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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, Svätý Eustach 

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 Európskej únie pre 

duševné vlastníctvo (EUIPO)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 
SI Slovinsko 
SK Slovenská republika 
SL Sierra Leone 
SM San Maríno 
SN Senegal 
SO Somálsko 
SR Surinam 
SS Južný Sudán 
ST Svätý Tomáš a Princov 
 ostrov 
SV Salvádor 
SX Svätý Martin 
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) 
XU Medzinárodná únia pre  

ochranu nových odrôd rastlín  
(UPOV) 

XV Vyšehradský patentový  
 inštitút (VPI) 
XX Neznáme štáty, iné subjekty  
 alebo organizácie 
 
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 prípa- 
 de 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 
(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky 
(97) Číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky ale-

bo 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) 

 

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 na patentové prihlášky 
QA9A Späťvzatia ponúk licencií na patentové prihlášky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 na patenty 
QA4A Späťvzatia ponúk licencií na patenty 
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) 
 
5008-2014 F02C  5/00 
    24-2015 B64C  1/00 
    28-2015 H02H  9/00 

      30-2015 G09B 11/00 
  5018-2015 F04C 29/00 
50014-2015 B60T  1/00 

50016-2015 F16H  1/00 
50018-2015 C08G 18/00 
50019-2015 B62M  6/00 

50020-2015 A61K 35/00 

 
 
 

(51) A61K 35/00, A61P 9/00 
(21) 50020-2015 
(22) 24.4.2015 
(71) Neurobiologický ústav SAV, Košice, SK; Burda 

Rastislav, MUDr., PhD., Košice, SK; 
(72) Burda Rastislav, MUDr., PhD., Košice, SK; Bur-

da Jozef, MVDr., DrSc., Košice, SK; Danielisová 
Viera, MVDr., PhD., Košice, SK; 

(74) Müllerová Katarína, Ing., Kancelária pre transfer 
technológií SAV, Úrad Slovenskej akadémie 
vied, Bratislava, SK; 

(54) Aktivovaná krvná plazma 
(57) Aktivovaná krvná plazma je získaná z krvi odob-

ratej organizmu, na ktorý bolo pôsobené najme-
nej dvoma nepoškodzujúcimi stresormi, prekon-
dicioningom a postkondicioningom, výhodne is-
chemickým prekondicionovaním a postkondicio-
vaním, medzi aplikáciou ktorých je optimálny in-
terval 48 hodín, pričom sa v krvnej plazme po 5 
hodinách po druhom strese aktivuje najmenej 
jedna obranná látka bielkovinovej povahy. Taká-
to krvná plazma je po podaní príjemcovi schopná 
zabrániť alebo obmedziť následky akútnych is-
chemických a reperfúznych poškodení organizmu 
a jeho častí. 

 
 

(51) B60T 1/00, B60T 13/00 
(21) 50014-2015 
(22) 7.4.2015 
(71) Petrgál Jaroslav, Hubina, SK; 
(72) Petrgál Jaroslav, Hubina, SK; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Protišmykové zariadenie motorového vozidla 
(57) Protišmykové zariadenie motorového vozidla po-

zostáva zo vzájomne prepojeného mechanického 
systému (5), pneumatického systému (6) a elek-
tronického systému (7). Mechanický systém (5) 
pozostáva z minimálne jednej klapky (51) s tre-
cou plochou (511), ktorá je upevnená k podvozku 
(2) vozidla (1) prostredníctvom otočného čapu (52)  
a vzduchového piesta (53). Pneumatický systém 
(6) pozostáva zo vzduchových rozvodov (61), 
záťažového regulátora (62), tlakovej nádrže (63) 
a minimálne jedného elektrického vzduchového 
ventilu (64), ktorý je prepojený so vzduchovým 
piestom (53) mechanického systému (5). Elek-
tronický systém (7) pozostáva z riadiacej jednot-
ky (72) prepojenej s každým elektrickým vzdu-
chovým ventilom (64) pneumatického systému 
(6) prostredníctvom elektrických rozvodov (71). 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B62M 6/00, B60L 11/00 
(21) 50019-2015 
(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) Ultraľahký a inteligentný elektrický jednosto-

pý dopravný prostriedok s bezpečným dojaz-
dom/výjazdom a spôsob jeho prevádzkovania 

(57) Ultraľahký a inteligentný elektrický jednostopo-
vý dopravný prostriedok s bezpečným dojazdom/-
výjazdom v podstatných znakoch pozostáva z us-
poriadania rámových dielov, kde spodná rámová 
rúrka (1), na jednom konci ukončená hlavovou 
rúrkou (2) s riadidlami (9), svojím druhým kon-
com prechádza pod tupým uhlom do vidlicovej 
zadnej stavby (3). Hlavová rúrka (2) je s koncami 
vidlicovej zadnej stavby (3) prepojená hornou 
rámovou rúrkou (4) s vidlicovým ukončením. Vo 
vidlicovom ukončení zadnej stavby (3) a hornej 
rámovej rúrky (4) je uložený náboj zadného ko-
lesa s elektromotorom (5). V spodnej rámovej 
rúrke (1) je úložisko batérií (6). Dolná časť spod-
nej rámovej rúrky (1) obsahuje otvor (15) na 
vkladanie a vyberanie batérií s uzatváracou čas-
ťou. Ďalej obsahuje modul (7) permanentného 
monitoringu batérií zaradený medzi batérie (6)  
a elektromotor (5) a tiež môže obsahovať aj na-
vigačné/informačné a výstražné zariadenie (8) 
výhodne prichytené o riadidlá (9). Modul (7) per-
manentného monitoringu batérií je vložený do 
hornej časti spodnej rámovej rúrky (1). 
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(51) B64C 1/00, B64C 11/00 
(21) 24-2015 
(22) 14.4.2015 
(71) TOMARKAERO s.r.o., Prešov, SK; 
(72) Tomko Daniel, Ing., Prešov, SK; Tomko Daniel, 

Ing., Prešov, SK; Perecár Ivan, Ing., Prešov, SK; 
(54) Helikoptéra 
(57) Podstatu helikoptéry tvorí skutočnosť, že jej kom-

penzačné zariadenie (10) pozostáva z motorovej 
remenice (10.1), ktorá je uložená na hriadeli (10.2) 
uloženom medzi prvou doskou (10.3) a druhou 
doskou (10.4), pričom medzi nimi je čap (10.5), 
na ktorom sú otočné uložené otočné dosky (10.6), 
a na opačnom konci je v doskách uložená napí-
nacia remenica (10.7), pričom na spodnej časti 
prvej dosky (10.3) a druhej dosky (10.4) je uná-
šač (10.8) remeňov (10.1) motora, v ktorom je li-
neárny pohon (10.9), na ktorého jednom konci je 
upevnený kompenzačný element (10.10) a na dru-
hom konci dopínacia páka (10.11) spojená s dos-
kami (10.6) motorovej remenice (10.1) motora 
(16), ktorý je pružne uložený na motorových (9) 
lóžach, ktoré sú tvorené priestorovým rámom 
(9.1), ktorý má v konzolách (9.2) pružne upevne-
ný motor (16), pričom motorové lóže (9) sú tvo-
rené prvým nosníkom (9.11) a druhým tvarovým 
nosníkom (9.13), ktoré sú navzájom prepojené 
priečnikmi (9.12) výhodne tvaru 2xY, pričom prvý 
nosník (9.11) a druhý tvarový nosník (9.13) má 
pružné uloženia (9.3) uložené v rámikoch (9.2)  
a takto sú pružne upevnené na hlavný rám (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) C08G 18/00, C08K 5/00, C08K 3/00, C08J 9/00 
(21) 50018-2015 
(22) 19.4.2015 
(71) Magdina Roman, Ing., Prievidza, SK; Vylimec 

Jiří, Močenok, SK; Bernát Radoslav, Ing., Brati-
slava, SK; 

(72) Magdina Roman, Ing., Prievidza, SK; Vylimec 
Jiří, Močenok, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Protipožiarna prísada do polyuretánov, proti-

požiarny polyuretán, spôsob výroby protipo-
žiarnej prísady 

(57) Opisuje sa prísada, ktorá spomaľuje alebo úplne 
zastaví horenie polyuretánu. Prísada obsahuje zmes 
sacharózy a kopolyméru pentaerytritolu, amonia 
polyfosfátu a melamínu vo vodnom roztoku. Prí-
sada vznikne z netoxických zložiek tak, že sa do 
30 % až 90 % hmotn. vody s teplotou 15 °C až 
25 °C pridá 5 % až 90 % hmotn. pentaerytritolu  
a za priebežného miešania sa roztok postupne 
zahrieva na teplotu 52 °C až 68 °C. Následne sa 
do roztoku za intenzívneho miešania pridá 5 % 
až 90 % hmotn. amonia polyfosfátu a roztok sa 
postupne zahrieva na teplotu nad 92 °C. Po pre-
kročení tejto teploty sa do roztoku pridá 5 % až 
90 % hmotn. melamínu a roztok sa zohrieva na 
teplotu 98 °C až 100 °C. Následne sa pridá sacha-
róza a prípadne aj ďalší melamín. 

