ; 

(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 184709 
(151) 12.3.1999 
(156) 4.4.2016 
(180) 4.4.2026 
(210) 870-96 
(220) 4.4.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 
 

 7 (511) 35 
(511) 35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti. 
(540) 

  
 

(732) MOLPIR, s. r. o., SNP 129, 919 04 Smolenice, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 184725 
(151) 15.3.1999 
(156) 30.4.2016 
(180) 30.4.2026 
(210) 1135-96 
(220) 30.4.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevy a ich časti všetkých druhov. 

(540) BYC 
(732) BYC CO., LTD., 1104-1, Daelim-dong, Young-

deungpo-ku, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 184729 
(151) 15.3.1999 
(156) 2.5.2016 
(180) 2.5.2026 
(210) 1139-96 
(220) 2.5.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo upra-

vená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo 
zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polo-
tovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä 
uvedené produkty; sušené bylinky; čerstvé, mraze-
né alebo konzervované mäso, ryby, hydina a zve-
rina, potraviny z morských produktov; plnky a zme-
si na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotova-
ry a nátierky na chlieb obsahujúce uvedené pro-
dukty; polievky; mlieko, mliečne výrobky, najmä 
maslo, syr, smotana, jogurty, tvaroh, cmar, kefír, 
mlieko zrážané syridlom; plnky alebo zmesi na 
prípravu jedál, či už hotových jedál alebo poloto-
varov a nátierok na chlieb obsahujúcich najmä 
uvedené produkty; mliečne nápoje; marmelády, 
džemy, nakladaná zelenina, jedlé oleje a tuky; 
plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá 
alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce 
najmä uvedené produkty; hotové jedlá obsahujú-
ce proteínové látky ako prísady do jedál vo forme 
kúskov, v t exturovanej forme alebo vo form e 
prášku. 
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na 
ľudskú spotrebu, ryža, ryža v balíčkoch na vare-
nie, predvarená alebo dehydratovaná, cestoviny, 
cestá; nátierky na chlieb, hotové jedlá alebo polo-
tovary, zákusky, koláče a malé občerstvenia ob-
sahujúce najmä uvedené produkty, ale tiež obsa- 
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hujúce prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, ze-
leniny, korenín; čaj, káva, kávové náhradky, ka-
kao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež  
v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej), ako 
hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj ná-
poje na predaj v automatoch, alebo vo forme ná-
tierok alebo plniek do pe kárskych alebo cukrár-
skych výrobkov alebo plniek do pečív, všetko ob-
sahujúce uvedené produkty; sirupy, sirup z mela-
sy, cukor, med, omáčky (vrátane dressingov do 
šalátov), cukrovinky nie na liečivé účely; ovocné 
zmrzliny, smotanové zmrzliny, potravinársky ľad, 
zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky, chlieb, 
koláče, torty, zákusky keksy, sušienky, pekárske 
a cukrárske výrobky, cukríky, pralinky, bonbóny, 
cukrovinky, zaváraniny, sladké pečivo, múčniky, 
dezerty, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do 
pekárskych a cukrárskych výrobkov a plnky do pe-
čív, zákuskov a koláčov vyrobené z uvedených pro-
duktov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, okrová 
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 184773 
(151) 15.3.1999 
(156) 25.6.2016 
(180) 25.6.2026 
(210) 1684-96 
(220) 25.6.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Čistiace prostriedky na rúry, grily a sporáky. 

(540) MEFISTO 
(732) DRUCHEMA, družstvo pro c hemickou výrobu  

a služby, Služeb 3, 100 31 Praha 10, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 185259 
(151) 19.4.1999 
(156) 24.10.2016 
(180) 24.10.2026 
(210) 2796-96 
(220) 24.10.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; 

prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické ole-
je, vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické prí-
pravky. 

 
 

(540) 

  
 

(591) zelená, červená 
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132 WT 

Hoofddorp, NL; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 185417 
(151) 24.5.1999 
(156) 12.1.2016 
(180) 12.1.2026 
(210) 86-96 
(220) 12.1.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 6, 7, 8, 35, 42 
(511) 6 - Kovové konštrukcie; kovové potrubia, kovo-

vé rúry; drobný železiarsky tovar. 
7 - Poľnohospodárske stroje; stroje pre chemické 
technológie; stroje s mechanickým pohonom. 
8 - Ručné náradia a nástroje. 
35 - Ekonomické a organizačné poradenstvo. 
42 - Navrhovanie výrobných technológií; projek-
tová činnosť v investičnej výstavbe. 

(540) 

  
 

(732) Farmet, a.s., Jiřinková 276, 552 03 Česká Skali-
ce, CZ; 

(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 185455 
(151) 24.5.1999 
(156) 29.3.2016 
(180) 29.3.2026 
(210) 801-96 
(220) 29.3.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 9 
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(511) 9 - Prístroje a zariadenia na záznam, reprodukciu 
a/alebo prenos zvuku a/alebo videoinformácií; zvu-
kové záznamy a/alebo videozáznamy; zvukové a/ale-
bo videozáznamové prostredie; videohry; systé-
my na dosiahnutie týchto skutočností; CD ROM; 
časti a súčasti uvedených výrobkov. 

(540) NOW THAT'S WHAT 
 I CALL MUSIC 
(732) Sony Music Entertainment UK Limited, 9 Derry 

Street, London W8 5HY, GB; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 185670 
(151) 25.5.1999 
(156) 6.11.2016 
(180) 6.11.2026 
(210) 2894-96 
(220) 6.11.1996 
(310) 110 580 
(320) 10.5.1996 
(330) CZ 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 5 
(510) Liečivo. 

(540) ADIURETIN 
(732) Ferring B.V., Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofd-

dorp, NL; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 185798 
(151) 25.5.1999 
(156) 28.6.2016 
(180) 28.6.2026 
(210) 1719-96 
(220) 28.6.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické látky, prípravky a substancie. 

(540) NUROFEN STOPGRIP 
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 

Lane, Hull, HU8 7DS, GB; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 185883 
(151) 21.6.1999 
(156) 12.1.2016 
(180) 12.1.2026 
(210) 88-96 
(220) 12.1.1996 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Stroje pre pozemnú dopravu, vozidlá vrátane 

osobných áut, nákladné autá, autobusy; náhradné 
diely a súčasti k uvedenému, prislúchajúcemu do 
triedy 12. 

 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke-Dong, 
Chongro-ku, Seoul, KR; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 186059 
(151) 22.6.1999 
(156) 28.11.2016 
(180) 28.11.2026 
(210) 3191-96 
(220) 28.11.1996 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 5 
(510) 5 Farmaceutické prípravky a substancie. 

(540) GAVISCON 
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 

Lane, Hull HU8 7DS, GB; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186086 
(151) 22.6.1999 
(156) 4.12.2016 
(180) 4.12.2026 
(210) 3258-96 
(220) 4.12.1996 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo upra-

vená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo zmesi 
na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary  
a nátierky na chlieb obsahujúce najmä uvedené 
produkty; sušené bylinky; čerstvé, mrazené alebo 
konzervované mäso, ryby, hydina a zverina, pot-
raviny z morských produktov; plnky a zmesi na 
prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary  
a nátierky na chlieb obsahujúce najmä uvedené 
produkty; polievky; mlieko, mliečne výrobky, 
najmä maslo, syr, smotana, jogurty, tvaroh, cmar, 
kefír, mlieko zrážané syridlom; plnky alebo zme-
si na prípravu jedál, či už hotových jedál alebo 
polotovarov a nátierok na chlieb obsahujúcich 
najmä uvedené produkty; mliečne nápoje; mar-
melády, džemy, nakladaná zelenina, jedlé oleje  
a tuky; plnky alebo zmesi na prípravu jedál, ho-
tové jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb 
obsahujúce najmä uvedené produkty; hotové jed-
lá obsahujúce proteínové látky ako prísady do je-
dál vo forme kúskov, v texturovanej forme alebo 
vo forme prášku; omáčky. 
30 - Múka, obilniny a obilné výrobky určené na 
ľudskú spotrebu, ryža, ryža v balíčkoch na vare-
nie, predvarená alebo dehydratovaná, cestoviny, 
cestá; nátierky na chlieb, hotové jedlá alebo polo-
tovary, zákusky, koláče a malé občerstvenia ob-
sahujúce najmä uvedené produkty, ale tiež obsa-
hujúce prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, ze-
leniny, korenín; čaj, káva, kávové náhradky, ka-
kao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež  
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v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej), ako 
hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj ná-
poje na predaj v automatoch, alebo vo forme ná-
tierok alebo plniek do pekárskych alebo cukrárskych 
výrobkov alebo plniek do pečív, všetko obsahu-
júce uvedené produkty; sirup z melasy, cukor, 
med, omáčky (vrátane šalátových dressingov), cuk-
rovinky nie na liečivé účely; ovocné zmrzliny, 
smotanové zmrzliny, potravinársky ľad, zmrzli-
nové výrobky, mrazené cukrovinky, chlieb, koláče, 
torty, zákusky, keksy, sušienky, pekárske a cuk-
rárske výrobky, cukríky, pralinky, bonbóny, cuk-
rovinky, zaváraniny, sladké pečivo, múčniky, de-
zerty, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do pe-
kárskych a cukrárskych výrobkov a plnky do pečív, 
zákuskov a koláčov vyrobené z uvedených pro-
duktov. 

(540) 

  
 

(591) červená, zlatá 
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 187636 
(151) 19.10.1999 
(156) 27.6.2016 
(180) 27.6.2026 
(210) 1702-96 
(220) 27.6.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 3, 5, 10, 25 
(511) 3 - Toaletné prípravky na nohy bez liečivých 

účinkov; prípravky proti poteniu; dezodoranty. 
5 - Farmaceutické prípravky a látky na použitie  
v humánnom lekárstve; prípravky s liečivými 
účinkami; náplasti, obväzy, liečivé náplasti a lie-
čivé vložky. 
10 - Prístroje a nástroje na použitie v pedikúre; 
ortopedické pomôcky, prístroje a zariadenia. 
25 - Obuv všetkého druhu vrátane čižiem, topá-
nok, papúč a sandálov; pančuchový tovar; ponož-
ky a pančuchy; vložky do topánok všetkých dru-
hov; podporné vankúšiky, podložky pod k lenbu  
a pätu, upínadlá päty. 

(540) SCHOLL 
(732) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, Slough 

SL1 3UH, GB; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187688 
(151) 17.11.1999 
(156) 15.1.2016 
(180) 15.1.2026 
(210) 96-96 
(220) 15.1.1996 
(310) 74/701.370 
(320) 14.7.1995 
(330) US 
 

(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Tašky na nosenie jedla, darčekové tašky, stu-

hy, zástavy, obrúsky, perá, ceruzky, pravítka, ná-
lepky, obchodné karty, pohľadnice s pozdravmi, 
pohľadnice, kalendáre, papiernický tovar, hracie 
karty, maľovanky, plagáty, periodiká, knihy, ča-
sopisy, publikácie a papierové telefónne karty. 

(540) JONNY QUEST 
(732) Hanna-Barbera Productions, Inc., 15301 Ventura 

Boulevard, 91403 Sherman Oaks, California, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188241 
(151) 14.12.1999 
(156) 30.10.2016 
(180) 30.10.2026 
(210) 2850-96 
(220) 30.10.1996 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlá; voňavkárske výrobky, parfumy, kolín-

ske, éterické oleje, kozmetické výrobky; toaletné 
prípravky bez liečivých účinkov; kúpeľové a spr-
chovacie prípravky, vlasové prípravky, prípravky 
na čistenie zubov a starostlivosť o chrup; antiper-
spiranty a dezodoranty na osobnú potrebu; ple-
ťové a telové prípravky. 

(540) AXE AFRICA 
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188693 
(151) 18.1.2000 
(156) 5.1.2016 
(180) 5.1.2026 
(210) 36-96 
(220) 5.1.1996 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 6 
(511) 6 - Trezory. 

(540) CompuSafe 
(732) BRINK'S NETWORK, INC., 1801 Bayberry Court, 

Richmond, Virginia 23226, US; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188710 
(151) 18.1.2000 
(156) 28.6.2016 
(180) 28.6.2026 
(210) 1705-96 
(220) 28.6.1996 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Zber, konsolidácia a zápis príjmov z účtov. 

36 - Služby pri manipulácii s hotovými peniazmi 
a výmene bankoviek. 
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37 - Zaisťovanie a údržba pokladníc so vstupným 
otvorom na peniaze. 

(540) COMPUSAFE 
(732) Brink's Network Incorporated, 1801 Bayberry Court, 

Richmond, Virginia 23226, US; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 189617 
(151) 16.2.2000 
(156) 15.1.2016 
(180) 15.1.2026 
(210) 2880-98 
(220) 15.1.1996 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 41 
(511) 41 - Vyrábanie, vystavovanie a publikovanie te-

levíznych programov, kinematografických filmov, 
videopások a zvukových záznamov. 

(540) JONNY QUEST 
(732) Hanna-Barbera Productions, Inc., 15301 Ventura 

Boulevard, 91403 Sherman Oaks, California, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 189618 
(151) 16.2.2000 
(156) 15.1.2016 
(180) 15.1.2026 
(210) 909-99 
(220) 15.1.1996 
(310) 74/702439 
(320) 14.7.1995 
(330) US 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Oblečenie, najmä viazanky, rukavice, boxer-

ské šortky, pyžamy, spodná bielizeň, košele, trič-
ká, bavlnené bundy, blúzky, svetre, saká, tepláky, 
šortky, odevné súpravy na hry, plavky, klobúky, 
tienidlá proti slnku s upevnením na hlave, čiap-
ky, ponožky, topánky a papuče. 

(540) JONNY QUEST 
(732) Hanna-Barbera Productions, Inc., 15301 Ventura 

Boulevard, 91403 Sherman Oaks, California, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 189619 
(151) 16.2.2000 
(156) 15.1.2016 
(180) 15.1.2026 
(210) 910-99 
(220) 15.1.1996 
(310) 74/701371 
(320) 14.7.1995 
(330) US 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Hračky a športový tovar, najmä súpravy na 

stavbu modelov, plyšové bábiky, vinylové bábi-
ky, hračky na naťahovací pohon, samohybné fi-
gúrky s pohonom, sedačky vo forme hračiek, hračky  
 

 do kúpeľa, stavebné kocky, stolné hry, tyčinky 
na vytváranie bubliniek a roztoky na tieto účely, 
lopty, pozornosti rozdávané hosťom vo forme 
hračiek, nafukovacie predmety na plávanie, plá-
vacie vesty, pohyblivé zariadenia na stolný fut-
bal, ručne ovládané elektronické hry, skladačky, 
videohry, pomôcky na plážové hry. 

(540) JONNY QUEST 
(732) Hanna-Barbera Productions, Inc., 15301 Ventura 

Boulevard, 91403 Sherman Oaks, California, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 192476 
(151) 26.9.2000 
(156) 5.1.2016 
(180) 5.1.2026 
(210) 38-96 
(220) 5.1.1996 
(442) 16.5.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Karty pamäťové a mikroprocesorové (v počí-

tačoch); počítač - zápisník (notebook); počítače na 
prenos dát; prehrávač kompaktných diskov; prí-
stroje na spustenie diskov (počítačových); prístroje 
na úpravu textu; počítacie stroje; počítačové pa-
mäte; počítače; počítačové programy nahrané; 
disky magnetické; počítačové klávesnice; zaria-
denia na spracovanie textu; kompaktné disky; op-
tické kompaktné disky; nahrané operačné prog-
ramy; nahrané programy obsluhujúce počítač; 
počítačový softvér vrátane nahraných i nenahra-
ných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových, 
ako aj periodických a neperiodických publikácií 
na dátových nosičoch; meniče diskov (do počíta-
čov); magnetické médiá; magnetické nosiče úda-
jov; mikroprocesory; modemy; monitory (prog-
ramy); optické čítače; optické nosiče údajov; op-
tické disky; tlačiarne k počítačom; periférne za-
riadenia počítačov; rozhrania (počítače); meniče 
diskov (do počítačov); magnetické páskové jed-
notky do počítača; procesory (základné jednotky 
samočinného počítača). 
16 - Periodické a neperiodické publikácie a tla-
čoviny; grafické reprodukcie; grafické zobraze-
nie; grafické znaky. 
35 - Reklamná činnosť všetkých druhov vrátane 
televíznej, rozhlasovej a filmovej reklamy a rek-
lamnej inzercie; reklama; spracovanie textov; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie 
reklamných oznamov; prenájom kancelárskych 
strojov a zar iadenia; vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov; konzultačná a poraden-
ská služba týkajúca sa uvedených služieb; uve-
rejňovanie reklamných textov; vydávanie reklam-
ných textov; vedenie kartoték v počítači. 
38 - Prenájom modemov; prenájom telekomuni-
kačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos 
informácií. 
39 - Uchovávanie informácií. 
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov s výnim-
kou reklamných alebo náborových; vydavateľská 
a nakladateľská činnosť; požičiavanie nahraných 
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; vy-
davateľská činnosť prostredníctvom internetu (sve-
tovej informačnej počítačovej siete). 