 
 

(51) F02C 5/00 
(21) 5008-2014 
(22) 11.2.2014 
(71) Jurkovič Pavol, Veľké Leváre, SK; 
(72) Jurkovič Pavol, Veľké Leváre, SK; 
(54) Prúdový rotačný motor 
(57) Prúdový rotačný motor v dvoch verziách je vý-

sledkom spojenia rotačného reaktívneho motora 
(1), radiálneho kompresora (14) alebo axiálneho 
kompresora (31) s vrtuľou (29), hnacieho hriade-
ľa (11) kompresorov s malou turbínou (24), stre-
dového dutého valca (8), spaľovacích komôr 
(17/A,B,C), ich dýzami (25/A,B,C) a výfukmi (7/ 
1,2,3). Spúšťanie zariadenia je klasickým štarté-
rom elektrickým prúdom z batérie. 
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(51) F04C 29/00, F04B 39/00 
(21) 5018-2015 
(22) 29.4.2015 
(71) Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves, SK; 
(72) Bendík Ivan, Ing., Smižany, SK; Sedliak Jozef, 

Ing., Poprad, SK; 
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
(54) Výtlačný tlmič recipročného hermetického kom-

presora 
(57) Výtlačný tlmič hermetického recipročného kom-

presora obsahuje systém dvoch výtlačných ko-
môr (4, 7) v bloku (1) motora, zapojených do sé-
rie prepojovacou rúrkou (2), ktorá je súčasťou 
viečok (3, 8) expanzných komôr a tvorí kanál na 
vzájomnú komunikáciu obidvoch výtlačných ko-
môr (4, 7). Prvá expanzná komora (4) je uprave-
ná na prvú redukciu hluku a pulzáciu plynu stla-
čeného v kompresnej komore a vytlačeného z kom-
presnej komory vytvorenej v hlave valca (5), 
druhá expanzná komora (7) je upravená na se-
kundárnu redukciu hluku a pulzácií pracovného 
plynu s hlukom a pulzáciami redukovanými pr-
vou expanznou komorou (4), a tvarovanú vý-
stupnou rúrkou (9) vo viečku (8) druhej expanz-
nej komory (7). Prepojovacia rúrka (2) má pritom 
integrovanú predĺženú časť (2.1), ktorá začína  
v strede geometrie prvej expanznej komory (4)  
a končí pod viečkom (8) druhej expanznej komo-
ry (7), pričom stred geometrie sa nachádza v geo-
metrickom strede celkovej dĺžky (x) prvej expan-
znej komory (4) s výrobnou toleranciou ±0,2x/2, 
v geometrickom strede výšky (z) prvej expanznej 
komory (4) v mieste ústia rúrky (2) s výrobnou 
toleranciou ±0,2z/2 a geometrickom strede šírky 
(y) prvej expanznej komory (4) v mieste ústia 
rúrky (2) s výrobnou toleranciou ±0,3y/2. 

 

  
 

 

(51) F16H 1/00 
(21) 50016-2015 
(22) 10.4.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Haľko Jozef, doc. Ing., PhD., Šarišské Bohdanov-

ce, SK; Konečný Štefan, Ing., Hanušovce nad Top-
ľou, SK; Mochnaľ Michal, Ing., Snina, SK; 

(54) Dvojitý dvojstupňový prevod 
(57) Dvojitý dvojstupňový prevod pozostáva z dvoch 

dvojstupňových prevodov s dvomi výstupmi a je-
ho základom je nový princíp transformácie pohy-
bu, ktorý umožňuje vytvárať široký rozsah pre-
vodových pomerov samostatne na každom z obi-
dvoch výstupov. Na základe zvolených prevodo-
vých pomerov môže tento dvojitý dvojstupňový 
prevod pracovať súčasne ako reduktor a multipi-
kátor. 

 

  
 
 

(51) G09B 11/00, B42D 15/00 
(21) 30-2015 
(22) 29.4.2015 
(71) Černák Ján, Košice, SK; 
(72) Černák Ján, Košice, SK; 
(54) Zošit s nakloneným riadkovaním 
(57) Zošit s nakloneným riadkovaním je tvorený hár-

kami (3) papiera, kde na hárku papiera je riadok 
(2) pod uhlom (1) s veľkosťou 30°/-15°s medze-
rami (4) medzi riadkami (2). Každá hrana strany 
začína prázdnym okrajom (5). 
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(51) H02H 9/00 
(21) 28-2015 
(22) 27.4.2015 
(71) Kováč Dobroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Ko-

váčová Irena, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Bereš 
Matej, Ing., Staré, SK; 

(72) Kováč Dobroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Ko-
váčová Irena, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Bereš 
Matej, Ing., Staré, SK; 

(54) Nastaviteľný obmedzovač prúdu v striedavom 
elektrickom obvode 

(57) Zapojenie a realizácie obmedzovača prúdu v strie-
davom elektrickom obvode pozostávajúce z toho, 
že prvá striedavá svorka (1) je pripojená na ko-
lektor (Dl) prvého tranzistora (Ml) typu MOSFET. 
Emitor (SI) prvého tranzistora (Ml) typu MOS-
FET je prepojený s emitorom (S2) druhého tran-
zistora (M2) typu MOSFET a vytvárajú uzol (3) 
zapojenia. Kolektor (D2) druhého tranzistora (M2) 
typu MOSFET je pripojený k druhej striedavej 
svorke (2) zapojenia. K hradlu (Gl) prvého tran-
zistora (Ml) typu MOSFET je prvým koncom pri-
pojený hradlový rezistor (RG1). Druhý koniec 
hradlového rezistora (RG1) je prepojený s druhým 
koncom hradlového rezistora (RG2)2 a vytvárajú 
tak uzol (4) zapojenia. Prvý koniec hradlového 
rezistora (RG2) je pripojený k hradlu (G2) dru-
hého tranzistora (M2) typu MOSFET. K uzlu (4) 
zapojenia je pripojený kladný pól nastaviteľného 
jednosmerného napäťového zdroja (U), ktorého 
záporný pól je pripojený k uzlu (3) zapojenia. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A61K 35/00  50020-2015 
B60T  1/00  50014-2015 
B62M  6/00  50019-2015 

B64C  1/00        24-2015 
C08G 18/00  50018-2015 
F02C  5/00    5008-2014 

F04C 29/00    5018-2015 
F16H  1/00  50016-2015 
G09B 11/00        30-2015 

H02H  9/00  28-2015 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
288418 C04B  7/00 
288419 C07D 251/00 
288420 C04B  7/00 

288421 G06T 15/00 
288422 C07C 233/00 
288423 F02B 15/00 

288424 F02K  7/00 
288425 G06F  7/00 
288426 B09B  3/00 

288427 B25J 13/00 
288428 B25J 13/00 
288429 G06F  7/00 

 
 
 

(51) B09B 3/00, F23G 5/00 
(11) 288426 
(21) 39-2012 
(22) 23.5.2012 
(40) 2.12.2013 
(73) EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, SK; 
(72) Buday Jozef, doc. Ing., CSc., Nová Dubnica, SK; 

Burianek Juraj, Ing., PhD., Ivanka pri Dunaji, SK; 
Drška Rastislav, Ing., Trnava, SK; Gerek Igor, 
Ing., PhD., Ilava - Klobušice, SK; Jurnečka Ale-
xander, Ing., Trenčianske Teplice, SK; Kučera 
Milan, Ing., PhD., Bratislava, SK; Kuchta Jozef, 
doc. Ing., CSc., Nová Dubnica, SK; 

(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
(54) Pyrolýzny komplex s nepriamym ohrevom 

 
 

(51) B25J 13/00, G05B 17/00 
(11) 288427 
(21) 50061-2014 
(22) 27.11.2013 
(40) 2.6.2015 
(67) 50140-2013 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ 

Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tóthová Mária, 
Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; Vagaská Ale-
na, PaedDr., PhD., Prešov, SK; 

(54) Ľahký aktuátor s umelými svalmi 
 
 

(51) B25J 13/00, B25J 17/00, G05B 17/00 
(11) 288428 
(21) 50062-2014 
(22) 2.12.2013 
(40) 2.6.2015 
(67) 50141-2013 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Hošov-

ský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mi-
žáková Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, 
doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

(54) Ľahký aktuátor s umelými svalmi 
 
 

(51) C04B 7/00, C04B 40/00 
(11) 288420 
(21) 50062-2012 
(22) 27.12.2012 
(40) 2.7.2014 
(73) Považská cementáreň, a.s., Ladce, SK; 
(72) Sobolev Konstantin, Prof., Milwaukee, WI, US; 

Martauz Pavel, Ing., Ladce, SK; Tiso Ivan, Ing., 
Nová Dubnica - Veľký Kolačín, SK; Gach Ferdi-
nand, Ing., Ladce, SK; 

 
 

(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Spôsob výroby cementovej zmesi 

 
 

(51) C04B 7/00 
(11) 288418 
(21) 50024-2012 
(22) 28.6.2012 
(40) 8.1.2014 
(73) Považská cementáreň, a. s., Ladce, SK; 
(72) Martauz Pavel, Ing., Ladce, SK; Strigáč Július, Ing., 

PhD., Trenčín, SK; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Kombinované spojivo na báze odpadov 

 
 

(51) C07C 233/00, C07C 235/00, C07C 237/00, 
 C07C 279/00, C07C 281/00, C07C 231/00, 
 C07D 211/00, C07D 233/00, C07D 239/00, 
 C07D 451/00, C07D 295/00, A61K 31/00 
(11) 288422 
(21) 1077-2003 
(22) 25.2.2002 
(31) MI2001A000395 
(32) 27.2.2001 
(33) IT 
(40) 3.2.2004 
(73) Dompé farmaceutici S.p.A., MILANO (MI), IT; 
(72) Allegretti Marcello, L'Aquila, IT; Bertini Riccar-

do, L'Aquila, IT; Berdini Valerio, L'Aquila, IT; Biz-
zarri Cinzia, L'Aquila, IT; Cesta Maria Candida, 
L'Aquila, IT; Di Cioccio Vito, L'Aquila, IT; Casel-
li Gianfranco, L'Aquila, IT; Colotta Francesco, 
L'Aquila, IT; Gandolfi Carmelo, L'Aquila, IT; 