282 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

42 - Prenájom počítačov; počítačové programo-
vanie; tvorba softvéru; výroba softvéru; poraden-
stvo v oblasti počítačového hardvéru; grafický 
dizajn; odborné poradenstvo v oblasti výpočtovej 
techniky a programového vybavenia s výnimkou 
obchodného; profesionálne poradenstvo v oblasti 
výpočtovej techniky a programového vybavenia 
s výnimkou obchodného; prenájom času na prí-
stup do počítačových báz dát; prenájom počíta-
čového softvéru; aktualizovanie, inštalácia a spúš-
ťanie počítačových programov. 

(540) GRATEX 
(732) Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 

Bratislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 192477 
(151) 26.9.2000 
(156) 5.1.2016 
(180) 5.1.2026 
(210) 39-96 
(220) 5.1.1996 
(442) 16.5.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Karty pamäťové a mikroprocesorové (v počí-

tačoch); počítač - zápisník (notebook); počítače na 
prenos dát; prehrávač kompaktných diskov; prí-
stroje na spustenie diskov (počítačových); prí-
stroje na úpravu textu; počítacie stroje; počítačo-
vé pamäte; počítače; počítačové programy na-
hrané; disky magnetické; počítačové klávesnice; 
zariadenia na spracovanie textu; kompaktné dis-
ky; optické kompaktné disky; nahrané operačné 
programy; nahrané programy obsluhujúce počí-
tač; počítačový softvér vrátane nahraných i nena-
hraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazo-
vých, ako aj periodických a neperiodických pub-
likácií na dátových nosičoch; meniče diskov (do 
počítačov); magnetické médiá; magnetické nosi-
če údajov; mikroprocesory; modemy; monitory 
(programy); optické čítače; optické nosiče úda-
jov; optické disky; tlačiarne k počítačom; peri-
férne zariadenia počítačov; rozhrania (počítače); 
meniče diskov (do počítačov); magnetické páskové 
jednotky do počítača; procesory (základné jednot-
ky samočinného počítača). 
16 - Periodické a neperiodické publikácie a tla-
čoviny; grafické reprodukcie; grafické zobraze-
nie; grafické znaky. 
35 - Reklamná činnosť všetkých druhov vrátane 
televíznej, rozhlasovej a filmovej reklamy a rek-
lamnej inzercie; reklama; spracovanie textov; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie 
reklamných oznamov; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadenia; vydávanie a aktualizovanie rek-
lamných materiálov; konzultačná a poradenská 
služba týkajúca sa uvedených služieb; uverejňo-
vanie reklamných textov; vydávanie reklamných 
textov; vedenie kartoték v počítači. 
38 - Prenájom modemov; prenájom telekomuni-
kačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos 
informácií. 
39 - Uchovávanie informácií. 
 
 
 

41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov s výnim-
kou reklamných alebo náborových; vydavateľská 
a nakladateľská činnosť; požičiavanie nahraných 
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; vy-
davateľská činnosť prostredníctvom internetu (sve-
tovej informačnej počítačovej siete). 
42 - Prenájom počítačov; počítačové programo-
vanie; tvorba softvéru; výroba softvéru; poraden-
stvo v oblasti počítačového hardvéru; grafický 
dizajn; odborné poradenstvo v oblasti výpočtovej 
techniky a programového vybavenia s výnimkou 
obchodného; profesionálne poradenstvo v oblasti 
výpočtovej techniky a programového vybavenia 
s výnimkou obchodného; prenájom času na prí-
stup do počítačových báz dát; prenájom počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie, inštalácia a spúš-
ťanie počítačových programov. 

(540) GRATEX INTERNATIONAL 
(732) Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 

Bratislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193520 
(151) 15.12.2000 
(156) 20.11.2015 
(180) 20.11.2025 
(210) 3259-95 
(220) 20.11.1995 
(442) 10.9.1997 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 1, 5, 9, 10 
(511) 1 - Chemické látky na laboratórne analýzy, dia-

gnostické prípravky, s výnimkou prípravkov na 
lekárske alebo zverolekárske účely, izotopy na 
priemyselné účely, rádioaktívne prvky na vedec-
ké účely. 
5 - Biologické prípravky na lekárske účely, che-
mické prípravky na farmaceutické účely, chemic-
ké prípravky na lekárske účely, diagnostické prí-
pravky na lekárske účely, izotopy na lekárske 
účely, rádioaktívne látky na lekárske účely. 
9 - Presné meracie prístroje, prístroje a nástroje 
na použitie v chémii. 
10 - Prístroje a zariadenia na lekárske analýzy, 
chirurgické prístroje a nástroje, inhalátory, lekár-
ske prístroje a nástroje. 

(540) Bio Spectrum 
(732) Bio - Spectrum Plus, spol. s r. o., V záhradách 13, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 198984 
(151) 19.4.2002 
(156) 21.11.2015 
(180) 21.11.2025 
(210) 3289-95 
(220) 21.11.1995 
(442) 9.9.1998 
(450) 2.7.2002 

 7 (511) 6, 7, 9, 37, 42 
(511) 6 - Kovové skrine na zváracie a plazmové rezacie 

zariadenia. 
7 - Plazmové rezacie zariadenia. 
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9 - Zváracie poloautomaty, prípadne v kombiná-
cii s plazmovými rezacími zariadeniami; elektró-
dy na zváranie; zváracie drôty, nabíjačky autoba-
térií a štartovacích vozíkov. 
37 - Inštalácia a opravy zváracích poloautoma-
tov, plazmových rezacích zariadení a ich kombi-
nácií. 
42 - Prenájom zváracích a rezacích zariadení, na-
bíjačiek a štartovacích vozíkov. 

(540) 

  
 

(732) FORMICA, spol. s r. o., Spojovacia 7, 949 01 
Nitra, SK; 

(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 213775 
(151) 9.5.2006 
(156) 8.4.2015 
(180) 8.4.2025 
(210) 662-2005 
(220) 8.4.2005 
(442) 2.2.2006 
(450) 3.8.2006 

 8 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Časopisy, fotografie, kalendáre, kancelárske 

potreby okrem nábytku, katalógy, knihy, noviny, 
papiernický tovar, prospekty, mapy, obtlačky, poh-
ľadnice, reprodukcie, samolepky pre domácnosť 
a na kancelárske účely, tlačoviny. 
35 - Reklama, organizovanie komerčných a rek-
lamných výstav, predvádzanie tovaru. 
41 - Vydavateľstvo s výnimkou vydávania rek-
lamných alebo náborových textov, informácie  
o možnostiach zábavy, výchovno-zábavné klubo-
vé služby, organizovanie kultúrnych výstav, or-
ganizovanie súťaží, zábava. 

(540) MARIANNE BYDLENÍ 
(732) Burda Praha, spol. s r. o., Přemyslovská 2845/43, 

130 00 Praha 3, CZ; 
 
 

(111) 214523 
(151) 14.7.2006 
(156) 4.7.2015 
(180) 4.7.2025 
(210) 1226-2005 
(220) 4.7.2005 
(442) 6.4.2006 
(450) 7.9.2006 

 8 (511) 25 
(511) 25 - Bielizeň; opasky; košele; oblečenie; kostýmy, 

obleky; nohavice; vesty; plášte; sukne; kabáty; uni-
formy; bundy; saká. 

 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 
Topoľčany, SK; 

 
 

(111) 214524 
(151) 14.7.2006 
(156) 4.7.2015 
(180) 4.7.2025 
(210) 1227-2005 
(220) 4.7.2005 
(442) 6.4.2006 
(450) 7.9.2006 

 8 (511) 25 
(511) 25 - Bielizeň; opasky; košele; oblečenie; kostýmy, 

obleky; nohavice; vesty; plášte; sukne; kabáty; uni-
formy; bundy; saká. 

(540) 

  
 

(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 
Topoľčany, SK; 

 
 

(111) 214525 
(151) 14.7.2006 
(156) 4.7.2015 
(180) 4.7.2025 
(210) 1228-2005 
(220) 4.7.2005 
(442) 6.4.2006 
(450) 7.9.2006 

 8 (511) 25 
(511) 25 - Bielizeň; opasky; košele; oblečenie; kostýmy, 

obleky; nohavice; vesty; plášte; sukne; kabáty; uni-
formy; bundy; saká. 

(540) 

  
 

(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 
Topoľčany, SK; 
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(111) 214526 
(151) 14.7.2006 
(156) 4.7.2015 
(180) 4.7.2025 
(210) 1229-2005 
(220) 4.7.2005 
(442) 6.4.2006 
(450) 7.9.2006 

 8 (511) 25 
(511) 25 - Bielizeň; opasky; košele; oblečenie; kostýmy, 

obleky; nohavice; vesty; plášte; sukne; kabáty; uni-
formy; bundy; saká. 

(540) 

  
 

(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 
Topoľčany, SK; 

 
 

(111) 214529 
(151) 14.7.2006 
(156) 4.7.2015 
(180) 4.7.2025 
(210) 1232-2005 
(220) 4.7.2005 
(442) 6.4.2006 
(450) 7.9.2006 

 8 (511) 3, 25 
(511) 3 - Pleťová voda po holení; kolínska voda; par-

fumovaná voda; voňavky; voňavkárske výrobky; 
dezodoranty na osobnú potrebu. 
25 - Bielizeň; opasky; košele; oblečenie; kostýmy, 
obleky; nohavice; vesty; plášte; sukne; kabáty; 
uniformy; bundy; saká. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 

Topoľčany, SK; 
 
 

(111) 214775 
(151) 9.8.2006 
(156) 22.6.2015 
(180) 22.6.2025 
(210) 1166-2005 
(220) 22.6.2005 
(442) 4.5.2006 
(450) 5.10.2006 

 8 (511) 9, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Textové procesory, monitorovacie počítačové 

programy, meniče diskov do počítačov, nahrané 
operačné programy, programy na počítačové hry, 
počítačové programy stiahnuté z telekomunikač-
nej siete, elektronické publikácie stiahnuté z t e-
lekomunikačnej siete, počítačový softvér, nahra-
né počítačové programy. 

 
 

35 - On-line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti, zbieranie údajov do počítačových data-
báz, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch pre zákazní-
kov, zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach, reklama, pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti, vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo. 
38 - Poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete, prenos správ a ob-
razových informácií pomocou počítača, počíta-
čová komunikácia, poskytovanie užívateľského prís-
tupu do svetovej počítačovej siete, elektronická 
pošta. 
41 - Korešpondenčné kurzy, školenie, vzdelávanie, 
výcvik, vyučovanie, organizovanie a vedenie se-
minárov, on-line vydávanie kníh a časopisov v elek-
tronickej forme. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov, 
prevod a konverzia údajov a dokumentov z fy-
zických médií na elektronické médiá, tvorba soft-
véru, obnovovanie počítačových databáz, inštalá-
cia počítačových programov, servis počítačových 
programov, zhotovovanie kópií počítačových 
programov, počítačové programovanie, hosťova-
nie na webových stránkach, vytváranie a udržia-
vanie webových stránok pre zákazníkov, prená-
jom počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti 
počítačového hardvéru, návrh počítačových sys-
témov, prevod a konverzia počítačových progra-
mov a údajov. 

(540) BUXUS 
(732) ui 42, spol. s r. o., Sibírska 62, 832 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Krišťák Juraj, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 215376 
(151) 12.10.2006 
(156) 16.11.2015 
(180) 16.11.2025 
(210) 6235-2005 
(220) 16.11.2005 
(442) 7.7.2006 
(450) 7.12.2006 

 8 (511) 5, 29, 35 
(511) 5 - Potravinové doplnky na posilnenie imunitné-

ho systému; dietetické prípravky na lekárske úče-
ly; potravinové prípravky na lekárske účely; lie-
čivá pre ľudskú potrebu. 
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely 
obsahujúce výťažky z húb s prídavkom vitamí-
nov alebo minerálov, alebo stopových prvkov. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar-
mi. 

(540) PLERASAN 
(732) PLEURAN, s.r.o., Peterská 16A, 821 03 Bra ti-

slava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 215393 
(151) 12.10.2006 
(156) 22.11.2015 
(180) 22.11.2025 
(210) 6260-2005 
(220) 22.11.2005 
(442) 7.7.2006 
(450) 7.12.2006 

 8 (511) 5, 29, 35 
(511) 5 - Potravinové doplnky na posilnenie imunitné-

ho systému; dietetické prípravky na lekárske úče-
ly; potravinové prípravky na lekárske účely; lie-
čivá pre ľudskú potrebu. 
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely 
obsahujúce výťažky z húb s prídavkom vitamínov 
alebo minerálov, alebo stopových prvkov. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar-
mi. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(732) PLEURAN, s.r.o., Peterská 16A, 821 03 Bra ti-

slava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 215633 
(151) 9.11.2006 
(156) 4.11.2015 
(180) 4.11.2025 
(210) 2049-2005 
(220) 4.11.2005 
(442) 3.8.2006 
(450) 4.1.2007 

 8 (511) 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 
(511) 35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-

chodná správa; obchodná administratíva; kance-
lárske práce; sprostredkovanie uvedených služieb. 
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; 
služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti ne-
hnuteľností; sprostredkovanie uvedených služieb. 
37 - Stavebníctvo; opravy; montáže a inštalačné 
služby; sprostredkovanie uvedených služieb. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie odborných vý-
cvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; sprostredkovanie uvedených služieb. 
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj vý-
skum v obl asti vedy a priemyslu; priemyselné 
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru; právne služby; 
sprostredkovanie uvedených služieb. 
43 - Reštauračné služby (strava); poskytovanie 
jedla a nápojov; prechodné ubytovanie; spros-
tredkovanie uvedených služieb. 
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť; 
veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krá-
su ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhrad-
nícke a lesnícke služby; sprostredkovanie uvede-
ných služieb. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(732) TriGranit Bratislava /Management/, s.r.o., Tomá-

šikova 64, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 215634 
(151) 9.11.2006 
(156) 4.11.2015 
(180) 4.11.2025 
(210) 2050-2005 
(220) 4.11.2005 
(442) 3.8.2006 
(450) 4.1.2007 

 8 (511) 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 
(511) 35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-

chodná správa; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce; sprostredkovanie uvedených služieb. 
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; 
služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti ne-
hnuteľností; sprostredkovanie uvedených služieb. 
37 - Stavebníctvo; opravy; montáže a inštalačné 
služby; sprostredkovanie uvedených služieb. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie odborných vý-
cvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; sprostredkovanie uvedených služieb. 
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum 
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy 
a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačo-
vého hardvéru a softvéru; právne služby; spros-
tredkovanie uvedených služieb. 
43 - Reštauračné služby (strava); poskytovanie jedla 
a nápojov; prechodné ubytovanie; sprostredko-
vanie uvedených služieb. 
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť; 
veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krá-
su ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhrad-
nícke a lesnícke služby; sprostredkovanie uvede-
ných služieb. 

(540) 

  
 

(732) TriGranit Bratislava /Management/, s.r.o., Tomá-
šikova 64, 831 04 Bratislava, SK; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 215636 
(151) 9.11.2006 
(156) 4.11.2015 
(180) 4.11.2025 
(210) 2052-2005 
(220) 4.11.2005 
(442) 3.8.2006 
(450) 4.1.2007 

 8 (511) 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 
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(511) 35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce; sprostredkovanie uvedených služieb. 
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; 
služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti ne-
hnuteľností; sprostredkovanie uvedených služieb. 
37 - Stavebníctvo; opravy; montáže a inštalačné 
služby; sprostredkovanie uvedených služieb. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie odborných vý-
cvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; sprostredkovanie uvedených služieb. 
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj vý-
skum v obl asti vedy a priemyslu; priemyselné 
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru; právne služby; 
sprostredkovanie uvedených služieb. 
43 - Reštauračné služby (strava); poskytovanie 
jedla a nápojov; prechodné ubytovanie; spros-
tredkovanie uvedených služieb. 
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť; 
veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krá-
su ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhrad-
nícke a lesnícke služby; sprostredkovanie uvede-
ných služieb. 

(540) TriGranit 
(732) TriGranit Bratislava /Management/, s.r.o., Tomá-

šikova 64, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 215649 
(151) 9.11.2006 
(156) 18.11.2015 
(180) 18.11.2025 
(210) 2148-2005 
(220) 18.11.2005 
(442) 3.8.2006 
(450) 4.1.2007 

 8 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť; rek-

lamné agentúry; spravovanie hotelov; komerčné 
informačné kancelárie; organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizova-
nie výstav na obchodné a reklamné účely; orga-
nizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; prenájom reklamných materiálov; prenájom 
reklamných priestorov, reklamnej plochy a rek-
lamného času; reklama; reklama (on-line) na počí-
tačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie rek-
lamných materiálov; rozširovanie reklamných 
oznamov; prenájom reklamných plôch; uverejňo-
vanie reklamných textov; rozhlasová reklama; roz-
širovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
mal. obchodná činnosť v oblasti potravín a nápojov. 
41 - Informácie o m ožnostiach rozptýlenia; vý-
chovno-zábavné klubové služby; koncertné siene, 
sály; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; nočné kluby; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov 
a banketov; organizovanie hudobno-kultúrnych ak-
cií; organizovanie hudobných a tanečných akcií; 
organizovanie módnych prehliadok; organizovanie  
 
 

predstavení (manažérske služby); organizovanie  
športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábav-
ných); organizovanie živých vystúpení; plánova-
nie a organizovanie večierkov; poskytovanie elek-
tronických publikácií on-line (bez možnosti kopí-
rovania); prenájom dekorácií; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov pre divadelné sály a televízne 
štúdiá; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie 
kinosál; informácie o možnostiach rekreácie; služ-
by na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; vý-
roba rozhlasových a televíznych programov; vy-
dávanie textov s výnimkou reklamných alebo ná-
borových; vydávanie (on-line) kníh a časopisov  
v elektronickej forme; výroba divadelných alebo 
iných prestavení; zábava, pobavenie; živé presta-
venie. 
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); 
hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; ka-
viarne; poskytovanie prechodného ubytovania; pre-
nájom prednáškových sál; prenájom stoličiek, sto-
lov, obrusov a sklenených výrobkov; prenájom 
kuchynských potrieb; prevádzkovanie hotelového 
ubytovania; príprava a dodávka jedál na objed-
návku do domu; reštaurácie (samoobslužné); reš-
taurácie (jedálne); poskytovanie a rezervácie pre-
chodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(591) hnedá 
(732) KURSALON s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 

Piešťany, SK; 
 
 

(111) 215736 
(151) 10.11.2006 
(156) 27.12.2015 
(180) 27.12.2025 
(210) 2431-2005 
(220) 27.12.2005 
(442) 3.8.2006 
(450) 4.1.2007 

 8 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Sladké a slané predjedlá vyrobené z ovocia 

alebo zeleniny, ako napríklad zo zemiakov, ochu-
tené alebo neochutené, zemiakové lupienky (čipsy); 
sušené ovocné zmesi a všetky upravované olejna-
té oriešky, ako napríklad arašidy a kešu orechy, 
malé porcie bravčoviniek ako predjedlá; mlieko, 
práškové mlieko, zahustené, ochutené a šľahané 
mlieko; mliečne výrobky, najmä: mliečne dezer-
ty, jogurty, jogurtové nápoje, peny, krémy, smo-
tana, smotanové dezerty, čerstvá smotana, maslo, 
syrové nátierky, syry, vyzrievacie syry, vyzrieva-
cie syry s plesňou, čerstvé syry nevyzreté, syry  
v slanom náleve, tvaroh, čerstvé syry predávané 
v tekutej forme alebo vo forme pasty, neochutené 
alebo ochutené nápoje obsahujúce najmä mlieko 
alebo mliečne výrobky, mliečne nápoje vyrobené 
najmä z mlieka, mliečne nápoje obsahujúce ovocie; 
fermentované neochutené alebo ochutené mlieč-
ne výrobky. 
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30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda; nápoje na báze 
kávy, nápoje na báze kakaa, nápoje na báze čo-
kolády; cukor, ryža, extrudovaná ryža, tapioka  
a múka. Torty, tortičky a koláče (sladké alebo sla-
né), pizza; neochutené alebo ochutené a/alebo pl-
nené cestoviny, obilninové prípravky, raňajkové 
cereálie; hotové jedlá obsahujúce úplne alebo 
čiastočne cestoviny; hotové jedlá vyrobené čiastoč-
ne alebo úplne z cesta; chlieb, sucháre, sušienky, 
keksy, biskvity (sladké alebo slané), oblátky, vaf-
le, zákusky, koláčiky, jemné pečivo, všetky uve-
dené tovary neochutené a/alebo natreté, poliate 
alebo posypané a/alebo plnené, a/alebo ochutené; 
sladké a slané predjedlá obsahujúce chlebové, zá-
kuskové alebo jemné šľahané cesto; cukrovinky; 
zmrzliny, zmrzliny v podstate vyrobené z jogur-
tu, smotanové zmrzliny, vodové zmrzliny (jedlý 
ľad), mrazené ochutené vody; med; soľ; horčica; 
ocot; omáčky (chuťové prísady), sladké omáčky, 
omáčky na cestoviny; koreniny. 
32 - Nesýtené a sýtené vody (minerálne alebo ne-
minerálne vody, ovocné alebo zeleninové šťavy, 
ovocné a zeleninové nápoje, limonády, citronády, 
sódy, tonikové vody, zázvorové pivo, šerbety 
(nápoje), prípravky na výrobu nápojov, sirupy na 
prípravu nápojov, ovocné alebo zeleninové ex-
trakty bez obsahu alkoholu; bezalkoholové nápo-
je obsahujúce mliečne fermenty. 

(540) 

  
 

(591) červená, žltá, modrá, biela 
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société ano-

nyme), 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 215757 
(151) 10.11.2006 
(156) 30.9.2015 
(180) 30.9.2025 
(210) 6094-2005 
(220) 30.9.2005 
(442) 3.8.2006 
(450) 4.1.2007 

 8 (511) 5, 29 
(511) 5 - Tvarohové termizované výrobky pre dojčatá. 

29 - Tvarohové termizované výrobky. 

(540) NIKA TERMIX 
(732) NiKA, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2841, 911 05 Tren-

čín, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 215824 
(151) 10.11.2006 
(156) 23.12.2015 
(180) 23.12.2025 
(210) 6397-2005 
(220) 23.12.2005 
(442) 3.8.2006 
(450) 4.1.2007 

 8 (511) 9, 15, 41 
(511) 9 - Nosiče zvuku a obrazu, zvukové a zvukovo- 

-obrazové záznamy na nosičoch. 
15 - Hudobné nástroje. 
41 - Služby v oblasti zábavy a vzdelávania, hudob-
né predstavenia, spev a cappella, hudobné pred-
stavenia so sprievodom orchestra, hudobné skla-
dateľské služby, zverejňovanie textov s výnim-
kou reklamných, služby umeleckej agentúry, na-
hrávanie na video, vzdelávanie mládeže a dospe-
lých, živé predstavenia, sprostredkovateľská čin-
nosť v oblasti kultúry a výchovy. 

(540) PRESSBURG SINGERS 
(732) Rychlá Janka, Mgr. Art., Dvojkrížna 2, 821 07 Bra-

tislava, SK; 
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 215908 
(151) 13.12.2006 
(156) 12.12.2015 
(180) 12.12.2025 
(210) 2295-2005 
(220) 12.12.2005 
(442) 7.9.2006 
(450) 1.2.2007 

 8 (511) 6, 35, 37 
(511) 6 - Kovanie (stavebné), kovové dielce (stavebné), 

obyčajné kovy, oceľ, oceľové konštrukcie, oce-
ľové pásy, oceľ na stavebné armatúry. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo, sprostred-
kovanie obchodu s uvedeným tovarom a služba-
mi v triedach 6 a 37. 
37 - Izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatér-
stvo, montáž lešenia, murárstvo, realizácia (kla-
denie) cestných povrchov, stavebníctvo (spojené 
s použitím kovových častí). 

(540) 

  
 

(732) JAMEX, s.r.o., Považské Podhradie 438, 017 04 
Považská Bystrica, SK; 

(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



288 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

(111) 215923 
(151) 13.12.2006 
(156) 19.12.2015 
(180) 19.12.2025 
(210) 2338-2005 
(220) 19.12.2005 
(442) 7.9.2006 
(450) 1.2.2007 

 8 (511) 3 
(511) 3 - Abrazíva, adstringentné prípravky na kozme-

tické účely, ambra (parfuméria), amidon (apretačný 
prípravok), amoniak na použitie ako čistiaci pros-
triedok, amoniak (čistiaci prípravok), antistatické 
prípravky na použitie v dom ácnosti, aromatické 
látky do nápojov (esenciálne oleje), aromatické lát-
ky do zákuskov (esencie), aromatické látky (esen-
cie), avivážne prípravky, badiánová esencia, ber-
gamotový olej, bieliace krémy na pokožku, bielia-
ce prípravky, bieliace prípravky na čistenie kože, 
bieliace prípravky na kozmetické účely, bieliace 
prípravky (na čistenie bielizne a šatstva), bieliace 
soli, voňavé vrecúška na bielizeň, farby na fúzy  
a brady, brúsivá (prípravky), brúsne plátno, brús-
ne prípravky, brúsny papier, éterické oleje z céd-
rového dreva, kozmetické ceruzky, leštiaca čer-
veň, chemické avivážne prípravky na použitie  
v domácnosti, chlórnan draselný, prípravky na čis-
tenie za sucha, čistiace mlieka na toaletné účely, 
čistiace prípravky, citrónové éterické oleje, citró-
nový éterický olej, čpavok (ako čistiaci prípravok), 
depilačné prípravky, detergenty s výnimkou de-
tergentov na použitie vo výrobnom procese a na 
lekárske účely, dezinfekčné mydlá, dezodoračné 
mydlá, dezodoranty na osobnú potrebu, diaman-
tové brúsivo, vosk na dlážku, epilačné prípravky, 
esenciálne oleje (éterické), éterické esencie, éte-
rické oleje, éterické oleje (esencie), farbivá na toa-
letné účely, kozmetické farby, prípravky na od-
straňovanie farieb, pomády na fúzy, vosk na fúzy, 
gaultierový olej, geraniol, glazovacie prípravky 
na bielizeň, heliotropín, holiace prípravky, ionón 
(parfuméria), jasmínový olej, javelový lúh, ka-
didlo, kamenec (antiseptický prípravok), kame-
nec (antiseptikum), karbid kremíka, karbidy kovu 
(brúsivo), kolínske vody, quilajová kôra na pra-
nie, korund (brúsivo), bieliace a čistiace príprav-
ky na kožu, konzervačné prípravky na kožu (leš-
tidlá), krémy na kožu, ochranné prípravky na ko-
žu (leštidlá), kozmetické prípravky, kozmetické 
prípravky na zoštíhlenie, kozmetické prípravky 
pre zvieratá, kozmetické prípravky (kozmetika), 
kozmetické taštičky, krajčírsky vosk, krém na obuv, 
krémy na kožu, bieliace krémy, kozmetické kré-
my, krieda na čistenie, prípravky na kučeravenie 
vlasov, kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpe-
ľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, zák-
ladné látky na kvetinové parfumy, výťažky z kve-
tov (parfuméria), lak na vlasy, laky na nechty, 
prípravky na odstránenie lakov, lepiace prípravky 
na lepenie umelých vlasov, lesky na pery, papier 
na leštenie, leštiaca červeň, leštiace a hladiace 
prípravky, leštiace krémy na obuv, leštiace pasty, 
leštiace prípravky, leštiace prípravky na bielizeň, 
leštiace prípravky na nábytok a dlážku, leštiace 
prípravky na zubné protézy, leštiace vosky, leštia-
ci kameň, leštidlá, leštidlá na obuv, levanduľová 
voda, levanduľový olej, prípravky na líčenie, lí-
čidlá, prípravky na odstraňovanie líčidiel, lúh sod- 
 

 ný, práškový mejkap, mandľové mlieko na koz-
metické účely, mandľové mydlo, mandľový olej, 
skrášľovacie masky, práškový mastenec, púder na 
úpravu, medicinálne mydlá, mentol pre parfumé-
riu, mentolová esencia (éterický olej), kozmetic-
ké prípravky na mihalnice, lepidlá na nalepova-
nie umelých mihalníc, čistiace mlieko na kozme-
tické účely, farbivá na modrenie bielizne, farbia-
ce prípravky na modrenie šatstva, modriace far-
bivá na modrenie šatstva, moridlá na modrenie 
bielizne, moridlá (farbivá na pranie), mydielka, 
mydlá, mydlá na holenie, mydlá proti poteniu, 
mydlá proti poteniu nôh, mydlá s protipotivými 
účinkami, mydlá (dezinfekčné), mydlá (dezodorač-
né), namáčacie prípravky, predpieracie príprav-
ky, prísady do nápojov (esencie), laky na nechty, 
ošetrovacie prípravky na nechty, nechty (umelé), 
neutralizačné prípravky na trvalú vlnu, neutra-
lizačné prípravky pri trvalej ondulácii, mydlá 
proti poteniu nôh, obočenky, ceruzky na obočie 
(obočenky), kozmetické prípravky na obočie, obrús-
ky napustené pleťovými vodami, pasty pre obťa-
hovacie remene, ozdobné kozmetické obtlačky, 
obuvnícke vosky, obuvnícky vosk, odfarbovače, 
odhrdzovacie prípravky, odlakovače, odmasťova-
cie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie 
vo výrobnom procese, prípravky na čistenie od-
padových rúr, odstraňovače podlahových parke-
tových voskov (čistiaci prípravok), čistiace príprav-
ky na automobilové okná, odstraňovače škvŕn, 
oleje do parfumov a vôní, oleje na čistenie, oleje 
na kozmetické účely, oleje na toaletné účely, 
opaľovacie prípravky (kozmetické), prípravky na 
ostrenie, spreje na osvieženie dychu, parfumova-
ná voda, pasty na obťahovacie remene (na britvy), 
pemza, peroxid vodíka na kozmetické účely, pies-
kové plátno (brúsny papier), pižmo (parfuméria), 
plavená krieda, kozmetické prípravky určené na 
starostlivosť o pleť, pleťová voda po holení, bie-
liace krémy na pokožku, pomády na kozmetické 
účely, vulkanický popol na čistenie, kozmetické 
potreby, pracie prípravky, príchuti do zákuskov 
(esencie), prípravky na čistenie odpadových rúr, 
prípravky na čistenie povrchov, prípravky na čis-
tenie umelého chrupu, prípravky na čistenie ume-
lých chrupov, prípravky na čistenie zubov, prí-
pravky na odstraňovanie vodného kameňa pre do-
mácnosť, prípravky na vyleštenie, prípravky proti 
poteniu, púder, quilajová kôra na pranie, umelé 
riasy, rúže, ružový olej, safrol, šampóny, šampóny 
pre zvieratá chované v dom ácnosti, sklené plát-
no, sklený (brúsny) papier, sklený (šmirgľový) pa-
pier, sklotextil, skrášľovacie masky (kozmetické 
prípravky), škrob na bielizeň, škrob (na pranie), 
šlichtovacie prípravky, sóda na bielenie, sóda na 
pranie, bieliaca sóda, soli na bielenie, špirála na 
riasy, maskara, spojivá (lepidlá) na kozmetické úče-
ly, spreje na osvieženie dychu, tampóny, kozme-
tické tampóny napustené pleťovým tonikom, čis-
tiace prípravky na tapety, terpentín na odmasťo-
vanie, terpentín ako odmasťovací prípravok, ter-
pény, zmäkčovadlá na textílie, toaletné príprav-
ky, toaletné vody, tripel (kameň) na leštenie, tuky 
na kozmetické účely, umelé mihalnice, umelé 
nechty, lepidlá na pripevnenie umelých vlasov, 
prípravky na čistenie umelého chrupu, ústne vody, 
nie na lekárske účely, vata na kozmetické účely, 
vatové tyčinky na kozmetické účely, vazelína na  
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 kozmetické účely, vlasové vody, farbivá alebo 
tónovače na vlasy, prípravky na kučeravenie vla-
sov, pleťové vody na kozmetické účely, voňavá 
zmes, voňavkárske výrobky, voňavky, vonné dre-
vo, vosk na fúzy, vosk na leštenie, vosk na parke-
ty, vosk na použitie pri praní, depilačný vosk, vosk 
(krajčírsky), vosky na parkety, vosky (obuvnícke 
), odstraňovače podlahových parketových voskov 
(čistiaci prípravok), vrecúška s parfumovaným 
práškom, vulkanický popol na čistenie, vydymo-
vacie prípravky (parfumy), výťažky z kvetov (par-
fuméria), zjasňovacie prípravky (chemické prí-
pravky na osvieženie farieb) pre domácnosť, zmäk-
čovadlá na bielizeň, šampóny pre zvieratá cho-
vané v domácnosti, zubné pasty. 