(74) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 
SK; 

(86) PCT/EP02/01974 
(87) WO02/068377 
(54) Omega-aminoalkylamidy kyseliny (R)-2-aryl-

propiónovej a ich použitie ako liečivo 
 
 

(51) C07D 251/00, C07D 257/00, C07D 487/00, 
 C07C 205/00 
(11) 288419 
(21) 5040-2011 
(22) 30.8.2011 
(40) 1.3.2013 
(73) Papp Jozef, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Papp Jozef, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob výroby cyklických nitramínov s využitím 

surovín rekuperovaných z reakčného prostre-
dia 
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(51) F02B 15/00, F02M 29/00 
(11) 288423 
(21) 117-2011 
(22) 31.10.2011 
(40) 2.8.2013 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Puškár Michal, Ing., PhD., Košice, SK; Puškár 

Michal, Ing., Vinné, SK; Bigoš Peter, prof. Ing., 
CSc., Košice, SK; 

(54) Systém konštrukcie osemmembránového ven-
tilu na riadenie nasávania dvojtaktného spaľo-
vacieho motora 

 
 

(51) F02K 7/00, F02C 3/00, F02C 5/00 
(11) 288424 
(21) 88-2012 
(22) 7.11.2012 
(40) 3.6.2014 
(73) Gajdoš František, Dolný Kubín, SK; 
(72) Gajdoš František, Dolný Kubín, SK; 
(54) Komorový prúdový stroj s obežným kolesom, 

na ktorom sú upevnené otočné lopatky 
 
 

(51) G06F 7/00, H03K 3/00, H04L 9/00, G06F 21/00 
(11) 288425 
(21) 39-2011 
(22) 18.5.2011 
(40) 3.6.2013 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Drutarovský Miloš, doc. Ing., CSc., Košice, SK; 

Varchola Michal, Ing., Košice, SK; 
(54) Elektronický obvod so súčasným generovaním 

skutočne náhodných čísel a fyzicky nekopíro-
vateľnou funkcionalitou 

 
 

(51) G06F 7/00 
(11) 288429 
(21) 62-2010 
(22) 21.6.2010 
(40) 4.6.2012 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Drutarovský Miloš, doc. Ing., CSc., Košice, SK; 

Varchola Michal, Ing., Košice, SK; 
(54) Elektronický generátor náhodných čísel na bá-

ze oscilatorickej metastability s vnútorným tes-
tovaním 

 
 

(51) G06T 15/00, G06T 19/00 
(11) 288421 
(21) 5033-2012 
(22) 30.11.2012 
(40) 2.7.2014 
(73) VIS GRAVIS, s. r. o., Bratislava, SK; 
(72) Novotný Matej, Mgr., PhD., Súľov, SK; Lacko 

Ján, RNDr., PhD., Most pri Bratislave, SK; Sa-
muelčík Martin, RNDr., PhD., Bratislava, SK; 

(54) Systém zobrazovania zmiešanej reality pomo-
cou dvoch zobrazovacích zariadení s multido-
tykvou interakciou a snímaním kamerou spo-
za používateľa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
B09B  3/00  288426 
B25J 13/00  288427 
B25J 13/00  288428 

C04B  7/00  288420 
C04B  7/00  288418 
C07C 233/00  288422 

C07D 251/00  288419 
F02B 15/00  288423 
F02K  7/00  288424 

G06F  7/00  288429 
G06F  7/00  288425 
G06T 15/00  288421 
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FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) 
 
      97-2004 
50059-2012 
 
 
 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) (21) 
 
  5015-2004 
    100-2009 
50045-2012 

50051-2012 
    107-2013 

 
 
 
 
 
 
 
FD9A Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku 
 
 
(21) 
 
5012-2012 
 
 
 
 
 
 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
 
 

(21) 50052-2013 
(72) Hajdúch Jaroslav, Bytča, SK; Rypák Martin, Ing., 

Púchov, SK; 
 Vestník č. 7/2015 - BA9A, str. 10 
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MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
282287 19.09.2016 
283107 23.09.2016 
283311 30.09.2016 
283347 19.09.2016 
283690 10.09.2016 

284100 12.09.2016 
285796 12.09.2016 
285853 10.09.2016 
285995 10.09.2016 

 
 
 
 
 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
282148 06.02.2016 
282434 24.02.2016 
282945 24.02.2016 
283986 07.02.2016 
284582 21.02.2016 
285188 16.02.2016 

285572 26.02.2016 
285690 12.02.2016 
286248 16.02.2016 
286278 04.02.2016 
286672 14.02.2016 
286871 16.02.2016 

287144 12.02.2016 
287582 14.02.2016 
287635 02.02.2016 
287721 14.02.2016 
288020 13.02.2016 
288112 25.02.2016 

288164 09.02.2016 
288241 16.02.2016 
288285 03.02.2016 

 
 
 
 
 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 287694 
(21) 1777-2002 
(73) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMI-

TED, Dublin 22, IE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc., Emery-

ville, CA, US; 
 Dátum zápisu do registra: 25.10.2016 

 
 
 

(11) 288438 
(21) 50053-2009 
(73) Buzetzki Eduard, Ing., Wulkaprodersdorf, AT; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 GETAS GREEN ENERGY TECHNOLOGY AND 

SYSTEMS GMBH, Steinbrunn, AT; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 18.12.2015 
 Dátum zápisu do registra: 7.10.2016 

 
 
 

 
 
 
QA4A Ponuky licencií na patenty 
 
 

(11) 288427 
(21) 50061-2014 
(54) Ľahký aktuátor s umelými svalmi 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 13.10.2016 

 
 

(11) 288428 
(21) 50062-2014 
(54) Ľahký aktuátor s umelými svalmi 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 13.10.2016 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 Sprístupnené preklady a opravené preklady pa-

tentových nárokov európskych patentových pri-
hlášok 

FA9A Zastavené konania o európskych 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 námietkovom 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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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) 5013-2016 
(22) 3.6.2016 
(68) EP 2 215 124 
(54) Proteíny viažuce antigén na proproteín konvertá-

za subtilizín kexín typ 9 
(71) Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, US; 
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/15/1016, 21.7.2015 
(93) EU/1/15/1016, 21.7.2015, EU 
(95) Evolokumab 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 5018-2016 
(22) 19.7.2016 
(68) 288343 
(54) Molekuly protilátky, ktoré sú špecifické pre hu-

mánny nádorový nekrotický faktor alfa a ich po-
užitie 

(71) UCB Pharma, S.A., Brussels, BE; 
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/09/544/001, 6.10.2009 
(93) EU/1/09/544/001, 6.10.2009, EU 
(95) Certolizumab pegol 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 5019-2016 
(22) 8.8.2016 
(68) EP 2 135 608 
(54) S-triazolyl alfa-merkaptoacetanilidy ako inhibíto-

ry HIV reverznej transkriptázy 
(71) Ardea Biosciences, Inc., San Diego, CA, US; 
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/15/1080, 22.2.2016 
(93) EU/1/15/1080, 22.2.2016, EU 
(95) Lesinurad 
 Typ: liečivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

(21) 50006-2016 
(22) 26.7.2016 
(68) EP 1 848 414 
(54) Spôsob liečenia rakoviny rezistentnej na gefitinib 
(71) THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION, 

Boston, MA, US; Wyeth LLC, New York, NY, US; 
(74) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/16/1086/001, EU/1/16/1086/002, 
 EU/1/16/1086/003, EU/1/16/1086/004, 4.2.2016 
(93) EU/1/16/1086/001, EU/1/16/1086/002, 
 EU/1/16/1086/003, EU/1/16/1086/004, 4.2.2016, 

EU 
(95) Osimertinib (vo forme mezylátu) 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50007-2016 
(22) 4.8.2016 
(68) EP 1 476 181 
(54) Polyalkylénové polymérne zlúčeniny a ich použitie 
(71) Biogen MA Inc., Cambridge, MA, US; 
(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/934, 23.7.2014 
(93) EU/1/14/934, 23.7.2014, EU 
(95) Peginterferón beta-1a 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50008-2016 
(22) 5.10.2016 
(68) EP 2 337 453 
(54) Použitie acylcyklohexándiónkarboxylových ky-

selín alebo ich solí v kombinácii s estermi acyl-
cyklohexándiónkarboxylových kyselín na zlepše-
nie vyvíjania rastlín z čeľade lipnicovitých (gra-
minea) 

(71) BASF SE, Ludwigshafen, DE;  
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
(92) 16-14-1803, 15.6.2016 
(93) 2798 of 2015, 25.11.2015, GB 
(95) Prohexadión-kalcium a Trinexapac-etyl 
 Typ: výrobok na ochranu rastlín 
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 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 238 
(21) 50005-2014 
(22) 17.6.2014 
(68) EP 1 853 250 
(54) Kombinácie a spôsoby podávania terapeutických 

prostriedkov a kombinovanej terapie 
(73) Abraxis BioScience, LLC, Los Angeles, CA, US; 
(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/07/428/001, EU/1/07/428/002, 30.12.2013 
(93) EU/1/07/428/001, EU/1/07/428/002, 30.12.2013, 

EU 
(95) Paklitaxel vo forme nanočastíc viazaných na 

albumín 
 Typ: liečivo 
(94) 30.12.2028 

 
 
 
 
 
 

(11) 239 
(21) 5013-2014 
(22) 23.4.2014 
(68) EP 1 675 573 
(54) Kontrolované uvoľňovanie sterilnej lyofilizova-

nej aripiprazolovej formulácie a spôsob 
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., To-

kyo, JP; 
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/13/882/001, EU/1/13/882/002, 
 EU/1/13/882/003, EU/1/13/882/004, 19.11.2013 
(93) EU/1/13/882/001, EU/1/13/882/002, 
 EU/1/13/882/003, EU/1/13/882/004, 19.11.2013, 

EU 
(95) Aripiprazol 
 Typ: liečivo 
(94) 19.10.2028 
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 Zverejnené žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(11) 44 
(21) 5008-2006 
(23) 13.7.2016 
(68) 285256 
(54) O-Alkylovaný derivát rapamycínu, farmaceutická 

kompozícia a jeho použitie, najmä ako imunosup-
resíva 

(71) NOVARTIS AG, Basel, CH;  
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
(92) R-2291/2004, R-2292/2004, R-2293/2004, 
 R-2294/2004, R-2295/2004, R-2296/2004, 
 16.12.2004 
(93) 18690, 18691, 18692, 18693, 18694, 18695, 
 18.7.2003, SE 
(95) Everolimus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zamietnuté žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(21) 50018-2015 
(22) 22.7.2015 
(68) EP 1 980 149 
(54) Synergicky pôsobiace herbicídne zmesi 
(71) BASF Agrochemicals Products B.V., Arnhem, NL; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) 15-11-1512, 5.2.2015 
(93) 191.047/21-BAES/14, 15.5.2014, DT 
(95) Imazamox/quinmerac 
 Typ: výrobok na ochranu rastlín 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 
 
 

(11) 91 
(21) 3-2010 
(22) 11.5.2010 
(54) Bis-(monoetanolamín) kyseliny 3'-[(2Z)-[1-(3,4- 

-dimetylfenyl)-1,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-4H- 
-pyrazol-4-ylidén]hydrazino]-2'-hydroxy-[1,1'- 
-bifenyl]-3-karboxylovej 

(93) EU/1/10/612/001, EU/1/10/612/002, 
 EU/1/10/612/003, EU/1/10/612/004, 
 EU/1/10/612/005, EU/1/10/612/006, 11.3.2010, 

EU 
(94) 15.3.2025 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

ÚŽITKOVÉ VZORY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  11 - 2016 - SK (úžitkové vzory) 53 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  11 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky úž. vzorov) 55 
 
 
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) 
 
    198-2015 B32B 27/00 
  5042-2015 A47K  4/00 
50120-2015 G06F  1/00 
      32-2016 A23L  2/00 
      35-2016 A63H 27/00 
      38-2016 G08G  1/00 
      44-2016 B66C  7/00 

    47-2016 G01S  1/00 
    56-2016 B01D 53/00 
    58-2016 B65G 13/00 
5007-2016 E06B  1/00 
5025-2016 A23L 21/00 
5031-2016 F27B 21/00 
5047-2016 G01M 13/00 

50024-2016 B25J 13/00 
50035-2016 C09D  1/00 
50061-2016 B25J 13/00 
50066-2016 B60Q  3/00 
50067-2016 B61D 39/00 
50069-2016 G06Q 10/00 
50070-2016 B66C 23/00 

50072-2016 A01G 13/00 
50073-2016 A62C 35/00 
50079-2016 G08G  1/00 
50080-2016 B65G  1/00 
 

 
 
 

(51) A01G 13/00, E01C 9/00 
(21) 50072-2016 
(22) 31.5.2016 
(71) Vladimír Avuk - AVBAL, Snina, SK; 
(72) Avuk Vladimír, Snina, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
(54) Chránič, najmä stromov, kríkov, stĺpov a záh-

radného nábytku 
(57) Chránič, najmä stromov, kríkov, stĺpov a záhrad-

ného nábytku zahŕňa aspoň dva ochranné diely (1), 
ktoré majú spojovacie prostriedky (3) určené na 
vzájomné spojenie týchto aspoň dvoch ochran-
ných dielov (1). Na svojej vnútornej strane obsa-
huje aspoň jeden z ochranných dielov (1) výrez 
(2) tak, že týmto výrezom (2) je vytvorený stre-
dový otvor (4) a okolo výrezu (2) sa nachádzajú 
perforácie (6). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) A23L 2/00, A23L 29/00, A23L 33/00, 
 A23L 5/00, A23L 3/00, A23G 9/00 
(21) 32-2016 
(22) 21.3.2016 
(71) BOOS TRADE, s.r.o., Košice, SK; 
(72) Sova Peter, Ing., Košice, SK; 
(74) Mišľanová Mária, Košice, SK; 
(54) Mrazená energetická pochúťka a spôsob jej 

výroby 
(57) Mrazená energetická pochúťka je osviežujúcim 

krémom, ktorý obsahuje vodu H2O od 30,0 do 
93,58998 hmotn. %, sacharidy od 5,0 do 15,0 
hmotn. %, stimulant centrálnej nervovej sústavy 
a srdcovej činnosti kofeín C8H10N4O2 od 0,02 do 
0,06 hmotn. %, uhličitany od 0,2 do 0,9 hmotn. 
%, antioxidanty od 0,02 do 0,8 hmotn. %, dopln-
ky vitality do 48,0 hmotn. %, chlorid sodný NaCl 
od 0,01 do 2,00 hmotn. %, vitamíny od 0,00002 
do 0,15 hmotn. %, konzervačné látky do 1,0 hmotn. 
%, emulgátor od 1,0 do 10,0 hmotn. %, potravi-
nárske farbivá od 0,05 do 2,0 hmotn. % a potra-
vinárske arómy do 2,0 hmotn. %. Ingrediencie sa 
za stáleho miešania rozpustia vo vode, roztok sa 
prefíltruje, za neustáleho intenzívneho miešania 
sa schladí pri teplote -8 až -12 °C na mrazený 
krém, má jemnú, hladkú, krémovitú konzisten-
ciu. Plní sa do papierových, plastových, oblátko-
vých nádob, do kornútov, trubičiek, pohárikov, 
zmrazuje sa na paličke ako nanuk. 
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(51) A23L 21/00, A23L 19/00 
(21) 5025-2016 
(22) 2.5.2016 
(71) Národné poľnohospodárske a potravinárske cen-

trum, Lužianky, SK; 
(72) Šilhár Stanislav, doc., Ing., CSc., Pezinok, SK; 

Panghyová Elena, Ing., Modra, SK; Blažková Mar-
cela, RNDr., Bučany, SK; Kunštek Marek, Ing., 
Sekule, SK; Kiss Eugen, Ing., Veľké Úľany, SK; 

(54) Jablkovo-hroznová plnka 
(57) Opísaná je plnka vhodná na pekárenské účely 

alebo v malospotrebiteľskom balení na využitie 
ako nátierka alebo ako plnka do koláčov obsahu-
júca jablkovú drť v množstve 40 až 80 hmotn. % 
s hroznovou zahustenou šťavou v množstve 5 až 
15 hmotn. % a dochutená je fermentovaným ma-
cerátom z kvetu bazy čiernej v množstve 5 až 15 
hmotn. %. 

 
 

(51) A47K 4/00, A61G 12/00 
(21) 5042-2015 
(22) 28.10.2015 
(71) Kozic Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Kozic Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na zabezpečenie vyprázdňovania 

osôb pri mimoriadnych zdravotných problémoch 
(57) Zariadenie je tvorené sprchovacím boxom (1) so 

záchodom (2) ohraničeným mantinelom (3), kto-
rý je obklopený harmonikovým plášťom (4). 

 

  
 
 

(51) A62C 35/00, A62C 37/00, F16L 11/00 
(21) 50073-2016 
(22) 31.5.2016 
(71) Malovec Roman, Bratislava, SK; 
(72) Malovec Roman, Bratislava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Samohasiace automatické požiarne zariadenie 

a spôsob protipožiarnej ochrany 
(57) Samohasiace automatické požiarne zariadenie je 

tvorené hadicou (1), ktorej konce sú uzavreté 
prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek 
(3), vnútri hadice (1) je hasiaca látka, výhodne as-
poň jedna koncovka (3) má uzatváraciu skrutku 
(4). Hadica (1) je prispôsobená na narušenie jej 
tesnosti účinkom požiaru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) A63H 27/00, B64C 27/00, B64C 39/00, 
 B64F 5/00, G01M 99/00, G05D 1/00, 
 G09B 9/00 
(21) 35-2016 
(22) 24.3.2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Chovancová Anežka, Ing., Bziny, SK; Fico To-

máš, Ing., Nitra, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie na testovanie VTOL platforiem 
(57) Zariadenie na testovanie VTOL platforiem obsa-

huje mechanickú konštrukciu (1), ktorá sa skladá 
zo základovej konštrukcie (3) a gyroskopickej 
konštrukcie (4), pričom základová konštrukcia (3) 
obsahuje dva zvislé profily (5), ktoré sú spojené 
jedným priečnym profilom alebo viacerými prieč-
nymi profilmi (6), na koncoch zvislých profilov 
(5) v ich hornej časti je rotačne pripevnená gy-
roskopická konštrukcia (4), ktorá sa skladá z pr-
vej rotačnej spojky (7), druhej rotačnej spojky 
(8), tretej rotačnej spojky (9), štvrtej rotačnej 
spojky (10) a piatej rotačnej spojky (11), pričom 
prvá rotačná spojka (7) a tretia rotačná spojka (9) 
obsahujú modul (12) merania orientácie a piata 
rotačná spojka (11) obsahuje polohovateľný mo-
dul (13) merania orientácie, a jednotlivé rotačné 
spojky (7) až (11) sú pospájané kompozitnými 
rúrkami (15) a prvá rotačná spojka (7), druhá ro-
tačná spojka (8), tretia rotačná spojka (9), štvrtá 
rotačná spojka (10) a piata rotačná spojka (11) 
obsahujú miniatúrne ložiská (17), ktorými pre-
chádza uhlíková tyčka (18), a v strede gyrosko-
pickej konštrukcie (4) na rotačnej spojke (11) je 
umiestnená rotačná plošina (16), na ktorú sa po-
mocou pevného skrutkového alebo pružného 
spojenia upevňuje VTOL platforma, pričom me-
chanická konštrukcia (1) je spojená s modulom (2) 
elektroniky na meranie orientácie jednotlivých 
pohyblivých častí mechanickej konštrukcie (1). 
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(51) B01D 53/00, B01D 39/00, B01D 46/00 
(21) 56-2016 
(22) 12.5.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Pandová Iveta, RNDr., PhD., Prešov, SK; Valíček 