(540) NIKE 
(732) NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman Drive, 

Beaverton, Oregon 97005-6453, US; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 215977 
(151) 13.12.2006 
(156) 19.1.2016 
(180) 19.1.2026 
(210) 106-2006 
(220) 19.1.2006 
(442) 7.9.2006 
(450) 1.2.2007 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Mrazený krém; zmrzlina. 
(540) 

  
 

(591) žltá, hnedá, béžová, modrá, fialová, biela 
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56, 

036 01 Martin, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 215978 
(151) 13.12.2006 
(156) 19.1.2016 
(180) 19.1.2026 
(210) 107-2006 
(220) 19.1.2006 
(442) 7.9.2006 
(450) 1.2.2007 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Mrazený krém; zmrzlina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) žltohnedá, hnedá, tmavohnedá (kávová), biela 
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56, 

036 01 Martin, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 215979 
(151) 13.12.2006 
(156) 19.1.2016 
(180) 19.1.2026 
(210) 108-2006 
(220) 19.1.2006 
(442) 7.9.2006 
(450) 1.2.2007 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Mrazený krém; zmrzlina. 
(540) 

  
 

(591) žltá, červená, zelená, hnedá, fialová, biela 
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56, 

036 01 Martin, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 216011 
(151) 13.12.2006 
(156) 10.1.2016 
(180) 10.1.2026 
(210) 5021-2006 
(220) 10.1.2006 
(442) 7.9.2006 
(450) 1.2.2007 

 8 (511) 32, 33, 42 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, mušty, ovocné šťavy, 

šumivé a sýtené nápoje. 
33 - Vína, destilované nápoje, alkoholické nápoje 
všetkých druhov s výnimkou piva. 
42 - Poradenská činnosť v oblasti vinohradníctva 
a vinárstva. 
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(540) Paves 
(732) Pavelka Milan, Ing., Cajlanská 126, 902 01 Pezinok, 

SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 216039 
(151) 13.12.2006 
(156) 28.2.2016 
(180) 28.2.2026 
(210) 5247-2006 
(220) 28.2.2006 
(442) 7.9.2006 
(450) 1.2.2007 

 8 (511) 5, 10 
(511) 5 - Lekárske diagnostické činidlá na analýzu te-

lesných tekutín. 
10 - Lekárske diagnostické prístroje na analýzu 
telesných tekutín, na meranie krvného cukru, au-
tolanceta (lancing devices), lancety. 

(540) BREEZE 
(732) Bayer HealthCare LLC, 100 Ba yer Road, Pitts-

burgh, Pennsylvania 15205, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 216115 
(151) 13.12.2006 
(156) 5.12.2015 
(180) 5.12.2025 
(210) 2243-2005 
(220) 5.12.2005 
(442) 7.9.2006 
(450) 1.2.2007 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Tatárske omáčky. 
(540) 

  
 

(591) zelená, biela, čierna, červená 
(732) BZ-SERVICE, s. r. o., Železničná 2615/28, 058 01 

Poprad, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 216278 
(151) 11.1.2007 
(156) 12.10.2015 
(180) 12.10.2025 
(210) 1885-2005 
(220) 12.10.2005 
(442) 5.10.2006 
(450) 1.3.2007 

 8 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Šľahačka; rôsoly; ovocné rôsoly; jogurty; 

kandizované ovocie; kefír; klobásy; salámy; pár-
ky; potravinárske tekutiny patriace do tejto triedy 
ako bujóny, vývary, polievky, jedlé oleje, zeleni-
nové šťavy na varenie, paradajková šťava; mar-
meláda; mäso; bravčové zabíjačkové výrobky; mlieč-
ne výrobky; mliečne výrobky s ovocím; mliečne 
nápoje s ovocnými šťavami s vysokým obsahom  
 

 mlieka; potravinárske krémy na priamu spotrebu 
ako jogurty, mliečne krémy, maslové krémy, 
smotanové krémy; mrazené ovocie; ovocné šalá-
ty; zeleninové šaláty; nápoje na báze mlieka; syry; 
mrazená zelenina; mrazené ovocno-zeleninové zme-
si; varená zelenina; sušená zelenina; nakladaná 
zelenina. 
30 - Čokoláda, kakao, čokoládové nápoje, kakaové 
nápoje, cukríky, cukrovinky, čokoládové tyčinky, 
chlieb, kukuričné výrobky patriace do tejto trie-
dy, kukuričné cereálie, cereálie zo zrnovín, múč-
ne výrobky, chrumkavé suché pečivo, mrazené 
jogurty, zmrzliny, cestoviny, krúpy, kukuričná mú-
ka, pšeničná múka, ochucovadlá s výnimkou éte-
rických olejov, príchuti s výnimkou éterických ole-
jov, müsli, ryža, pudingy, tyčinky, keksy, chrum-
ky ochutené ovocím, potravinárske tekutiny pat-
riace do t ejto triedy, potravinárske krémy ako 
plnky do koláčov. 
32 - Ovocné džúsy; zeleninové džúsy; minerálna 
voda; ovocné nápoje; zeleninové nápoje; ovocné 
nektáre; sirupy; izotonické nápoje; vitamínové 
nápoje; nápoje s minerálmi; potravinárske tekuti-
ny patriace do tejto triedy ako nealkoholické ná-
poje, nealkoholické aperitívy, nealkoholické kok-
taily, mušty. 

(540) TYMBARK FIT 
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp. k., Legionów 37, 

34-100 Wadowice, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 216313 
(151) 11.1.2007 
(156) 24.1.2016 
(180) 24.1.2026 
(210) 138-2006 
(220) 24.1.2006 
(442) 5.10.2006 
(450) 1.3.2007 

 8 (511) 12 
(511) 12 - Osobné automobily; nákladné automobily; 

autobusy; mikrobusy; nákladné vozidlá, dodávky; 
malé nákladné vozidlá, mikrododávky; vozidlá  
s pohonom štyroch kolies. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, sivá 
(732) KIA MOTORS CORPORATION, 231 Yangjae- 

-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 216467 
(151) 11.1.2007 
(156) 24.10.2015 
(180) 24.10.2025 
(210) 6167-2005 
(220) 24.10.2005 
(442) 5.10.2006 
(450) 1.3.2007 

 8 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publi-

kácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; 
časopisy; noviny; magazíny; katalógy; knihy; fo-
tografie; kalendáre; plagáty; prospekty; zoznamy. 
35 - Reklamná činnosť; inzertná činnosť; spros-
tredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkova-
nie reklamy a i nzercie; zber a poskytovanie in-
formácií v oblasti reklamy a propagácie; rozširo-
vanie a vydávanie reklamných materiálov; uve-
rejňovanie reklamných textov; komerčné a rek-
lamné poradenstvo; komerčný prieskum; prieskum 
v oblasti reklamy; organizovanie súťaží na účely 
komerčné a propagačné; organizovanie výstav na 
komerčné a propagačné účely. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných textov; služby v oblasti zábavy, kul-
túry a vzdelávania; zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení; organizovanie a vedenie kongresov, 
konferencií a seminárov; organizovanie a vede-
nie súťaží, spoločenských podujatí a výstav na 
zábavné, kultúrne a vzdelávacie účely. 

(540) Stratégie 
(732) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 216481 
(151) 11.1.2007 
(156) 8.2.2016 
(180) 8.2.2026 
(210) 254-2006 
(220) 8.2.2006 
(442) 7.9.2006 
(450) 1.3.2007 

 8 (511) 7, 11, 16, 19, 20, 27, 35, 36, 39, 40, 41, 43 
(511) 7 - Papierové vrecká do vysávačov. 

11 - Tienidlá na lampy. 
16 - Papier; kartón; lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; noviny; 
časopisy (periodiká); tlač, tlačoviny, knihy, brožú-
ry, príručky, prospekty, ročenky, katalógy, albu-
my, atlasy, blahoprajné pohľadnice, formuláre, 
kalendáre, knižné záložky, komiksy, listový pa-
pier, mapy, nálepky, lepiace štítky, obálky, obaly 
(papiernický tovar), plagáty, grafické reproduk-
cie, fotografie; papiernický tovar a písacie potre-
by; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; 
potreby pre umelcov patriace do triedy 16; písa-
cie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; 
kopírovacie stroje; vzdelávacie a učebné potreby 
okrem prístrojov; školské potreby okrem prístro-
jov; plastikové fólie; obaly vrecúška a tašky ako 
obalové materiály alebo na uloženie tovaru; hra-
cie karty; papierové obrúsky; papierové obrusy; 
papierové utierky; toaletný papier; samolepiaci pa-
pier. 

19 - Žalúzie s výnimkou kovových. 
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; kovový  
a záhradný nábytok; matrace; podušky; vešiaky 
na odevy; vešiačiky a háčiky na kľúče; výrobky  
z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slo-
novinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, panciera 
korytnačky, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek 
týchto materiálov a výrobky z plastov, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach; poštové schránky  
s výnimkou murovaných a kovových; záclonové 
tyče; schodišťové zábradlia; zátky s výnimkou ko-
vových. 
27 - Papierové tapety. 
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmen-
te pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a ma-
nažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výk-
ladov; obchodný manažment, sprostredkovanie 
nákupu a predaja tovarov, reklama, organizova-
nie výstav na reklamné a obchodné účely; rozši-
rovanie reklamných oznamov; predvádzanie to-
varu; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasiela-
nie reklamných materiálov zákazníkom; vydáva-
nie a aktualizovanie reklamných materiálov; dis-
tribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; uve-
rejňovanie reklamných textov; vydávanie reklam-
ných alebo náborových textov; vzťahy s verejnos-
ťou, televízna reklama; reklamné agentúry; orga-
nizovanie reklamných hier na propagáciu pre-
daja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
prenájom reklamných priestorov; prenájom rek-
lamných plôch; podpora predaja (pre tretie oso-
by); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie 
a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marke-
ting, pomoc pri podnikaní, podnikateľské infor-
mácie, overovanie obchodných transakcií, vyko-
návanie uskutočnenia obchodných transakcií, rek-
lamná a inzertná činnosť prostredníctvom tele-
fónnej dátovej alebo informačnej siete; poskyto-
vanie informácií a iných informačných produktov 
reklamného charakteru; prenájom reklamných in-
formačných a komunikačných miest; sprostred-
kovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia 
ľudských zdrojov (všetko spojené s nákupom a pre-
dajom nábytku, zariadenia, interiérového deko-
račného tovaru pre dom a rodinu). 
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie 
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné 
kancelárie; správa nehnuteľností; obstarávanie slu-
žieb spojených so správou nehnuteľností, spros-
tredkovanie finančných služieb, oceňovanie (pois-
tenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lí-
zing, predaj na splátky; zmenárenské služby, úve-
rové financovanie predaja; vydávanie kreditných 
kariet; služby finančného manažmentu a účtovníc-
kych sústav a správa hotovosti, poistenie (všetko 
spojené s nákupom a predajom nábytku, zariade-
nia, interiérového dekoračného tovaru pre dom  
a rodinu). 
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredko-
vanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, 
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie 
tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru; pre-
prava nábytku; prepravné služby; dočasné usklad-
nenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiéro-
vého dekoračného tovaru pre dom a rodinu a sú-
visiacich výrobkov; sprostredkovanie autobuso- 
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vej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej do-
pravy; preprava turistov; informácie o doprave  
a preprave; rezervácia dopravy; rezervácie mies-
teniek; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turis-
tov; organizovanie výletov; organizovanie ciest; 
turistické prehliadky; sprostredkovanie a posky-
tovanie cestovných služieb; sprostredkovanie 
prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných 
prostriedkov; služby poskytované výletnými lo-
ďami; poskytovanie pomoci pri doprave, turistic-
ké kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujú-
cich rezerváciu hotelového ubytovania; sprevá-
dzanie turistov; služby cestovnej kancelárie ob-
siahnuté v triede 39. 
40 - Tlač, tlačenie. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží, organizovanie športových súťaží; organi-
zovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske 
služby); detské jasle a škôlky (v nákupnom centre); 
zverejňovanie textov okrem reklamných; vydá-
vanie textov s výnimkou reklamných alebo nábo-
rových; vydávanie kníh, časopisov, katalógov, 
novín a iných periodických publikácií a neperio-
dických publikácií; vydavateľská činnosť; vydá-
vanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej 
podobe; tvorba, požičiavanie, distribúcia video-
filmov; sprostredkovanie kultúrnych a spoločen-
ských podujatí; sprostredkovanie premietania fil-
mov; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zá-
bavných klubov; prevádzkovanie karaoke; orga-
nizačné zabezpečenie výstav; prenájom videopá-
sok; prenájom klziskovej plochy; prevádzkovanie 
a prenájom športových zariadení; prevádzkova-
nie priestorov s hracími automatmi; prenájom 
predajných automatov; rozmnožovanie nahraných 
nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záz-
namov, sprostredkovanie služieb cestovných kan-
celárií; zverejňovanie a vydávanie kníh, revuí a ma-
gazínov, časopisov (všetko spojené s nákupom  
a predajom nábytku, zariadenia, interiérového 
dekoračného tovaru pre dom a rodinu); umelecké 
módne agentúry; informácie o možnostiach rek-
reácie; informácie o možnostiach rozptýlenia a zá-
bavy; informácie o výc hove a vzdelávaní; zába-
va, pobavenie; prevádzkovanie nákupno-zábav-
ného centra; prevádzkovanie voľnočasových ak-
tivít a krúžkov, najmä pre deti a mládež. 
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety); 
hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáš-
kových sál; prenájom prenosných stavieb; prí-
prava a dodávka jedla na objednávku do dom u; 
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; pre-
nájom prechodného ubytovania; sprostredkova-
nie reštauračných a kaviarenských služieb; rezer-
vácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia 
prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie; 
sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobsta-
rávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, pen-
ziónoch, turistických a prázdninových táboroch, 
ubytovniach, na farmách a rekreačných zariade-
niach. 

(540) AVION 
(732) Inter IKEA Centre Development A/S, Kastrup-

lundgade 22, 2770 Kastrup, DK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 

(111) 216536 
(151) 11.1.2007 
(156) 11.1.2016 
(180) 11.1.2026 
(210) 5024-2006 
(220) 11.1.2006 
(442) 5.10.2006 
(450) 1.3.2007 

 8 (511) 32, 33, 44 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, mušty, ovocné šťavy, 

šumivé a sýtené nápoje. 
33 - Vína, destilované nápoje, alkoholické nápoje 
všetkých druhov s výnimkou piva. 
44 - Poradenská činnosť v oblasti vinohradníctva 
a vinárstva. 

(540) 

  
(732) Pavelka Milan, Ing., Cajlanská 126, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 216706 
(151) 9.2.2007 
(156) 30.1.2016 
(180) 30.1.2026 
(210) 177-2006 
(220) 30.1.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 1, 2, 3, 37 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, hlavne látky na 

spájanie, izoláciu, tesnenie a lepidlá na použitie  
v automobilovom a leteckom priemysle. 
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky 
proti hrdzi. 
3 - Prípravky na čistenie a leštenie. 
37 - Konštrukčné a opravárske služby pre automo-
bilový a letecký priemysel, údržba áut a lietadiel. 