Jan, doc. Ing., Ph.D., Ostrava-Poruba, CZ; Har-
ničárová Marta, Ing., Ph.D., Ostrava-Poruba, CZ; 
Vrábel Peter, Ing., Košice, SK; 

(54) Filter na účinnú elimináciu obsahu oxidov du-
síka a polycyklických aromatických uhľovo-
díkov pri spaľovaní pevného paliva v kotloch 

(57) Je opísaný filter na účinnú elimináciu obsahu oxi-
dov dusíka a polycyklických aromatických uhľo-
vodíkov pri spaľovaní pevného paliva v kotloch, 
pričom je tvorený sorpčnou zónou (3) a sorpčno-
katalickou zónou (4), pričom sorpčnú zónu (3) 
tvorí chemicky modifikovaný zeolit so sorpčný-
mi vlastnosťami a sorpčno-katalytickú zónu (4) 
tvorí chemicky modifikovaný zeolit so sorpčný-
mi a katalytickými vlastnosťami na znižovanie 
obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka v unikajú-
cich spalinách. 

 

  
 

 

(51) B25J 13/00, B25J 9/00, B25J 17/00 
(21) 50024-2016 
(22) 23.2.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Židek Ka-
mil, Ing., PhD., Prešov, SK; 

(54) Fuzzy adaptívny systém riadenia aktuátora  
s pneumatickými umelými svalmi s bakteriál-
nou optimalizáciou 

(57) Fuzzy adaptívny systém riadenia aktuátora s pneu-
matickými umelými svalmi a bakteriálnou opti-
malizáciou je tvorený blokom (1) diferenčného člena 
polohy vytvárajúceho rozdiel medzi žiadanou  
a skutočnou polohou, blokom (5) snímača polo-
hy, blokom (2) PD regulátora, blokom (3) náso-
benia signálu z PD regulátora a adaptívneho re-
gulátora, blokom (4) aktuátora s pneumatickými 
umelými svalmi, blokom (11) referenčného mo-
delu vytvárajúceho referenčný signál pre poža-
dovanú dynamiku sústavy, blokom (6) diferenč-
ného člena dynamiky realizujúceho rozdiel oka-
mžitých hodnôt odozvy referenčného modelu  
a odozvy regulovanej sústavy, blokom (7) deri-
vácie, blokmi (8), (9) normalizačných zosilnení, 
blokom (10) adaptívneho regulátora, blokom (12) 
integrálneho kritéria kvality, blokom (13) inicia-
lizácie optimalizácie, blokom (14) chemotaxie, blo-
kom (15) reprodukcie, blokom (16) eliminácie  
a disperzie a blokom (17) optimalizácie. 

 

  
 
 

(51) B25J 13/00, B25J 9/00, B25J 17/00 
(21) 50061-2016 
(22) 11.5.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Tóthová Mária, Ing., PhD., Vranov nad Topľou, 

SK; Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Ho-
šovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

(54) Spôsob riadenia antagonistického aktuátora  
s pneumatickými umelými svalmi 
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(57) Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pneu-
matickými umelými svalmi sa realizuje tak, že 
poloha ramena (4) a na ňom pripevnenej záťaže 
antagonistického aktuátora pre jeden sektor jeho 
pracovného rozsahu je pre aktívny pneumatický 
umelý sval (1) nastavovaná vypustením stlačené-
ho vzduchu cez spoje (14) a (18) otvorením vy-
púšťacieho elektropneumatického ventilu (7) v dôs-
ledku jeho aktivácie elektrickým spojom (22).  
K opačnému smeru pohybu ramena (4) (a na ňom 
pripevnenej záťaže) dochádza privedením stlače-
ného vzduchu cez spoje (16) a (14) napúšťacím 
elektropneumatickým ventilom (9) v dôsledku 
jeho aktivácie elektrickým spojom (20). Pasívny 
pneumatický umelý sval (2) má v tom čase prí-
slušné elektropneumatické ventily (8) a (10) za-
tvorené. Poloha ramena (4) (a na ňom pripevne-
nej záťaže) aktuátora pre protiľahlý sektor jeho 
pracovného rozsahu je nastavovaná uvedeným 
postupom s tým, že pneumatický umelý sval (2) 
je aktívny a pneumatický umelý sval (1) je pasív-
ny. 

 

  
 
 

(51) B32B 27/00, B32B 5/00, B29B 17/00, 
 C08L 29/00, C08L 23/00 
(21) 198-2015 
(22) 17.12.2015 
(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) Konštrukčný materiál a jeho použitie 
(57) Opisuje sa konštrukčný materiál vyrobený z po-

lyvinylbutyralu (PVB) získaného po recyklácii 
autoskiel, ktorý je v ňom zastúpený v množstve 
od 10 % do 70 % hmotn. a zvyšok do 100 % hmotn. 
tvorí recyklovaný polypropylén. Konštrukčný ma-
teriál sa využíva v stavebníctve a v záhradnom 
staviteľstve. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(51) B60Q 3/00, B60Q 5/00, B60R 21/00, 
 G08G 1/00, G08G 3/00, G08G 5/00, 
 G08G 7/00, G08G 9/00 
(21) 50066-2016 
(22) 20.5.2016 
(71) Križan Martin, Ing., Divina, SK; 
(72) Križan Martin, Ing., Divina, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Zariadenie na signalizáciu približujúcich sa dop-

ravných prostriedkov 
(57) Zariadenie na signalizáciu približujúcich sa do-

pravných prostriedkov má vysielač (2) kódova-
ného signálu prepojený s napájacím zdrojom (4) 
elektrickej energie cez nastaviteľný časový spí-
nač (3) s ovládačom (5), pričom vysielacia anté-
na (1) vysielača (2) kódovaného signálu je v pri-
bližujúcom sa signalizujúcom dopravnom pros-
triedku s výkonom a tým aj dosahom do maxi-
málnej vzdialenosti 1 000 m a prijímač (7) kódo-
vaného signálu s prijímacou anténou (6) je v bež-
nom dopravnom prostriedku nastavený na zhod-
nú frekvenciu vysielača (2) kódovaného signálu  
a je pripojený na elektrický zdroj (12), vizuálny 
signalizačný člen (9) a/alebo akustický signalizač-
ný člen (10). Vysielacia anténa (1) vysielača (2) kó-
dovaného signálu je výhodne smerová alebo sek-
torová s orientáciou vysielania pred signalizujúci 
dopravný prostriedok a prijímacia anténa (6) pri-
jímača (7) kódovaného signálu bežného doprav-
ného prostriedku je všesmerová. 

 

  
 
 

(51) B61D 39/00, B61D 17/00 
(21) 50067-2016 
(22) 23.5.2016 
(71) Tatravagónka a.s., Poprad, SK; 
(72) Slebodník Vladimír, Ing., Odorín, SK; Hlinka Ji-

ří, Ing., Poprad, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Mechanizmus na odklápanie strechy 
(57) Mechanizmus na odklápanie strechy obsahuje otoč-

né ručné koleso (7), ktoré je spojené s prevodov-
kou (4), potom výstupný hriadeľ z prevodovky 
(4) je spojený s kľukou (6) a tá je spojená s roz-
vodovým hriadeľom (5) na prenesenie pohybu na 
opačný koniec vagóna, na ktorom je identický  
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 mechanizmus, kde kľuka (6) je otočne spojená  
s ťahadlom (2) a ťahadlo (2) je otočne spojené so 
zalomeným ramenom (1), pričom v bode zalo-
menia zalomeného ramena (1) je toto rameno (1) 
cez otočný čap spojené s konštrukciou vagóna, 
potom na konci zalomeného ramena (1) je upev-
nená strecha (8). 