(540) EFDAMP 
(732) EFTEC Europe Holding AG, Grafenauweg 8, 

CH-6304 Zug, CH; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 216853 
(151) 9.2.2007 
(156) 30.12.2015 
(180) 30.12.2025 
(210) 2466-2005 
(220) 30.12.2005 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 
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 8 (511) 9, 41, 44 
(511) 9 - Video- a audiopásky, DVD, kompaktné disky, 

CD-ROM-y, všetko vzťahujúce sa na a obsahu-
júce nahrané informácie vzťahujúce sa na preko-
návanie návykov a/alebo závislosti ako návyku 
na nikotín, alkohol, narkotiká a drogy, osobitne 
návyku na nikotín, na fajčenie, pitie alkoholu  
a užívanie narkotík a drog, na prekonávanie prob-
lémov s hmotnosťou, strachom, nátlakom a stre-
som a na rozvíjanie osobných vlastností, zvlášť 
schopnosti prestať s fajčením; časti a príslušen-
stvo pre všetok uvedený tovar. 
41 - Výchova, vzdelávanie a vyučovanie; posky-
tovanie tréningov a cvičení; vzdelávacie služby 
vzťahujúce sa na obchodný manažment týkajúci sa 
franchisingu (business franchise management); 
vzdelávacie služby vzťahujúce sa na prekonáva-
nie návykov a/alebo závislostí ako návyku na ni-
kotín, alkohol, narkotiká a drogy, najmä návyku 
na nikotín, na fajčenie, pitie alkoholu a užívanie 
narkotík a drog, na prekonávanie problémov  
s hmotnosťou, strachom, nátlakom a stresom a na 
rozvíjanie osobných vlastností, zvlášť schopnosti 
prestať s fajčením; usporadúvanie, riadenie, or-
ganizovanie a plánovanie konferencií, kurzov, pred-
nášok a seminárov na vzdelávacie účely; uspora-
dúvanie, riadenie, organizovanie a plánovanie kon-
ferencií, kurzov, prednášok a seminárov vzťahu-
júcich sa na prekonávanie návykov a/alebo závis-
losti ako návyku na nikotín, alkohol, narkotiká  
a drogy, zvlášť návyku na nikotín, na fajčenie, 
pitie alkoholu a užívanie narkotík a drog, na pre-
konávanie problémov s hmotnosťou, strachom, 
nátlakom a stresom a na rozvíjanie osobných vlas-
tností, zvlášť schopností prestať s fajčením; us-
poradúvanie takýchto konferencií, kurzov, pred-
nášok a seminárov prostredníctvom internetu, ale 
nielen cez i nternet; publikovanie a v ydávanie 
vzdelávacích a výchovných materiálov a tlačovín 
vzťahujúcich sa na prekonávanie návykov a/ale-
bo závislostí ako návyku na nikotín, alkohol, nar-
kotiká a drogy, zvlášť návyku na nikotín, na faj-
čenie, pitie alkoholu a užívanie drog, na preko-
návanie problémov s hmotnosťou, strachom, ná-
tlakom a stresom a na rozvíjanie osobných vlas-
tností, zvlášť schopností prestať s fajčením; kon-
zultačné, poradenské a informačné služby vo 
vzťahu ku všetkému uvedenému. 
44 - Lekárske služby; klinické služby, zdravot-
nícke klinické služby; zdravotnícke, klinické a zdra-
votné služby vzťahujúce sa na prekonávanie ná-
vykov a/alebo závislostí ako návyku na nikotín, 
alkohol, narkotiká a drogy, zvlášť návyku na ni-
kotín, na fajčenie, pitie alkoholu a užívanie drog, 
na prekonávanie problémov s hmotnosťou, stra-
chom, nátlakom a stresom a na rozvíjanie osob-
ných vlastností, zvlášť schopností prestať s faj-
čením; rady, konzultácie, poradenstvo, informá-
cie a/alebo terapia vrátane hypnoterapie vzťahu-
júce sa na prekonávanie návykov a/alebo závis-
losti, ako návyku na nikotín, alkohol a drogy, 
zvlášť návyku na nikotín, na fajčenie, pitie alko-
holu a užívanie drog, na prekonávanie problémov 
s hmotnosťou, strachom, nátlakom a stresom a na 
rozvíjanie osobných vlastností, zvlášť schopnosti 
prestať s fajčením; konzultačné, poradenské a in-
formačné služby vo vzťahu ku všetkému uvede-
nému. 

(540) EASYWAY 
(732) Allen Carr's Easyway (International) Ltd., Park 

House, 14 P epys Road, Raynes Park, London 
SW20 8NH, GB; 

 
 

(111) 217016 
(151) 16.2.2007 
(156) 23.12.2015 
(180) 23.12.2025 
(210) 2418-2005 
(220) 23.12.2005 
(442) 3.8.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Sladké a slané predjedlá vyrobené z ovocia 

alebo zeleniny, ako napríklad zo zemiakov, ochu-
tené alebo neochutené, zemiakové lupienky (čipsy; 
sušené ovocné zmesi a všetky upravované olejna-
té oriešky, ako napríklad arašidy a kešu orechy, 
malé porcie bravčoviniek ako predjedlá; mlieko, 
práškové mlieko, zahustené, ochutené a šľahané 
mlieko; mliečne výrobky, najmä: mliečne dezer-
ty, jogurty, jogurtové nápoje, peny, krémy, smo-
tana, smotanové dezerty, čerstvá smotana, maslo, 
syrové nátierky, syry, vyzrievacie syry, vyzrieva-
cie syry s plesňou, čerstvé syry nevyzreté, syry  
v slanom náleve, tvaroh, čerstvé syry predávané 
v tekutej forme alebo vo forme pasty, neochutené 
alebo ochutené nápoje obsahujúce najmä mlieko 
alebo mliečne výrobky, mliečne nápoje vyrobené 
najmä z mlieka, mliečne nápoje obsahujúce ovo-
cie; fermentované neochutené alebo ochutené 
mliečne výrobky. 
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda; nápoje na báze 
kávy, nápoje na báze kakaa, nápoje na báze čo-
kolády; cukor, ryža, extrudovaná ryža, tapioka  
a múka; torty, tortičky a koláče (sladké alebo 
slané), pizza; neochutené alebo ochutené a/alebo 
plnené cestoviny, obilninové prípravky, raňajko-
vé cereálie; hotové jedlá obsahujúce úplne alebo 
čiastočne cestoviny; hotové jedlá vyrobené čias-
točne alebo úplne z cesta; chlieb, sucháre, sušien-
ky, keksy, biskvity (sladké alebo slané), oblátky, 
vafle, zákusky, koláčiky, jemné pečivo, všetky 
uvedené tovary neochutené a/alebo natreté, poliate 
alebo posypané a/alebo plnené, a/alebo ochutené; 
sladké a slané predjedlá obsahujúce chlebové, 
zákuskové alebo jemné šľahané cesto; cukrovin-
ky, zmrzliny, zmrzliny v podstate vyrobené z jo-
gurtu, smotanové zmrzliny, vodové zmrzliny (jed-
lý ľad), mrazené ochutené vody; med; soľ; horči-
ca; ocot; omáčky (chuťové prísady), sladké omáč-
ky, omáčky na cestoviny; koreniny. 
32 - Nesýtené a sýtené vody (minerálne alebo ne-
minerálne vody), ovocné alebo zeleninové šťavy, 
ovocné a zeleninové nápoje, limonády, citronády, 
sódy, tonikové vody, zázvorové pivo, šerbety 
(nápoje), prípravky na výrobu nápojov, sirupy na 
prípravu nápojov, ovocné alebo zeleninové ex-
trakty bez obsahu alkoholu; bezalkoholové nápo-
je obsahujúce mliečne fermenty. 

(540) Kostíci 
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 Boule-

vard Haussmann, 75009 Paris, FR; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 217251 
(151) 14.3.2007 
(156) 27.1.2016 
(180) 27.1.2026 
(210) 163-2006 
(220) 27.1.2006 
(442) 7.12.2006 
(450) 3.5.2007 

 8 (511) 35, 37 
(511) 35 - Maloobchodné služby. 

37 - Opravárske služby. 

(540) 4 FLEET GROUP 
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 In-

novation Way, Akron, Ohio 44316, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217361 
(151) 14.3.2007 
(156) 25.4.2016 
(180) 25.4.2026 
(210) 5474-2006 
(220) 25.4.2006 
(442) 7.12.2006 
(450) 3.5.2007 

 8 (511) 3 
(511) 3 - Prípravky na čistenie a leštenie povrchov do-

pravných prostriedkov, najmä automobilov. 

(540) ORIGINALTEMPO 
(732) DRUCHEMA, družstvo pro c hemickou výrobu  

a služby, Služeb 3, 100 31 Praha 10 - Strašnice, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 217575 
(151) 12.4.2007 
(156) 8.12.2015 
(180) 8.12.2025 
(210) 6326-2005 
(220) 8.12.2005 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 17, 19 
(511) 17 - Izolačné materiály; výrobky z plastických 

hmôt; guma ako surovina alebo polotovar; guta-
perča; kaučuk, ako surovina alebo polotovar; vý-
robky z gumy, gutaperče a kaučuku. 
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(732) RAVAGO SLOVAKIA, s. r. o., Janoškova 10, 

831 03 Bratislava, SK; 
 

 

(111) 218210 
(151) 8.6.2007 
(156) 12.10.2016 
(180) 12.10.2026 
(210) 1842-2006 
(220) 12.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 9 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Prístroje na spracovanie informácií; počítače; 

počítačový softvér; elektronické počítačové in-
formačné a riadiace systémy; príslušenstvo k vý-
počtovej technike patriace do tejto triedy; elek-
tronické komunikačné terminály; prístroje tele-
komunikačnej techniky - telekomunikačné siete, 
telefóny všetkých druhov; elektrosúčiastky všet-
kých druhov; elektrické vodiče - káble, optické 
káble, štrukturované kabeláže; elektroinštalačné 
materiály; batérie/akumulátory všetkých druhov; 
elektronické a magnetické médiá - nosiče dát; prí-
stroje na záznam, prevod a reprodukciu zvuku/-
obrazu; audio-, videoprístroje; zabezpečovacie prí-
stroje, alarmy všetkých druhov; prístroje na me-
ranie a reguláciu, váženie, kontrolu a signalizá-
ciu; optické prístroje; vedecké aparáty a prístroje; 
prístroje na vedenie, výrobu, prepínanie, premenu, 
akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrické-
ho prúdu. 
35 - Poradenské činnosti a služby v oblasti ekono-
miky, obchodu a služieb; automatizované spra-
covanie dát, správa obchodných údajov; zbiera-
nie a zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; poskytovanie obchodných informácií - in-
formačný servis; vypracovávanie štatistických 
prehľadov; marketingové služby; prieskum a ana-
lýza trhu personálne poradenstvo; ekonomické 
poradenstvo; poradenstvo v otázkach podnikania 
a riadenia podniku; administratívne služby; spros-
tredkovanie v oblasti obchodu. 
42 - Programovanie počítačov - poskytovanie soft-
véru na zákazku; správa a prenájom softvéru; 
prenájom výpočtovej techniky; výskum a vývoj 
softvéru, informačných systémov a technológií; 
konzultácie v oblasti informatiky, výpočtovej tech-
niky, programovania, informačných systémov; 
kontrolná a skúšobná činnosť; poradenstvo v ob-
lasti controllingu - kalkulácie, plánovanie a repor-
ting. 

(540) 

  
 

(732) GIST, s. r. o., Collinova 421, 500 03 Hradec Krá-
lové, CZ; 

(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
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(111) 218270 
(151) 8.6.2007 
(156) 18.9.2016 
(180) 18.9.2026 
(210) 1698-2006 
(220) 18.9.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Učebnice všetkých druhov, zošity, skriptá, 

školské potreby patriace do t ejto triedy, písacie 
potreby uvedené v t ejto triede, kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku, periodické a neperio-
dické tlačoviny, odborná literatúra, knihy, časo-
pisy, fotografie, letáky, brožúry, kalendáre, diáre, 
písacie a k ancelárske potreby patriace do tejto 
triedy na reklamné účely, papier a výrobky z pa-
piera, lepenka a výrobky z lepenky, výrobky z vl-
nitej lepenky, papier pre kancelárie - xerografic-
ký, papier na tlač a baliaci papier, baliace a l e-
piace pásky a fólie, lepiace pásky na kancelárske 
účely a na použitie v domácnosti, etikety s vý-
nimkou textilných, samolepiace fólie a papiere, 
obaly a fólie z polyetylénu, polypropylénu alebo 
iných plastických hmôt na balenie tlačovín - kníh, 
učebníc, zošitov a iných, magnetické tabule. 
35 - Činnosť ekonomických a organizačných po-
radcov, služby a poradenstvo v oblasti manaž-
mentu, riadenie firmy, marketingová a reklamná 
činnosť, prieskumy trhu, daňové a účtovnícke služ-
by a poradenstvo, personálne služby a poraden-
stvo, prevádzkovanie elektronického obchodu (in-
ternetového e-shopu), automatizované spracovanie 
údajov, sprostredkovanie v oblasti obchodu, uspo-
radúvane komerčných a komerčných a reklamných 
seminárov, organizovanie veľtrhov a výstav. 
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť, lektorská čin-
nosť, výučba, organizovanie školení a kurzov, ja-
zykových a rekvalifikačných kurzov, manažérske 
kurzy, vydavateľská a nakladateľská činnosť, 
prevádzkovanie vzdelávacieho zariadenia - vyso-
kej školy, prevádzkovanie elektronického inter-
netového vzdelávacieho portálu, kooperácia v ob-
lasti zabezpečenia štúdia v zahraničí, študijné prog-
ramy, študijné štipendiá, prenájom vzdelávacích 
a kultúrnych zariadení, usporadúvanie vzdeláva-
cích a kultúrnych seminárov, veľtrhov a výstav, 
usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spo-
ločenských, zábavných alebo športových akcií, 
agentúrna činnosť a informačné služby v oblasti 
vzdelávania, prenájom zvukových a zvukovo-ob-
razových záznamov, umelecká, filmová a hudob-
ná produkcia. 

(540) 

  
 

(732) VŠEM, s.r.o., Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 - 
Stodůlky, CZ; 

(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 223644 
(151) 16.1.2009 
(156) 9.1.2016 
(180) 9.1.2026 
(210) 47-2006 
(220) 9.1.2006 
(442) 2.8.2007 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 9, 35, 38, 39, 42 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 

záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, 
audiovizuálne záznamové disky, programové vy-
bavenie pre počítače okrem rádiológie a teleko-
munikácií, programy na počítačové hry okrem 
rádiológie a telekomunikácií. 
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými no-
sičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,  
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s au-
diovizuálnymi záznamovými diskami, s progra-
movým vybavením pre počítače, so softvérom,  
s počítačovými hrami. 
38 - Televízne vysielanie, káblové vysielanie. 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, spros-
tredkovanie prepravy. 
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, 
meteorologické informácie a predpovede počasia. 