 

  
 
 

(51) B65G 1/00 
(21) 50080-2016 
(22) 17.6.2016 
(31) PUV 2015-31826 
(32) 2.12.2015 
(33) CZ 
(71) KEYPACK s.r.o., Plzeň, CZ; 
(72) Bejvl Radek, Kamenný Újezd, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Trenčín, SK; 
(54) Regálový zásobník 
(57) Regálový zásobník, ktorého jednotlivé regály (2) 

sú výškovo prestaviteľné v zvislých vedeniach (11) 
rámu (1) a vzájomne spojené zvislými skladnými 
ťahadlami (3), kde horný regál (2') je zavesený 
na závesoch (41) navinuteľných na navíjací bu-
bon (4) otočne uložený na ráme (1), navíjací bu-
bon (4) je kinematicky spojený s kľukovým po-
honom (5) otočne uloženým na ráme (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B65G 13/00, B65G 39/00, B65G 15/00 
(21) 58-2016 
(22) 12.5.2016 
(71) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK; 
(72) Krajčovičová Mária, Ing. PhD., Vígľaš, SK; Lukáč 

Jozef, Bc., Žiar nad Hronom, SK; 
(54) Adaptívny pásový dopravník 
(57) Adaptívny pásový dopravník zobrazený na ob-

rázku 1 je charakterizovaný tým, že na ráme (1) 
je pripevnený hnací (2) a hnaný bubon (3), dolné 
valčekové stolice (5) a napínacie zariadenie (6). 
Dopravník obsahuje horné valčekové stolice (4), 
ktoré umožňujú plynulú zmenu nastavenia uhla 
sklonu valčekov (16). Samotná horná valčeková 
stolica (4) je navrhnutá tak, že umožňuje použí-
vať sériovo vyrábané valčeky (16), čo znižuje 
náklady na výrobu. Podstatou technického rieše-
nia je umožnenie plynulej zmeny uhla sklonu 
valčekov (16) horných valčekových stolíc (4) po-
mocou integrovaného mechanizmu. Zmena uhla 
sklonu valčekov (16) je vykonaná pomocou me-
chanizmu, ktorý môže byť ovládaný ručnou ma-
nipuláciou obsluhy alebo automaticky. Symetric-
ký protichodný pohyb držiakov (8) valčekov (16) 
v rámci jednej hornej valčekovej stolice (4) je 
zabezpečený prostredníctvom ozubeného prevo-
du, kde sa mení rotačný pohyb ozubených kolies 
(14) a (15) na posuvný pohyb ťahadla (11). Kon-
štrukcia umožňuje v prípade použitia ťahadiel 
(11) nerovnakej dĺžky nastaviť rozdielny uhol 
valčekov (16) v rámci jednej hornej valčekovej 
stolice (4). V prípade nastavenia potrebného uhla 
sklonu je možné uhol sklonu valčekov (16) zafi-
xovať v požadovanej polohe k bočnému vedeniu (12) 
pomocou skrutkového spoja (20), čím sa spevní 
konštrukcia, čo umožňuje dosiahnuť vyššiu zaťa-
žiteľnosť prenosu materiálu po páse a znížiť ne-
žiaduce vibrácie. 
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(51) B66C 7/00, B61K 7/00 
(21) 44-2016 
(22) 22.4.2016 
(71) U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice, SK; 
(72) Dancák Jaroslav, Bc., Družstevná pri Hornáde, SK; 

Bittó Martin, Čaňa, SK; 
(54) Spôsob zabezpečenia žeriavových dráh a koľa-

jových vozidiel a zariadenie na jeho vykoná-
vanie 

(57) Opísané je zariadenie pozostávajúce z výsuvného 
mechanizmu (10) obsahujúceho koľajovú zaráž-
ku (1), elektromotor (2) zabezpečujúci zdvih, elek-
tromotor (3) zabezpečujúci posun, strižný člen (4), 
teleso mechanizmu (5) a signalizácie (11), ktorou 
je výhodne LED reťaz (7), ďalej zariadenie zahŕ-
ňa vypínač (12), ktorý je umiestnený v skrinke 
mimo žeriavových/koľajových dráh alebo je čas-
ťou diaľkového ovládania, resp. bezdrôtového 
ovládania, a spôsob na zaistenie žeriavových dráh 
a koľajových vozidiel spočíva v súbežnom spus-
tení výsuvného mechanizmu (10) koľajovej za-
rážky (1), signalizácie (11) a zároveň je pracovný 
priestor odpojený od elektrickej energie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(51) B66C 23/00, E02F 9/00 
(21) 50070-2016 
(22) 27.5.2016 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Baniari Vladislav, Ing., Dolná Zdaňa, SK; Vaško 

Milan, doc., Ing., PhD., Žilina, SK; Kopas Peter, 
Ing., PhD., Martin, SK; 

(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Prídavné žeriavové zariadenie 
(57) Prídavné žeriavové zariadenie obsahuje upínač 

(1), na ktorom sú jedným koncom pohyblivo 
upevnené ramená (2, 2') a lineárny hydraulický 
motor (3). Ten je zároveň cez spoločný spoj po-
hyblivo prepojený s druhým koncom ramien (2, 
2') na účel ich pohybu. Ramená (2, 2') môžu byt’ 
tiež k upínaču (1) upevnené pevne a lineárny 
hydraulický motor (3) pohyblivo prepojený s jed-
ným koncom pohyblivej páky (5). Tá je cez spo-
ločný spoj otočne spojená s druhým koncom ra-
mien (2, 2'). Na druhom konci ramien (2, 2') ale-
bo na druhom konci pohyblivej páky (5) je otoč-
ne upevnený upínací prvok (4). Lineárny hydrau-
lický motor (3) môže byť k upínaču (1) pohybli-
vo upevnený tiež cez priečnik (7) na ramenách 
(2, 2') a ramená (2, 2') pevne upevnené k upínaču 
(1) môžu byť spevnené výstuhami 6, 6'. 

 

  
 
 

(51) C09D 1/00, C09D 5/00, B44C 3/00 
(21) 50035-2016 
(22) 5.2.2015 
(31) CZ20140029196U 
(32) 6.2.2014 
(33) CZ 
(67) 15466001.3 
(71) Koh-I-Noor Hardtmuth a.s., České Budějovice, CZ; 
(72) Záboj Robert, Ing., Hradec Králové, CZ; 
(74) KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s., Bratislava, SK; 
(54) Dekoratívna disperzná farba 
(57) Opisuje sa farba, ktorá obsahuje: a) gélové dis-

perzné prostredie obsahujúce disperziu 2 až 25 % 
hmotn. modifikovaného syntetického vrstevnaté-
ho silikátu a 0,1 až 15 % hmotn. organicky modi-
fikovaného smektitu, pričom zvyšok do 100 % 
hmotn. tvorí voda a ďalšie obvyklé aditíva do 
disperzných farieb, b) dva alebo viaceré prostred-
níctvom zložky a) vzájomne izolované a od nej 
farebne odlišné disperzné podiely rôznych farieb  
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 vo forme kvapôčok so stredným priemerom čas-
tíc 0,5 až 5 mm, ktoré obsahujú disperziu 5 až 50 % 
hmotn. organického kopolyméru, ktorým je ter-
polymér vinylacetát/kyselina akrylová/vinylver-
satát, 0,1 až 30 % hmotn. farebného pigmentu  
a 0,01 až 10 % hmotn. neiónového surfaktantu, 
pričom zvyšok do 100 % hmotn. tvorí voda a prí-
padne ďalšie obvyklé aditíva do disperzných fa-
rieb. Na 1 hmotnostný diel zložky a) pripadá 0,1 
až 5 hmotnostných dielov zložiek b), ktoré sú  
v a) dispergované. 

 
 

(51) E06B 1/00 
(21) 5007-2016 
(22) 12.2.2016 
(71) Lukáč Peter, Bánovce nad Bebravou, SK; 
(72) Lukáč Peter, Bánovce nad Bebravou, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Delená univerzálna zárubňa a obrubová lišta 

dverí 
(57) Delená univerzálna zárubňa dverí pozostáva z ko-

vového základného priečneho dvojfalcového pro-
filového telesa (1) s prvým rovným ramenom (2) 
ukončeným prvou profilovou drážkou (3) a s dru-
hým zalomeným ramenom (4) ukončeným zboku 
zalomeným nosom (5). Na prvú profilovú drážku 
(3) nadväzuje prvé pozdĺžne obloženie (6) s pr-
vým priamkovým profilovým výstupkom (13). 
Ďalej pozostáva z nadstavbového telesa (7) na 
prispôsobenie k šírke zárubne, ktoré je ukončené 
druhým pozdĺžnym obložením (8), pričom nad-
stavbové teleso (7) je osadené aspoň na zalome-
nom nose (5).Obrubová lišta dverí komplemen-
tárne priliehajúca k delenej univerzálnej zárubni 
dverí pozostáva z priečneho dvojfalcového profi-
lu tvoreného vysunutým a zapusteným ramenom 
(34, 35) spojených kolmým mostom (36), pričom 
vysunuté a/alebo zapustené rameno (34, 35) má  
z vonkajšej strany tretí zapustený žliabok (37). 
Tiež vysunuté a/alebo zapustené rameno (34, 35) 
má z vnútornej strany kotviace/prichytávacie prv-
ky (28) orientované kolmo na rovinu vysunutého 
a/alebo zapusteného ramena (34, 35). 