(540) DUEL 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 

 
(111) 234663 
(151) 15.5.2013 
(156) 12.1.2016 
(180) 12.1.2026 
(210) 1159-2012 
(220) 12.1.2006 
(310) 1084788 
(320) 6.9.2005 
(330) BX 
(442) 4.2.2013 
(450) 2.7.2013 

 8 (511) 7, 8, 9 
(511) 7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou 

do pozemných vozidiel); spojky a prevodové za-
riadenia (s výnimkou do poz emných vozidiel); 
poľnohospodárske nástroje a náradie s výnimkou 
ručne ovládaných; mechanické a elektrické ručné 
náradie a nástroje, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach vrátane píl, ostričiek, vŕtačiek, brúsiek, 
zošívačiek, hoblíkov, fréziek; elektrické záhradné 
nástroje a náradie vrátane reťazových píl. 
8 - Ručné náradie a nástroje (ručne ovládané). 
9 - Prístroje, zariadenia a nástroje na akumuláciu 
elektrickej energie; zváracie prístroje, náradie a za-
riadenia. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, žltá 
(732) “Vic. Van Rompuy“ of in 't kort “Varo“, naamloze 

vennootschap, Joseph Van Instraat 9, B-2500 Lier, 
BE; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-
slava, SK; 

 

 

 



296 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2016 - SK (prevody a prechody práv)  
 

 

 
Prevody a prechody práv 

 
 

(111) 154552 
(210) 23521 
(732) CHIRANA, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 

916 01 Stará Turá, SK; 
(770) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 

Stará Turá, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 160450 
(210) 45015 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 
(580) 25.1.2016 

 
 

(111) 163410 
(210) 49914 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 25.1.2016 
 
 

(111) 168220 
(210) 57245 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 170268 
(210) 59328 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 170269 
(210) 59329 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 172773 
(210) 67867 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 173161 
(210) 63669 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 174877 
(210) 19-93 
(732) IMG Universe LLC., 11 Madison Avenue, New 

York, NY 10010, US; 
(770) MISS UNIVERSE L.P., LLLP, 1370 Avenue of 

the Americas, New York, New York 10019, US; 
(580) 27.1.2016 

 
 

Spätný prevod práv na základe rozsudku KS BB č. k. 
52Cbi/6/2011-194 a nadväzujúceho rozsudku NS SR 
sp. zn. 2Obo/35/2014 

 
(111) 178230 
(210) 1506-94 
(732) Čupka Pavel - Pivovar Urpín, Lesnícka 12, 976 13 

Slovenská Ľupča, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 180337 
(210) 1259-94 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 7, 140 00 Pra-

ha 4, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 181692 
(210) 621-95 
(732) Del Laboratories LLC., 1209 Orange Street, Wil-

mington, Delaware 19801, US; 
(770) Del Laboratories Inc., 178 EAB Plaza, Unionda-

le, New York 11556, US; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 181692 
(210) 621-95 
(732) Coty US LLC, Two Park Avenue, New York, 

NY 10016, US; 
(770) Del Laboratories LLC., 1209 Orange Street, Wil-

mington, Delaware 19801, US; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 181769 
(210) 1290-95 
(732) GORDON BROTHERS COMMERCIAL & IN-

DUSTRIAL, LLC, 800 Boylston Street, Boston, 
Massachusetts, US; 

(770) COBY ELECTRONICS CORPORATION, 1991 
Marcus Avenue, Suite 301, Lake Success, NY 11042, 
US; 

(580) 8.2.2016 
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(111) 181769 
(210) 1290-95 
(732) CBY Holdings, LLC, 800 Boylston Street, Bos-

ton, Massachusetts, US; 
(770) GORDON BROTHERS COMMERCIAL & IN-

DUSTRIAL, LLC, 800 Boylston Street, Boston, 
Massachusetts, US; 

(580) 8.2.2016 
 
 

(111) 182179 
(210) 2217-95 
(732) Novartis Consumer Health S.A., Route de l'Etraz, 

1197 Prangins, CH; 
(770) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 182293 
(210) 2787-95 
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp. k., Legionów 37, 

34-100 Wadowice, PL; 
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 

34-650 Tymbark, PL; 
(580) 21.1.2016 

 
 

(111) 182330 
(210) 3242-95 
(732) Infor Enterprise Solutions Holdings, Inc., 13560 

Morris Road, Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, 
US; 

(770) Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 30600 
Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, US; 

(580) 10.2.2016 
 
 

(111) 182330 
(210) 3242-95 
(732) Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, Suite 4100, 

Alpharetta, GA 30004, US; 
(770) Infor Enterprise Solutions Holdings, Inc., 13560 

Morris Road, Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, 
US; 

(580) 10.2.2016 
 
 

(111) 182551 
(210) 2606-95 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 182556 
(210) 2308-95 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 182557 
(210) 2309-95 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 182559 
(210) 2311-95 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 182561 
(210) 2314-95 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 182571 
(210) 2324-95 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 182957 
(210) 2776-95 
(732) DaimlerChrysler AG, Liebnizstrasse 2, 71032 Boeb-

lingen, DE; 
(770) smart gmbh, Leibnizstrasse 2, 71032 Boeblingen, 

DE; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 184677 
(210) 272-96 
(732) CHIRANA, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 

916 01 Stará Turá, SK; 
(770) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 

Stará Turá, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 187689 
(210) 477-96 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 191532 
(210) 1685-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 

(580) 10.2.2016 
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(111) 191532 
(210) 1685-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inves-

tments (Ireland) (No 3) Limited, Knockbrack, Dun-
garvan, Co. Waterford, IE; 

(770) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(580) 10.2.2016 
 
 

(111) 192663 
(210) 2434-98 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 197701 
(210) 3017-2000 
(732) Burda Praha, spol. s r. o., Přemyslovská 2845/43, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(770) Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o., Na Zátor-

ce 3, 160 00 Praha 6, CZ; 
(580) 8.2.2016 

 
 

(111) 197702 
(210) 3018-2000 
(732) Burda Praha, spol. s r. o., Přemyslovská 2845/43, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(770) Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o., Na Zátor-

ce 3, 160 00 Praha 6, CZ; 
(580) 8.2.2016 

 
 

(111) 197703 
(210) 3019-2000 
(732) Burda Praha, spol. s r. o., Přemyslovská 2845/43, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(770) Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o., Na Zátor-

ce 3, 160 00 Praha 6, CZ; 
(580) 8.2.2016 

 
 

(111) 197704 
(210) 3020-2000 
(732) Burda Praha, spol. s r. o., Přemyslovská 2845/43, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(770) Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o., Na Zátor-

ce 3, 160 00 Praha 6, CZ; 
(580) 8.2.2016 

 
 

(111) 198403 
(210) 64344 
(732) CHIRANA, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 

916 01 Stará Turá, SK; 
(770) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 

Stará Turá, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 
 
 
 

(111) 198404 
(210) 64345 
(732) CHIRANA, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 

916 01 Stará Turá, SK; 
(770) M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 

Stará Turá, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 200355 
(210) 1644-2001 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 200370 
(210) 1768-2001 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 211679 
(210) 1753-2004 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 211873 
(210) 2133-2004 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 213059 
(210) 498-2005 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 213756 
(210) 295-2005 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 28.1.2016 
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(111) 213775 
(210) 662-2005 
(732) Burda Praha, spol. s r. o., Přemyslovská 2845/43, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(770) Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o., Na Zátor-

ce 3, 160 00 Praha 6, CZ; 
(580) 8.2.2016 

 
 

(111) 214234 
(210) 3232-2004 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 214235 
(210) 3233-2004 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 214238 
(210) 3236-2004 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 215124 
(210) 499-2005 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 215125 
(210) 531-2005 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 215177 
(210) 1610-2005 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 215178 
(210) 1613-2005 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
 

(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 
Poprad, SK; 

(580) 1.2.2016 
 
 

(111) 215757 
(210) 6094-2005 
(732) NiKA, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2841, 911 05 Tren-

čín, SK; 
(770) NIKA, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 

23, 851 01 Bratislava, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 215763 
(210) 6140-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s., Panónska cesta 9, 

852 32 Bratislava, SK; 
(580) 22.1.2016 

 
 

(111) 215764 
(210) 6141-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s., Panónska cesta 9, 

852 32 Bratislava, SK; 
(580) 22.1.2016 

 
 

(111) 215768 
(210) 6145-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s., Panónska cesta 9, 

852 32 Bratislava, SK; 
(580) 22.1.2016 

 
 

(111) 216278 
(210) 1885-2005 
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp. k., Legionów 37, 

34-100 Wadowice, PL; 
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 

156, 34-650 Tymbark, PL; 
(580) 21.1.2016 

 
 

(111) 217410 
(210) 534-2005 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 217525 
(210) 1389-2006 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 1.2.2016 
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(111) 217526 
(210) 1390-2006 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 217960 
(210) 1136-2006 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 217961 
(210) 1137-2006 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 218022 
(210) 1617-2006 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 218023 
(210) 1618-2006 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 218075 
(210) 1611-2005 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 218076 
(210) 1612-2005 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 218082 
(210) 289-2006 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
 

(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 
Poprad, SK; 

(580) 1.2.2016 
 
 

(111) 219120 
(210) 2174-2006 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 1.2.2016 

 
 

(111) 220940 
(210) 5837-2007 
(732) Centurion Systems, s.r.o., Bínova 2, 182 00 P ra-

ha 8, CZ; 
(770) Centurion Systems Slovakia, s. r. o., Karpatské 

námestie 10, 831 06 Bratislava, SK; 
(580) 9.2.2016 

 
 

(111) 223644 
(210) 47-2006 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 223889 
(210) 3555-2004 
(732) PILS Group, s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 6461/42, 

080 01 Prešov, SK; 
(770) Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 8 0 

Poprad, SK; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 225378 
(210) 1765-2008 
(732) Astrosat Media s.r.o., Přátelství 986, 104 01 Pra-

ha - Uhříněves, CZ; 
(770) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 226850 
(210) 1069-2009 
(732) Burda Praha, spol. s r. o., Přemyslovská 2845/43, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(770) Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o., Na Zátor-

ce 3, 160 00 Praha 6, CZ; 
(580) 8.2.2016 

 
 

(111) 230185 
(210) 1995-2010 
(732) Karaffa Miloslav, Ing., Malinová 5, 080 01 Pre-

šov, SK; 
(770) K&H SOLUTIONS s.r.o., Jesenná č. 26, 080 01 

Prešov, SK; 
(580) 28.1.2016 
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(111) 230603 
(210) 2014-2010 
(732) Karaffa Miloslav, Ing., Malinová 5, 080 01 Pre-

šov, SK; 
(770) K&H SOLUTIONS s.r.o., Jesenná 26, 080 01 Pre-

šov, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 230647 
(210) 5148-2011 
(732) STENMAL PLUS s.r.o., Brusnicová 42, 900 27 

Bernolákovo, SK; 
(770) František Polčík - STENMAL, Krátka 3, 900 27 

Bernolákovo, SK; 
(580) 22.1.2016 

 
 

(111) 231453 
(210) 343-2011 
(732) Sobola Marek, Ing., PhD., Javorová 3070/2, 010 07 

Žilina, SK; 
(770) martes FLORA, s.r.o., Horný Val 5/2, 010 01 Ži-

lina, SK; 
(580) 11.2.2016 

 
 

(111) 235707 
(210) 437-2013 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(580) 25.1.2016 

 
 

(111) 235708 
(210) 438-2013 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(580) 25.1.2016 

 
 

(111) 235835 
(210) 385-2013 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(580) 25.1.2016 

 
 

(111) 235836 
(210) 386-2013 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 
(580) 25.1.2016 

 
 

(111) 235837 
(210) 387-2013 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
 

(770) The Procter & Gamble Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 

(580) 25.1.2016 
 
 

(111) 235844 
(210) 401-2013 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(580) 25.1.2016 

 
 

(111) 235845 
(210) 402-2013 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(580) 25.1.2016 

 
 

(111) 235846 
(210) 414-2013 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(580) 25.1.2016 

 
 

(111) 235882 
(210) 601-2013 
(732) Fater S.p.A., Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pes-

cara, IT; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(580) 25.1.2016 

 
 

(111) 236584 
(210) 1226-2013 
(732) CMC - Centre Medical Care a.s., Zvolenská ces-

ta 4164, 974 05 Banská Bystrica, SK; 
(770) Optimum Consulting, s.r.o., Zvolenská cesta 4164, 

974 05 Banská Bystrica, SK; 
(580) 8.2.2016 

 
 

(111) 239565 
(210) 1644-2014 
(732) Marián Čemez - ČEMO, ul. Slatinská 16, 821 07 

Bratislava, SK; 
(770) Happy Family Group s.r.o., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, SK; 
(580) 8.2.2016 

 
 

(111) 240199 
(210) 1745-2014 
(732) Printline, s.r.o., Křenová 89/19, Trnitá, 602 00 

Brno, CZ; 
(770) DAMEDIS, s.r.o., Husitská 1271/8, 612 00 Brno, 

CZ; 
(580) 10.2.2016 
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(111) 240616 
(210) 107-2015 
(732) Heneken IP Kft., Honvéd u. 8. 1. em. 2., 1054 Bu-

dapešť, HU; 
(770) Heneken, s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, 

SK; 
(580) 21.1.2016 

 
 

(111) 240764 
(210) 287-2015 
(732) Makita s.r.o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bys-

trica, SK; 
(770) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Cha-

lupku 8, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 240765 
(210) 288-2015 
(732) Makita s.r.o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bys-

trica, SK; 
(770) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Cha-

lupku 8, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 
 
 
 
 

(111) 240766 
(210) 289-2015 
(732) Makita s.r.o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bys-

trica, SK; 
(770) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Cha-

lupku 8, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 240767 
(210) 290-2015 
(732) Makita s.r.o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bys-

trica, SK; 
(770) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Cha-

lupku 8, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 241495 
(210) 1308-2015 
(732) Namand Jean-Michel, Rošických 603/4, 150 00  

Praha 5, CZ; 
(770) NATEK SLOVAKIA, s.r.o., Grösslingová 2478/4, 

811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, SK; 
(580) 19.1.2016 

 
 
 
 
 

 
 
 

Čiastočné prevody ochranných známok 
 
 

(111) 101536 
(210) 13378 
(732) Electrolux Home Products, Inc., 10200 David Tay-

lor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, US; 
 7 (511) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 

(510) Kovové hnacie lano, najmä kovový ohybný hnací 
člen s mnohými prameňmi, hnacie lanko na čí-
selnicu, najmä voskované alebo inak spracované 
lanko na pohon s veľkým trením pri kotúčiku ale-
bo bubne, upevneného na číselnici prístroja, kon-
trolné hnacie lanko, najmä ohybný prevodový 
člen používaný na kontrolné účely, kyselina síro-
vá, elektródy a roztok na dokončovanie nádob na 
použitie pri kaučukových nádobách na batérie, 
používaný napríklad na vymazávanie škvŕn a na 
odfarbovanie, laky, moridlá, riedidlá náterov, pl-
niace tmely na prípravu povrchov na náter, hoto-
vé zmiešané nátery, pripravené šelaky, fermeže, 
leštidlá na skrinky, vpaľovací vosk, leštidlo na 
chladničky, gramofóny, gramofónové taniere, gra-
mofónové základné dosky na motor, zvukové ra-
mená na gramofóny, ihly do gramofónov, gramo-
fónové polotovarové dosky a gramofónové zapi-
sovacie prístroje, hodiny, hodiny na voľbu rádio-
vých staníc a samočinné časové spúšťače, fíbrové 
skrutkové kľúče, kľúčové nadstavce, nástroje na 
regulovanie šesťbokých hláv, skrutkové kľúče na 
okrúhle matice, kombinačné nástroje na súosové 
skrutkovače a na úpravu drôtu, vpaľovacie nože, 
kľúče na nastavovanie staníc, odoberače cievko- 
 

 vých clôn, rohatkové kľúče, vyhnuté kľúče, odo-
berače elektrónok, plstené trecie klátiky na ko-
nečné spracovanie skriniek, súpravy očiek, pou-
žívané napríklad na upevňovanie spodkov rádio-
vých rúrok na rámové dosky, voltmetre, vrecko-
vé prístroje na skúšanie napätia, skúšobné prí-
stroje na kondenzátory, skúšobné prístroje na 
reproduktory, skúšobné prístroje na elektrónky, 
zväčšovacie zrkadlá, osciloskopy, teplomery, ter-
mostatické kontrolné prístroje na mechanické 
chladiace prístroje, skúšobné prístroje na batérie, 
vreckové skúšobné prístroje na tlak ihly a na 
watmetre, skrinky na rádiové prijímače a stojan-
čeky na albumy na gramofónové platne, káblové 
gramofónové súpravy, misky na gramofónové ih-
ly, gramofónové prenosky, vymieňače gramofó-
nových platní, gramofónové filtre na odstraňova-
nie škriabania, gramofónové vypínače elektric-
kého okruhu na zapínanie a vypínanie mechanic-
kým pôsobením zvukového gramofónového ra-
mena, najmä na používanie pri gramofónoch, 
riadiace prístroje hlasitosti gramofónov, hydro-
metrové striekačky, okruhové skúšačky na rádio-
vé okruhy, skúšacie kladivká na rádioprijímače 
na skúšanie rádiových prístrojov úderom a skú-
šobné prístroje na vibrátory na skúšanie vibráto-
rov používaných pri automobilových rádiových 
prístrojoch, svorníky, klince, očká, kovové svorky, 
matice, nity, skrutky, kovové podložky, poistné 
podložky, rozpínacie ventily na klimatizáciu vzdu- 
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 chu, pružiny na tlmenie na oknách, závesy na chlad-
ničky a ohybné kovové pásy z kovových pásov 
dierami vyrazenými popretrhnutí na pripevnenie 
alebo namontovanie predmetov na plochy, tlmia-
ci materiál na tlmenie zvuku pri klimatizácii 
vzduchu, ako aj materiál z fíbrových dosiek a pod., 
používaný v prístrojoch na klimatizáciu vzduchu 
tlmenie zvuku a pohlcovanie tepla a kaučukové 
tvárnice používané na inštaláciu zariadenia na 
klimatizáciu vzduchu a na konštrukciu prístrojov 
na klimatizáciu vzduchu, stojančeky na vyklada-
nie tovaru, zariadenie na klimatizáciu vzduchu: 
stroje na obeh alebo chladenie vzduchu, alebo 
oboje, alebo odvádzanie a filtráciu vzduchu, po-
trubie na klimatizáciu vzduchu, určené na prívod 
čerstvého vzduchu zo zdroja alebo na prívod 
vzduchu odsávaného z miestnosti, kondenzátory 
na klimatizáciu vzduchu, mechanické kontrolné 
prístroje na klimatizáciu vzduchu, mechanizmus 
na riadenie činnosti stroja v spojení s tokom 
vzduchu čo do smeru, odparovače na klimatizáciu 
vzduchu, vetráky na klimatizáciu vzduchu, pot-
rubie na klimatizáciu vzduchu, kovové rúrky po-
užívané na klimatizáciu vzduchu na vedenie vlh-
kosti a iných prostredí, prispôsobovacie vložky 
do okenných otvorov na vloženie vzduchových 
kanálov na prístroje na klimatizáciu vzduchu vrá-
tane fíbrových dosiek, kaučukových tesniacich 
pásov, kovových kolísok na zariadenie na klima-
tizáciu vzduchu, nastaviteľné pokrývky, kĺzavé 
pravítka na nasadzovanie výplňových dosiek, skrut-
ky do dreva používané na inštaláciu zariadenia, 
vzduchové filtre, ako aj súčasti klimatizačných 
zariadení na vzduch, najmä prispôsobené na po-
užitie v t omto odbore a obsahujúce rôzne mate-
riály na odstraňovanie čiastočiek pevných hmôt 
rozptyľovaných vo vzduchu, súčasti a príslušen-
stvá na batérie, najmä pásy, spojovadlá, svorky, 
viečka na vypúšťanie vzduchu, nádoby, vrchnáky, 
drevené skrinky a tesniace zmesi, rádiové prístro-
je, kombinácie rádia a gramofónu, reproduktory 
na rádiá, súčasti rádií a potreby, prívodné zaria-
denia na rádiovú energiu, vákuové elektrónky, 
transformátory, stále odpory, meniace odpory, vy-
sokofrekvenčné cievky, vypínače, protitaktové trans-
formátory, reproduktorové magnetizačné cievky, 
filtrové kondenzátory, súčasti nastaviteľných kon-
denzátorov, reproduktorové kužele, stále transfor-
mátory na rádiovú frekvenciu, tlmivky na rádio-
vú frekvenciu, riadiace lampy, oscilátory, gombí-
ky, elektrónkové clony, meniace kondenzátory, la-
diace stupnice, svorky na kontrolné mriežky, kau-
čukové montážne podložky, elektrónkové spodky, 
neutralizačné kondenzátory, tieniace viečka, rep-
roduktorové spodky, spojovacie kolíky a výplňo-
vé dosky, reproduktorové káble, rámy na rádiové 
prístroje, zosilňovače na zvukovú frekvenciu, zo-
silňovače na rádiovú frekvenciu, interferenčné 
filtre, anténový výstroj, pomocné reproduktory, 
elektrolytické kondenzátory, svorkové pásy, prí-
stroje na riadenie hlasitosti, zariadenie na riade-
nie šumu, zariadenie na riadenie tónu, slúchadlá, 
poistky, elektrické spojovacie zástrčky, zachytáva-
če vĺn, osvetľovacie žiarovky, tieniace kryty na 
drôt, pásmové vypínače, zariadenie na diaľku, 
suché batérie, návestné generátory, rádiové prí- 

stroje do automobilov, predlžovacie šnúry do do-
mácností, ladiace kontrolné zariadenia a lanká, auto-
mobilové dynamotory, riadiace zariadenia auto-
rádií, výstroje slúchadiel, predvádzacie zariade-
nie pre vernosť reprodukcie, mikrofóny, vodiace 
pásy od antény vedené k vedeniu oknom, podvoz-
kové antény, súpravy na vnútorné drôtové telefo-
nické zariadenia, potláčacie tlmivky do automobi-
lov, samočinné ladiace zariadenie, články na mriež-
kové predpätie, adaptéry na autoantény, rádiové 
prístroje na prehrávanie gramofónových platní, 
pomocné automobilové reproduktory, odnímače rá-
diových výbojok, keramické elektrické izolátory 
a keramické priechodky na elektrické zariadenia. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 30.8.2013 
(580) 21.1.2016 

 
 

(111) 101536A 
(210) 13378A 
(732) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 

Praha 10, CZ; 
 7 (511) 11 

(511) 11 - Chladničkové chladiace zariadenie, chladnič-
ky, dvere na chladničky a vnútri uzavretý kom-
presorový mechanizmus, chladiace potrubie, mriež-
ky alebo liesky na kockový ľad v chladničkách, 
chladničkové misy na ľad, poličky na chladenie 
za vlhka. 

 Dátum uzavretia zmluvy: 30.8.2013 
(580) 21.1.2016 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 

 
 

(111) 101536 
(210) 13378 
(732) Electrolux Home Products, Inc., 10200 David Tay-

lor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, US; 
(580) 21.1.2016 

 
 

(111) 168220 
(210) 57245 
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 170268 
(210) 59328 
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 170269 
(210) 59329 
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 172773 
(210) 67867 
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 173161 
(210) 63669 
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 181692 
(210) 621-95 
(732) Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 

10118, US; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 182179 
(210) 2217-95 
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 182293 
(210) 2787-95 
(732) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 

34-650 Tymbark, PL; 
(580) 21.1.2016 

 
 
 

(111) 182957 
(210) 2776-95 
(732) Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 S tutt-

gart, DE; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 183750 
(210) 3076-95 
(732) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Brati-

slava, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 183751 
(210) 3077-95 
(732) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Brati-

slava, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 187689 
(210) 477-96 
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 188693 
(210) 36-96 
(732) BRINK'S NETWORK, INC., 1801 Bayberry Court, 

Richmond, Virginia 23226, US; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 188710 
(210) 1705-96 
(732) Brink's Network Incorporated, 1801 Bayberry Court, 

Richmond, Virginia 23226, US; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 192663 
(210) 2434-98 
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 193315 
(210) 3312-98 
(732) Oros Zuzana, Trnavská 17, 903 01 Senec, SK; 
(580) 19.1.2016 

 
 

(111) 194251 
(210) 2981-98 
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 

81739 München, DE; 
(580) 4.2.2016 
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(111) 197141 
(210) 1921-2000 
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 In-

novation Way, Akron, Ohio 44316, US; 
(580) 11.2.2016 

 
 

(111) 198792 
(210) 162-2001 
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 In-

novation Way, Akron, Ohio 44316, US; 
(580) 11.2.2016 

 
 

(111) 198984 
(210) 3289-95 
(732) FORMICA, spol. s r. o., Spojovacia 7, 949 01  

Nitra, SK; 
(580) 21.1.2016 

 
 

(111) 199152 
(210) 2578-2000 
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 

81739 München, DE; 
(580) 4.2.2016 

 
 

(111) 199219 
(210) 434-2001 
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 

81739 München, DE; 
(580) 4.2.2016 

 
 

(111) 200355 
(210) 1644-2001 
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 200370 
(210) 1768-2001 
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 214523 
(210) 1226-2005 
(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 

Topoľčany, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 214524 
(210) 1227-2005 
(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 

Topoľčany, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 214525 
(210) 1228-2005 
(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 

Topoľčany, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 214526 
(210) 1229-2005 
(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 

Topoľčany, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 214529 
(210) 1232-2005 
(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 

Topoľčany, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 215376 
(210) 6235-2005 
(732) PLEURAN, s.r.o., Peterská 16A, 821 03 Bra ti-

slava, SK; 
(580) 21.1.2016 

 
 

(111) 215393 
(210) 6260-2005 
(732) PLEURAN, s.r.o., Peterská 16A, 821 03 Bra ti-

slava, SK; 
(580) 21.1.2016 

 
 

(111) 215633 
(210) 2049-2005 
(732) TriGranit Bratislava /Management/, s.r.o., Tomá-

šikova 64, 831 04 Bratislava, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 215634 
(210) 2050-2005 
(732) TriGranit Bratislava /Management/, s.r.o., Tomá-

šikova 64, 831 04 Bratislava, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 215636 
(210) 2052-2005 
(732) TriGranit Bratislava /Management/, s.r.o., Tomá-

šikova 64, 831 04 Bratislava, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 215908 
(210) 2295-2005 
(732) JAMEX, s.r.o., Považské Podhradie 438, 017 04 

Považská Bystrica, SK; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 216278 
(210) 1885-2005 
(732) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 

34-650 Tymbark, PL; 
(580) 21.1.2016 

 
 

(111) 216467 
(210) 6167-2005 
(732) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, SK; 
(580) 28.1.2016 
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(111) 216853 
(210) 2466-2005 
(732) Allen Carr's Easyway (International) Ltd., Park Hou-

se, 14 Pepys Road, Raynes Park, London SW20 8NH, 
GB; 

(580) 29.1.2016 
 
 

(111) 217251 
(210) 163-2006 
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 In-

novation Way, Akron, Ohio 44316, US; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 217575 
(210) 6326-2005 
(732) RAVAGO SLOVAKIA, s. r. o., Janoškova 10, 

831 03 Bratislava, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 220212 
(210) 779-2007 
(732) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, 955 0 1 

Topoľčany, SK; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 225378 
(210) 1765-2008 
(732) Astrosat Media s.r.o., Lomnického 1705/7, 140 00 

Praha, CZ; 
(580) 29.1.2016 

 
 

(111) 227292 
(210) 1204-2009 
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 In-

novation Way, Akron, Ohio 44316, US; 
(580) 11.2.2016 

 
 

(111) 229722 
(210) 5526-2010 
(732) GoodMills Česko s.r.o., Českomoravská 2420/15, 

Libeň, 190 00 Praha 9, CZ; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 229855 
(210) 5593-2010 
(732) GoodMills Česko s.r.o., Českomoravská 2420/15, 

Libeň, 190 00 Praha 9, CZ; 
(580) 28.1.2016 

 
 

(111) 231453 
(210) 343-2011 
(732) martes FLORA, s.r.o., Horný Val 5/2, 010 01 Ži-

lina, SK; 
(580) 11.2.2016 

 
 

(111) 232269 
(210) 1636-2011 
(732) TOSPOL, s.r.o., M. Rázusa 683/32A, 955 01 To-

poľčany, SK; 
(580) 10.2.2016 

 

(111) 233195 
(210) 1631-2011 
(732) Piasten GmbH, Piastenstr. 1, 91301 Forchheim, DE; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 234256 
(210) 5601-2012 
(732) Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 

811 02 Bratislava, SK; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 234257 
(210) 5602-2012 
(732) Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 

811 02 Bratislava, SK; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 234258 
(210) 5603-2012 
(732) Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 

811 02 Bratislava, SK; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 234259 
(210) 5604-2012 
(732) Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 

811 02 Bratislava, SK; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 234818 
(210) 5827-2012 
(732) Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 

811 02 Bratislava, SK; 
(580) 10.2.2016 

 
 

(111) 236584 
(210) 1226-2013 
(732) Optimum Consulting, s.r.o., Zvolenská cesta 4164, 

974 05 Banská Bystrica, SK; 
(580) 8.2.2016 

 
 

(111) 236947 
(210) 1246-2013 
(732) BESTRENT s.r.o., Tomášikova 10/B, 821 03 Bra-

tislava, SK; 
(580) 27.1.2016 

 
 

(111) 238669 
(210) 1033-2008 
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-

WIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opa-
tówek, PL; 

(580) 27.1.2016 
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(111) 240609 
(210) 35-2015 
(732) ISMONT, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, 

SK; 
(580) 27.1.2016 

 
 
 
 

(111) 241495 
(210) 1308-2015 
(732) NATEK SLOVAKIA, s.r.o., Grösslingová 2478/4, 

811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, SK; 
(580) 19.1.2016 
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Licenčné zmluvy registrované 

 
 

(111) 176705 
(210) 73554 
(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bra-

tislava, SK; 
(791) Dráčik DIVI, s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.6.2015 
(580) 26.1.2016 

 
 

(111) 191730 
(210) 396-2000 
(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bra-

tislava, SK; 
(791) Dráčik DIVI, s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.6.2015 
(580) 26.1.2016 

 
 

(111) 192922 
(210) 1729-2000 
(732) Trad - Holding s.r.o., Nová 64, 900 31 Stupava, 

SK; 
(791) T Point s.r.o., Mudroňova 43, 036 01 Martin, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.10.2015 
(580) 9.2.2016 

 
 

(111) 223599 
(210) 5476-2008 
(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bra-

tislava, SK; 
(791) Dráčik DIVI, s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.6.2015 
(580) 26.1.2016 

 
 
 
 
 
 

(111) 231602 
(210) 1319-2011 
(732) EL CAMINO VERDE s. r. o., Ke Koulce 917/7, 

150 00 Praha 5, CZ; 
(791) PROFIDIET, s. r. o., Znievska 16, 851 06 Bra ti-

slava, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2015 
(580) 2.2.2016 

 
 

(111) 232706 
(210) 5645-2011 
(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bra-

tislava, SK; 
(791) Dráčik DIVI, s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.6.2015 
(580) 26.1.2016 

 
 

(111) 232803 
(210) 5644-2011 
(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bra-

tislava, SK; 
(791) Dráčik DIVI, s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.6.2015 
(580) 26.1.2016 

 
 

(111) 234791 
(210) 5463-2012 
(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bra-

tislava, SK; 
(791) Dráčik DIVI, s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.6.2015 
(580) 26.1.2016 
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Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 

 
 

(111) 176654 
(210) 59229 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(791) TREND Holding, spol. s r.o., Tomášikova 23, 

821 01 Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 1.9.2015 
(580) 11.2.2016 

 
 

(111) 182293 
(210) 2787-95 
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp. k., Legionów 37, 

34-100 Wadowice, PL; 
(791) Walmark Nápoje SR, s. r. o., Ružičková 4, 972 

44 Kamenec pod Vtáčnikom, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 28.10.2013 
(580) 21.1.2016 

 
 

(111) 218902 
(210) 2448-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(791) TREND Holding, spol. s r.o., Tomášikova 23, 

821 01 Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 1.9.2015 
(580) 11.2.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sublicenčné zmluvy registrované 
 
 

(111) 168553 
(210) 57592 
(732) DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic Drive, 

Milford, Connecticut 06461, US; 
(791) Torma Štefan, Súťažná 7, 821 08 Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 21.4.2015 
(580) 27.1.2016 

 
 
 
 

(111) 229016 
(210) 5427-2010 
(732) Sunpharma Europe S.a.r.l., 5 Avenue Gaston Di-

derich, Luxemburg, L-1420, LU; 
(791) SUNPHARMA 48, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01 

Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 20.7.2015 
(580) 9.2.2016 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 

 
 

(111) 226449 
(210) 754-2009 
(732) EE & MC Consult Next, SE, Údernícka 3603/11, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra ti-

slava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 10.12.2015 
(580) 29.1.2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 
 
 

(111) 176654 
(210) 59229 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 

Žilina, SK; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 14.12.2015 
(580) 5.8.2015 

 
 

(111) 218902 
(210) 2448-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 

Žilina, SK; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 14.12.2015 
(580) 5.8.2015 

 
 

 
 
 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 1782-2015 
(220) 21.8.2015 
(800) 1 282 467, 4.11.2015 

 
 

(210) 2206-2015 
(220) 3.11.2015 
(800) 1 286 548, 3.11.2015 

 
 

(111) 189912 
(210) 193-98 
(220) 31.3.1999 
(800) 1 283 575, 9.10.2015 

 
 

(111) 240431 
(210) 127-2015 
(220) 29.1.2015 
(800) 1 272 161, 10.7.2015 

 
 
 

(111) 240840 
(210) 306-2015 
(220) 16.2.2015 
(800) 1 286 847, 10.9.2015 

 
 

(111) 241495 
(210) 1308-2015 
(220) 18.6.2015 
(800) 1 281 066, 22.6.2015 

 
 

(111) 241710 
(210) 1262-2015 
(220) 15.6.2015 
(800) 1 287 370, 3.9.2015 

 
 

(111) 241717 
(210) 1341-2015 
(220) 22.6.2015 
(800) 1 283 787, 22.6.2015 
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 

 
 
(210) 
 
1200-2014 
1510-2014 
 
 
 
 
 
 

Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
1541-2008 
  935-2010 

2084-2010 
  405-2012 

2293-2013 
5631-2013 

469-2014 
981-2014 

 
 
 
 
 
 

Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) 
 
213423 25.02.2015 
213424 25.02.2015 
219852 30.04.2013 
239790 09.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 

Ochranné známky vyhlásené za neplatné 
 
 