 

  
 

 

(51) F27B 21/00, B29C 67/00, B22F 3/00 
(21) 5031-2016 
(22) 24.5.2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Gondár Ernest, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

Gábrišová Zuzana, Ing., PhD., Bratislava, SK; Brusi-
lová Alena, Ing., PhD., Bratislava, SK; Krčová 
Jana, Ing., Vrbovce, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spekacia hlava na 3D tlač z kompozitných práš-

kových materiálov a jej použitie 
(57) Spekacia hlava na 3D tlač z kompozitných práš-

kových materiálov, ktorá pozostáva zo samostat-
ného predhrievacieho okruhu ochranného plynu  
a zo samostatného spekacieho okruhu, ktoré sú 
uložené v plášti hlavy (8). Spekací okruh je tvo-
rený vertikálne orientovaným odporovým drôtom 
ukončeným spekacím hrotom (9) s napájacimi 
svorkami (4) spekania 

 

  
 
 

(51) G01M 13/00, G01N 3/00, F16C 19/00, 
 F16C 33/00 
(21) 5047-2016 
(22) 9.8.2016 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Hrček Slavomír, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Ko-

hár Robert, doc. Ing., PhD., Povina, SK; Kraus 
Václav, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Medvecký Šte-
fan, prof. Ing., PhD., Gbelany, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Skúšobné zariadenie životnosti materiálov va-

livých ložísk 
(57) Skúšobné zariadenie životnosti materiálov vali-

vých ložísk pozostáva z rámu (11), na ktorom je 
umiestnená horná doska (3) a spodná doska (4), 
ktoré sú medzi sebou spojené rozperkami (7).  
V hornej doske (3) a dolnej doske (4) sú prestavi-
teľne umiestnené dva pevné nosiče (6) vertikálne 
uložených prítlačných valcov (10). V hornej dos-
ke (3) a dolnej doske (4) je umiestnený aj posuv-
ný silovo záťažový nosič (5) vertikálne uložené-
ho prítlačného valca (10). V priesečníku osí po-
suvov dvoch pevných nosičov (6) prítlačných 
valcov (10) s priesečníkom osi posuvu záťažové-
ho nosiča (5) prítlačného valca (10) je v skľúčid-
le (1) rotačného pohonu vertikálne upnutá skúšob-
ná tyčka (2). V priesečníku osí posuvov dvoch  
 



62 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  11 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky úž. vzorov)  
 

 pevných nosičov (6) prítlačných valcov (10) s prie-
sečníkom osi posuvu silovo záťažového nosiča 
(5) prítlačného valca (10) je medzi hornou dos-
kou (3) a spodnou doskou (4) umiestnená v pev-
ná klietka (8) a v nej sú vertikálne umiestnené tri 
dištančné valčeky (9). Dištančné valčeky (9) sú  
v čiarových stykoch valcových plôch v kontakte 
na jednej strane s prítlačnými valcami (10) a na 
druhej strane so skúšobnou tyčkou (2). 

 

  
 
 

(51) G01S 1/00, G01S 5/00, G01S 19/00, 
 G01S 13/00, H04B 1/00, G01C 21/00, 
 G08G 1/00 
(21) 47-2016 
(22) 27.4.2016 
(71) Ďuratný Maroš, Košice, SK; 
(72) Ďuratný Maroš, Košice, SK; 
(54) Monitorovacie elektronické zariadenie pracu-

júce na princípe rádiových vĺn 
(57) Monitorovacie elektronické zariadenie pracujúce 

na princípe rádiových vĺn slúži najmä pre zá-
chranné zložky na vyhľadávanie osôb, turistov  
a skupiny ľudí v exteriéri a určenie polohy osôb 
aj v interiéri. Skladá sa z dvoch častí - vysielača 
a mobilného alebo stacionárneho prijímača. Vy-
sielač obsahuje mikropočítač (1), rádiový modul 
(2), GPS modul (3), pohybový modul (4), modul 
kamery (7), zobrazovací modul (6), modul upo-
zornenia (5) a batériu (10). Mobilný prijímač sa 
skladá z rádiového modulu (2), GPS modulu (3), 
pohybového modulu (4), modulu upozornenia (5), 
modulu kamery (7), pamäťového modulu (8), 
komunikačného modulu (9), zobrazovacieho mo-
dulu (6), mikropočítača (1) a batérie (10). Stacio-
nárny prijímač sa skladá z rádiového modulu (2), 
GPS modulu (3), pohybového modulu (4), modu-
lu upozornenia (5), modulu kamery (7), pamäťo-
vého modulu (8), komunikačného modulu (9), 
mikropočítača (1) a batérie (10). Monitorovacie 
elektronické zariadenie pracujúce na princípe rá-
diových vĺn má viacero možných variantov vyho-
tovenia, resp. modifikácií, pričom rešpektuje zák-
ladnú myšlienku a význam navrhnutého technic-
kého riešenia. 

 
 
 
 

  
 
 

(51) G06F 1/00, G06F 13/00, G08C 19/00, 
 H04L 12/00 
(21) 50120-2015 
(22) 8.12.2015 
(71) Boldburg s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK; 
(72) Petrinec Marek, Ing., Rimavská Sobota, SK; Koc-

túr Tomáš, Ing., Banská Bystrica, SK; Mačička 
Peter, Ing., Humenné, SK; Štrbák Pavol, Štrba, 
SK; Hrúz Matúš, Prešov, SK; 

(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Modulárny rozbočovač a smerovač audio-/vi-

deo- a/alebo DMX signálov 
(57) Modulárny rozbočovač a smerovač audio-/video- 

a/alebo DMX signálov obsahujúci šasi (1) je ďa-
lej tvorený aspoň jednou vnútornou zbernicou (4) 
so sústavou konektorov (3), kde aspoň do časti 
niektorých konektorov (3) je zasunutá variabilná 
zostava periférnych zásuvných modulov s obsiah-
nutou aspoň jednou riadiacou kartou (2.1) a as-
poň jednou vstupno-výstupnou kartou (2.2), pro-
cesových kariet (2.3), zdrojových kariet (2.4)  
a DMX kariet (2.5). Je to redundantné zariadenie 
s Hot-swap technológiou. Vstupno-výstupné kar-
ty (2.2) typu A/D, D/A, D/D a DMX karty (2.6) 
obsahujú CPU obvod (5), obvody (6) FPGA pre-
pojené prepojením (12) l2S TDM data s perifér-
nym modulom (7). Periférny modul (7) obsahuje 
A/D, D/A, D/D vstupno-výstupné prevodníky. 
Procesové karty (2.3) obsahujú aspoň CPU ob-
vod (5) a obvody (6) FPGA a procesovú jednotku 
(11) DSP/FPGA. V modifikácii multikábla, stage 
boxu alebo zvukovej karty pre PC riadiaca karta 
(2.1) je rozšírená a obsahuje CPU obvod (5), ob-
vody (6) FPGA, konfiguračný port (8), sieťovú 
kartu (9) a dva SFP moduly (10). 
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(51) G06Q 10/00, G06Q 50/00 
(21) 50069-2016 
(22) 26.5.2016 
(31) U201530625 
(32) 29.5.2015 
(33) ES 
(71) SISTEMAS KERN, S.A.U., Madrid, ES; 
(72) LOZANO MERINO Juan Carlos, Madrid, ES; 
(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Automatizovaný priemyselný terminál na skla-

dovanie tovaru 
(57) Automatizovaný priemyselný terminál na sklado-

vanie tovaru, ktorý obsahuje riadiacu jednotku (1) 
na riadenie fungovania terminálu, rám (3), tova-
rové priehradky (4) zabudované do rámu (3) na 
umiestnenie balíkov tovaru, prvé blokovacie pros-
triedky (6) na selektívne blokovanie tovarových 
priehradiek (4) v zatvorenom stave, najmenej je-
den oddiel (8, 9) umiestnený v ráme (3) na za-
bezpečenie prístupu do vnútra rámu (3) na vyko-
nanie údržbovej práce na termináli a druhé blo-
kovacie prostriedky (11) na selektívne blokova-
nie oddielov (8, 9) v zatvorenom stave, pričom 
dodatočne obsahuje najmenej jeden príslušný sní-
mač (12) otvorenia pripojený na riadiacu jednot-
ku (1) na indikovanie otvoreného alebo zatvore-
ného stavu každého oddielu (8, 9). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(51) G08G 1/00, G06Q 10/00, H04L 12/00 
(21) 50079-2016 
(22) 17.6.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Flimel Marián, doc. Ing., CSc., Prešov, SK; Fli-

mel Adam, Ing., Prešov, SK; 
(54) Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo 

štvorprúdových cestných komunikácií s clo-
nami na okrajoch komunikácie 

(57) Spôsob riešenia prenosného zariadenia na získa-
vanie údajov zo štvorprúdových cestných komu-
nikácií s clonami na okrajoch komunikácie sa vy-
značuje tým, že pyroelektrický senzor (2) na sníma-
nie celkového počtu automobilov na pravej časti 
komunikácie (A), pyroelektrický senzor (3) na 
snímanie celkového počtu automobilov na ľavej 
časti komunikácie (B), pyroelektrický senzor (4) 
na snímanie celkového počtu nákladných auto-
mobilov na pravej časti komunikácie (A), pyroe-
lektrický senzor (5) na snímanie celkového počtu 
nákladných automobilov na ľavej časti komuni-
kácie (B), bezdrôtová vonkajšia kamera (6) na-
smerovaná na pravú časť komunikácie (A), bez-
drôtová vonkajšia kamera (7) nasmerovaná na 
ľavú časť komunikácie (B) sú upevnené v rôznych 
výškach na teleskopickom stojane (1) v strede 
komunikácie, pričom na pravom okraji jednosmernej 
časti komunikácie (A) je umiestnená zvislá clona 
(8) a na ľavom okraji jednosmernej časti komu-
nikácie (B) je umiestnená zvislá clona (9) v jed-
nej línii priečneho rezu komunikácie a umožňuje 
sa prenos údajov do osobného počítača (10). 