(111) 225905 
(210) 5235-2009 
(220) 27.3.2009 
(580) 11.2.2016 

 
 

(111) 236674 
(210) 1406-2013 
(220) 5.8.2013 
(580) 11.2.2016 

 
 

(111) 236928 
(210) 1066-2013 
(220) 20.6.2013 
(580) 11.2.2016 
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Zmeny v zozname tovarov a služieb 

 
 

(111) 184697 
(210) 690-96 

 7 (511) 1, 4, 9, 11, 37, 39, 42 
(511) 1 - Chemické výrobky, látky a prípravky na po- 

užitie v pri emysle a v priemyselných alebo vý-
robných procesoch, pre vedu, fotografiu, poľnohos-
podárstvo, záhradníctvo, lesníctvo okrem herbicí-
dov, fungicídov a insekticídov; živice umelé a syn-
tetické v surovom stave, plastické hmoty v suro-
vom stave; pôdne hnojivá, najmä komposty, prí-
rodné a priemyselné hnojivá; hasiace zmesi, prí-
pravky na ohňovzdornú impregnáciu; temperova-
cie látky, chemické prípravky na spájanie a zvá-
ranie kovov; chemické prostriedky na konzervova-
nie potravín; gleje, lepidlá a cementy obsiahnuté 
v tr. 1; plyny (v tuhom, tekutom alebo plynnom sta-
ve); prípravky na čistenie plynu, olejové disper-
govadlá; hnacie plyny do aerosólov, generátorový 
plyn, chemikálie na odlučovanie olejov; plyny v te-
kutom stave na priemyselné využitie, hydraulické 
oleje a kvapaliny; ochranné plyny na zváranie, ole-
je a kvapaliny do prevodoviek; biochemické adi-
tíva do palív, mazív, motorového benzínu, fungicí-
dov, insekticídov, germicídov, biocídov, prostried-
kov na ničenie rias, parazitov, pesticídov, prostried-
kov na ničenie buriny a do herbicídov, vrtných 
kalov; mazivá na vrtné súpravy; vrtné kaly; ne-
mrznúce zmesi a prípravky proti zamŕzaniu; prí-
pravky na chladenie motorov; kaliace kvapaliny; 
kvapaliny používané pri kovoobrábaní; kvapaliny 
používané na prenos tepla; kvapaliny pohlcujúce 
kmity; roztoky kyseliny a vody na nabíjanie aku-
mulátorov a batérií; odpeňovacie roztoky do aku-
mulátorov a batérií; prostriedky proti znečisťo-
vaniu sviečok motora; prostriedky proti tvoreniu 
usadenín, krúst a povlakov; antidetonátory do vnú-
torných spaľovacích motorov; diagnostické prí-
pravky okrem prípravkov na lekárske účely; filtrač-
né materiály a médiá; fixačné prípravky; príprav-
ky na šetrenie paliva; katalyzátory; konzervačné 
prostriedky na použitie v stavebníctve (s výnimkou 
náterov); prípravky na báze mikroorganizmov ok-
rem prípravkov na lekárske alebo zverolekárske 
použitie; lisovacie prípravky; chemické príprav-
ky na sebaobranu; umelé (priemyselné) zeminy; 
činidlá podporujúce napínanie; zmesi na opravu 
pneumatík; vulkanizačné prípravky; chemikálie pro-
ti zahmlievaniu okien; silikóny a silikáty; kvapa-
liny do automatických prevodoviek. 
4 - Oleje a tuky; mazadlá; palivá tekuté, plynné  
a tuhé; zmesi na práškovanie a absorbovanie pra-
chu; látky (hmoty) na svietenie; vosk na použitie 
vo výrobe; nechemické aditíva do olejov a palív; 
oleje na konzervovanie muriva; žltá vazelína na 
priemyselné použitie; loj; tekutiny do automatic-
kých prevodoviek. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, pre námornú 
plavbu, monitorovacie, elektrické (vrátane rádio-
vých), elektronické, fotografické, kinematografic-
ké, optické, prístroje na váženie, meranie, signali-
zovanie, na účely kontrolné (inšpekčné), záchran-
né a na výučbu; hasiace prístroje; portály a sťažne 
na rádiové a radarové antény, silové káble, široko-
uhlé a signalizačné svetlomety, nosiče hadíc a rú- 
 

rok na hasiace zariadenia; hradlové fotónky a mo-
duly; solárne elektrické systémy na použitie na 
úseku telekomunikácií, navigačných pomôcok, ka-
tódovej ochrany a na elektrifikáciu vidieka; hrad-
lové a termálne výmenníky tepla; prístroje a ná-
stroje na reguláciu a kontrolu elektrických prú-
dov; elektrické bunky a batérie; nabíjačky batérií; 
akumulátory; účtovacie stroje; hustomery na me-
ranie hustoty kyselín; acidimetre pre batérie; stroje 
na revíziu účtov; anódové batérie; anódy; elektric-
ké zariadenia antiinterferenčné na chytanie a ni-
čenie hmyzu; svetelné majáky; zariadenia na kontro-
lu bojlerov; dýchacie aparáty iné ako na umelé dý-
chanie; kalkulačné stroje; kontrolné pokladnice; 
kondenzátory; katódové antikorózne zariadenia; 
vypínače a zapínače obvodov; ochranný odev, pok-
rývky hlavy a obuv na použitie pri haváriách a/ale-
bo požiaroch; automatické prístroje uvádzané do 
činnosti vhodením mince určené do vchodov kry-
tých parkovísk a parkovacích miest; počítačové 
programy; počítače; magnetické disky; elektrické 
zariadenia na odstraňovanie prachu; elektrické za-
riadenia na diaľkovú kontrolu priemyselných ope-
rácií; tvárové kryty; galvanické batérie; rukavice; 
batériové mriežky; ochranné prilby; hologramy; 
bleskoistky a bleskozvody; magnetické identifi-
kačné karty; elektrické zariadenia na zapaľovanie 
na diaľku; inkubátory na bakteriálne kultúry; in-
tegrované obvody; účtovacie stroje; nivelačné prí-
stroje; záchranné vesty; záchranárske plte; svetlo-
vodivé vlákna; sťažne na rádiové antény; oscilo-
grafy; tlačené obvody; ochranné odevy; pyromet-
re; prístroje rádiotelegrafické, rádiotelemetrické  
a rádiotelefonické prijímače; telefonické slúchad-
lá; elektrické relé; zariadenia na diaľkovú kontro-
lu; elektrické odpory; otáčkomery; slnečné baté-
rie; telemetre; tepelné indikátory; elektrické za-
riadenia na ochranu proti krádežiam; elektrické 
vysielače; rezacie zariadenia na silikónové mate-
riály; indikátory vodnej hladiny; teplomery; prí-
stroje na testovanie plynu, meracie a indikačné 
zriadenia; súčasti a fitingy uvedeného tovaru. 
11 - Zariadenia a prístroje osvetľovacie, vykurova-
cie, zariadenia na varenie, chladenie, sušenie, vet-
ranie, na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke, 
zariadenia na odlučovanie plynu, uskladňovanie 
plynu, likvidáciu alebo využívanie odpadu; spa-
ľovacie zariadenia; teplotné akumulátory; klima-
tizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzdu-
chu; protioslňovacie zariadenia na automobily; chla-
diace a mraziace zariadenia; radiátory na ústred-
né vykurovanie; elektrické žiarovky, lampy a vý-
bojky; dávkovače a rozdeľovače dezinfekčných 
prostriedkov do toaliet; destilačné aparáty a ko-
lóny; zariadenia na odsávanie a odstraňovanie pra-
chu na priemyselné účely; komínové koncovky; 
vetracie komíny; zariadenia na úsporu paliva; re-
gulačné a bezpečnostné príslušenstvá plynových 
zariadení; plynové kahany; regulátory plynu; prí-
stroje na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary 
a na ohrev, chladenie a sušenie, palivové ekono-
mizéry, ventily obsiahnuté v triede 11; kahany po-
užívané na dezinfekciu; výmenníky tepla; tepelné 
čerpadlá; zariadenia na pasterizáciu; benzínové ka- 
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hany; čističky odpadových vôd; uzávery radiáto-
rov; radiátory; regulačné a bezpečnostné príslu-
šenstvá vodovodných, plynových alebo olejových 
zariadení a potrubí; solárne kolektory používané 
na vykurovanie; solárne pece; elektrické baterky; 
žiarovky na kontrolu hladiny v cisternách; zaria-
denia na rozvod vody; zariadenia na filtráciu vo-
dy; súčasti a fitingy všetkého uvedeného tovaru. 
37 - Ochrana proti hrdzaveniu vozidiel, kovových 
reťazí a kovových konštrukcií (napr. skladovacích 
cisterien a olejových sústav); asfaltovanie; údrž-
ba a oprava horákov; údržba a oprava vozidiel  
a trajlerov (druh vlečného vozidla); umývanie 
vozidiel; umývanie a čistenie vozidiel a trajlerov; 
umývanie motorových vozidiel; prenájom a čis-
tenie strojov; čistenie odevov; úpravy odevov; vy-
konávanie dezinfekcie; ničenie škodcov; inštalá-
cia a opravy požiarnych hlásičov; inštalácia a op-
ravy pecí; mazanie vozidiel; inštalácia a opravy vy-
kurovacích zariadení; inštalácia kuchynského za-
riadenia; pranie bielizne; čistenie a oprava výrob-
kov z kože; žehlenie bielizne; údržba a opravy stro-
jových zariadení; opravy odevov; inštalácia kan-
celárskych strojov a vybavenia kancelárií, ich údrž-
ba a opravy; maľovanie interiérov a exteriérov; 
leštenie vozidiel; žehlenie šatstva; opravy a údrž-
ba púmp; renovácia odevov; vykonávanie protihr-
dzovej úpravy; stanice autoservisu; oprava obuvi; 
maľovanie a opravy štítov; zriaďovanie a opravy 
telefónov; podvodné stavby; čalúnnictvo; čalúnnic-
ké opravy; lakovanie; vulkanizácia; tapetovanie; 
ničenie buriny; čistenie okien; údržba, opravy a sta-
rostlivosť o lode, vrtné súpravy a lietadlá; služby 
týkajúce sa inštalácie a udržovania počítačov. 
39 - Obstarávanie rekreačných plavieb, obstarávanie 
turistických ciest, prenájom člnov, doprava člnov, 
rezervovanie miesteniek (ciest), autobusová dopra-
va, parkovanie automobilov, prenájom automobilov, 
doprava automobilov, prenájom autokarov, spre-
vádzanie cestujúcich, ochrana cestujúcich, doručo-
vanie balíčkov, prenájom parkovísk, doprava ces-
tujúcich, zábavné plavby člnom, prehliadky pamä-
tihodností (turistické), doprava taxislužbou, cestov-
né kancelárie, prenájom nákladných vozov a vo-
zidiel, odťahovanie vozidiel, uskladňovanie lodí, 
distribuovanie, zásobovanie, doprava a uskladňo-
vanie tuhých palív, ropy, nafty a mazív, dodáva-
nie, distribuovanie, transportovanie a uskladňova-
nie plynov, prenájom cisterien, fliaš a kontajnerov 
na dopravu, dodávanie alebo uskladnenie plynu. 
42 - Obstarávanie bývania, ubytovania v hoteloch 
a kempoch; analýzy ťažby z ropných polí; archi-
tektúrne konzultácie; verejné kúpele; rezervova-
nie ubytovania v penzióne, hoteli, v kempe a ve-
denie týchto zariadení; kaviarne; samoobslužné 
reštaurácie; bufety; dodávka hotových jedál; poži-
čiavanie odevov; programovanie počítačov; pre-
nájom počítačov; priemyselné dizajnérstvo; vŕta-
nie studní; inžinierske a konštruktérske služby; 
technické kreslenie; obstarávanie výstavných pries-
torov; letecké a pozemné poprašovanie poľnohos-
podárskymi chemikáliami; geologický prieskum; 
geologický výskum; geologický dozor; nočné hliad-
ky; záhradníctvo; informácie o móde; výzdoba in- 
 
 
 

teriérov; námorné loďstvo; vzdušný a pozemný do-
zor; masáže; meteorologické informácie; ropný pries-
kum; dozor na ropných poliach; testovanie studní 
na ťažbu ropy; fyzioterapia; reštaurácie; bezpeč-
nostné konzultácie; snack-bary; testovacie mate-
riály; psychologické testy; prenájom uniforiem; 
prenájom predajných automatov; lahôdkarstvo; za-
isťovanie jedál do domu; hostince; zaisťovanie je-
dál a nápojov pre iných; služby týkajúce sa pre-
nájmu a nájmu miestností; zariadenia na holenie, 
kúpanie, sprchovanie, saunovanie a zariadenia 
sociálne; kadernícke a holičské salóny; zdravot-
nícke služby; služby zaisťujúce informácie o po-
časí; služby pre zariaďovanie a prevádzkovanie 
výstav; služby pre navrhovanie počítačového sof-
tvéru; vzorkovacie služby pre maloobchod a veľ-
koobchod; tlačiarenské styky; služby pre výskum 
a vývoj nových výrobkov a zlepšovanie existujú-
cich výrobkov; analýzy, poradné, konzultačné  
a návrhové služby týkajúce sa ropy, motorovej 
nafty a maloobchodných priemyselných odvetví; 
riadenie a využívanie priemyselného vlastníctva; 
odborné poradenstvo pre styk s priamym spotre-
biteľom. 

(580) 9.2.2016 
 
 

(111) 238154 
(210) 142-2014 

 10 (511) 6, 41, 44 
(511) 6 - Kovové fixačné klietky pre dobytok; kovové 

klietky pre dobytok; kovové klietky pre zvieratá; 
kovové klietky pre divé zvieratá. 
41 - Vzdelávacie činnosti v oblasti starostlivosti 
о dobytok a zvieratá; poskytovanie výcvikov, kur-
zov a školení; vzdelávanie; organizovanie vzdelá-
vacích výstav; organizovanie konferencií; organi-
zovanie kongresov; odborné preškoľovanie v ob-
lasti starostlivosti о dobytok a zvieratá; odborne 
preškoľovanie v oblasti starostlivosti о paznechty 
dobytka a kopýt zvierat. 
44 - Úprava paznechtov hovädzieho dobytka; úpra-
va kopýt zvierat; ošetrovateľské služby pre zvie-
ratá; starostlivosť о hygienu a krásu zvierat; sta-
rostlivosť о čistotu hospodárskych zvierat; staros-
tlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; 
česanie a úprava zvierat; prenájom poľnohospo-
dárskych nástrojov a zariadení; ničenie škodcov; 
ničenie buriny. 

(580) 27.1.2016 
 
 

(111) 240431 
(210) 127-2015 

 10 (511) 25, 35, 42 
(511) 25 - Obuv; spoločenská obuv; vychádzková obuv; 

športová obuv; pracovná obuv; domáca obuv; obuv 
na voľný čas. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti 
predaja obuvi; poradenská činnosť v oblasti pre-
daja obuvi. 
42 - Technologické poradenstvo v oblasti výroby 
obuvi. 

(580) 27.1.2016 
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Opravy mien 

 
 

(111) 182653 
(210) 2809-95 
(732) ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedze-

ným, Ku Bratke 5, 934 05 Levice, SK; 
 Vestník č. 8/1998 - s. 167 
 Vestník č. 1/1999 - s. 217 
 Vestník č. 12/2005 - s. 233 
 Vestník č. 2/2016 - s. 218, 269 

 
 

(111) 183746 
(210) 2974-95 
(732) ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedze-

ným, Ku Bratke 5, 934 05 Levice, SK; 
 Vestník č. 10/1998 - s. 162 
 Vestník č.4/1999 - s. 182 
 Vestník č. 12/2005 - s. 242 
 Vestník č. 2/2016 - s. 222, 269 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 
 

(111) 178000 
(210) 237-97 
(791) BONAVITA, spol. s r.o., U Habrovky 247/11, 

140 00 Praha 4 - Krč, CZ; 
(580) 23.2.2016 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

ÚRADNÉ OZNAMY 
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 OZNAM 
 
 
 
Termín konania odborných skúšok 
 
 Úrad priemyselného vlastníctva SR oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu  
(§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho 
spoločenstva je stanovený na 3. a 4. novembra 2016. 
 
 Žiadosť o odborné skúšky sa podáva na úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, 
potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú 
skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.). 
 
 Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 3. októbra 2016 na adresu: 
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04  Banská Bystrica. 
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