 

  
 
 

(51) G08G 1/00, G06Q 10/00, G06Q 30/00, 
 G06Q 50/00, G06F 17/00, G07B 15/00 
(21) 38-2016 
(22) 4.4.2016 
(31) CZ2015-31480 U 
(32) 2.9.2015 
(33) CZ 
(71) Spratek Tomáš, Mgr., Třinec VI, CZ; 
(72) Spratek Tomáš, Mgr., Třinec VI, CZ; 
(74) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 
(54) Systém na rezerváciu parkovacieho miesta 
(57) Opísaný systém pozostáva z centrálneho dátové-

ho servera (1) s pamäťovým modulom (2) a vý-
počtovou jednotkou (3), ku ktorej je prostredníc-
tvom prenosového kanálu (6) pripojený používa-
teľský terminál (4), pričom výpočtová jednotka 
(3) je vybavená dátovým úložiskom (5) na ukla-
danie databázy (51) štátov, databázy (52) miest,  
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 databázy (53) ulíc, databázy (54) dostupných par-
kovacích miest, ktoré sú vybavené identifikač-
ným znakom, a centrálny dátový server (1) je vy-
bavený hardvérovým prostriedkom (7) na zálo-
hovanie databáz dátového úložiska (5). Používa-
teľský terminál (4) je vybavený pamäťovou jed-
notkou (41), procesnou jednotkou (42) a zobra-
zovacím prostriedkom (43). Pamäťový modul (2) 
obsahuje program na komunikáciu s terminálmi 
(4), na registráciu terminálov (4) na serveri (1), 
na správu databáz dátového úložiska (5). Pamä-
ťová jednotka (41) obsahuje program na komu-
nikáciu s centrálnym dátovým serverom (1), na 
registráciu terminálov (4) na serveri (1), na vkla-
danie dát do databáz dátového úložiska (5). Cen-
trálny dátový server (1) je zabezpečený nezávis-
lým zdrojom (8) napätia. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01G 13/00  50072-2016 
A23L  2/00        32-2016 
A23L 21/00    5025-2016 
A47K  4/00    5042-2015 
A62C 35/00  50073-2016 
A63H 27/00        35-2016 
B01D 53/00        56-2016 

B25J 13/00  50024-2016 
B25J 13/00  50061-2016 
B32B 27/00      198-2015 
B60Q  3/00  50066-2016 
B61D 39/00  50067-2016 
B65G  1/00  50080-2016 
B65G 13/00        58-2016 

B66C  7/00        44-2016 
B66C 23/00  50070-2016 
C09D  1/00  50035-2016 
E06B  1/00    5007-2016 
F27B 21/00    5031-2016 
G01M 13/00    5047-2016 
G01S  1/00        47-2016 

G06F  1/00  50120-2015 
G06Q 10/00  50069-2016 
G08G  1/00  50079-2016 
G08G  1/00        38-2016 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
7581 A61F  7/00 
7582 A61F  2/00 
7583 G02B  6/00 
7584 B61D 23/00 
7585 F16L 59/00 
7586 A01K 13/00 
7587 A62C 37/00 

7588 H02J  7/00 
7589 B66C  1/00 
7590 B66F  7/00 
7591 B29C 43/00 
7592 B03D  1/00 
7593 B02C 13/00 
7594 H05B 37/00 

7595 A23K 10/00 
7596 F02B 43/00 
7597 B25J  9/00 
7598 B60J  1/00 
7599 B60L 15/00 
7600 A61F  2/00 
7601 E01C 13/00 

7602 B61L  5/00 
7603 B60R 25/00 
7604 F16H  1/00 
7605 F16H  1/00 
7606 B62D  6/00 
 
 

 
 

(51) A01K 13/00, A01L 15/00 
(11) 7586 
(21) 166-2015 
(22) 24.9.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 28.9.2016 
(72) Žarnovský Jozef, doc. Ing., PhD., Nitra, SK; Bo-

žek Pavol, doc. Ing., CSc., Voderady, SK; Abra-
mov Ivan, prof. Dr.Sc., Izhevsk, RU; Nikitin Yu. 
R., doc. Ing., PhD., Izhevsk, RU; Kováč Ivan, 
Ing., PhD., Nitra, SK; Mikuš Rastislav, Ing., PhD., 
Cabaj Čápor, SK; Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. 
Ing., CSc., Veľký Lapáš, SK; 

(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - 
Technická fakulta, Nitra, SK; 

(54) Automatizované zariadenie na ošetrenie paz-
nechtov oviec a kôz s regulovaným mechatro-
nickým pohonom 

 
 

(51) A23K 10/00 
(11) 7595 
(21) 118-2015 
(22) 21.6.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 5.10.2016 
(72) Janech Ladislav, Dubové, SK; 
(73) Janech Ladislav, Dubové, SK; 
(74) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Krmivo pre zvieratá 

 
 

(51) A61F 2/00 
(11) 7582 
(21) 5055-2015 
(22) 17.12.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 27.9.2016 
(72) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(73) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(54) Protézový elektromagnetický systém 

 
 

(51) A61F 2/00 
(11) 7600 
(21) 5056-2015 
(22) 17.12.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 5.10.2016 
(72) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(73) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(54) Protézový systém na priame upevnenie 

 
 

(51) A61F 7/00, A47G 9/00 
(11) 7581 
(21) 5019-2015 
(22) 24.6.2015 
(31) 2014-29700, 2015-31151 
(32) 25.6.2014, 2.6.2015 
(33) CZ, CZ 
(45) 2.11.2016 
(47) 27.9.2016 
(72) Killarová Zdeňka, Trutnov, CZ; 
(73) Killarová Zdeňka, Trutnov, CZ; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(54) Nahrievací vankúšový výrobok 

 
 

(51) A62C 37/00, G05D 23/00, G01K 7/00 
(11) 7587 
(21) 191-2015 
(22) 30.11.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 28.9.2016 
(72) Oravec Milan, prof. Ing., PhD., Košice, SK; Fic 

Marek, Ing., Košice, SK; Oravec Jakub, Ing., Ko-
šice, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fa-
kulta, Košice, SK; 

(54) Neodymová tepelná poistka pre sprinkléry s veľ-
kým prietokom 

 
 

(51) B02C 13/00, B02C 18/00, B29B 11/00 
(11) 7593 
(21) 27-2016 
(22) 7.3.2016 
(45) 2.11.2016 
(47) 3.10.2016 
(72) Balašov Boris, Ing., Svätý Jur, SK; 
(73) Melli Interiéry, s.r.o., Horná Potôň, SK; 
(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;  
(54) Spôsob výroby recyklovaných PUR blokov  

s rovnomernou objemovou hmotnosťou a za-
riadenie na jeho vykonanie 

 
 

(51) B03D 1/00, B05B 1/00, C02F 1/00 
(11) 7592 
(21) 50122-2015 
(22) 10.12.2015 
(31) 2015-31554 U 
(32) 24.9.2015 
(33) CZ 
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(45) 2.11.2016 
(47) 3.10.2016 
(72) Bajorek Miroslav, Ing., CSc., Olomouc, CZ; 

Důbrava Karel, Ing., Olomouc, CZ; Chládková 
Helena, Ing., Bystrovany, CZ; Boráň Jaroslav, Ing., 
Ph.D., Lipník nad Bečvou, CZ; Kundrátek Jan, 
Ing., Hranice, CZ; 

(73) Sigmainvest spol. s r.o., Praha 1, Nové Město, CZ; 
KUNST, spol. s r. o., Hranice, CZ; 

(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Kavitačná dýza, najmä pre zariadenie s reali-

záciou flotácie rozpusteným plynom 
 
 

(51) B25J 9/00, B65G 59/00 
(11) 7597 
(21) 174-2015 
(22) 15.10.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 5.10.2016 
(72) Liguš Ján, Ing., Krajná Poľana, SK; Ligušová Ja-

na, Ing., PhD., Valaliky, SK; 
(73) Liguš Ján, Ing., Krajná Poľana, SK; Ligušová Ja-

na, Ing., PhD., Valaliky, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Spôsob snímania a manipulácie s výrobkom po-

mocou 3D integrovaného senzorického zaria-
denia 

 
 

(51) B29C 43/00, B30B 11/00, G08C 19/00, 
 G01N 9/00 
(11) 7591 
(21) 5004-2015 
(22) 13.4.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 30.9.2016 
(72) Križan Peter, doc. Ing., PhD., Dunajská Lužná, 

SK; Svátek Michal, Ing., PhD., Pezinok, SK; 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zapojenie elektronických prostriedkov na op-

timalizáciu technologických parametrov pri li-
sovaní a/alebo na odhad kvality výlistkov 

 
 

(51) B60J 1/00, G02F 1/00 
(11) 7598 
(21) 5023-2015 
(22) 3.8.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 5.10.2016 
(72) Haffner Oto, Ing., Hlohovec, SK; Kučera Erik, 

Ing., Hlohovec, SK; 
(73) Haffner Oto, Ing., Hlohovec, SK; Kučera Erik, 

Ing., Hlohovec, SK; 
(54) Systém na ochranu zraku vodiča pred oslepe-

ním protiidúcim vozidlom 
 
 

(51) B60L 15/00, B60L 11/00 
(11) 7599 
(21) 5027-2015 
(22) 13.8.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 5.10.2016 
 
 

(72) Bugár Martin, Ing., PhD., Kmeťovo, SK; Feren-
cey Viktor, prof. Ing., CSc., Bratislava, SK; Bu-
gár Vladimír, Ing., Kmeťovo, SK; 

(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-
tislava, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
(54) Elektronický diferenciál hnacích kolies elek-

tromobilu 
 
 

(51) B60R 25/00 
(11) 7603 
(21) 5044-2015 
(22) 5.11.2015 
(31) PUV 2015-30565 
(32) 9.11.2015 
(33) CZ 
(45) 2.11.2016 
(47) 6.10.2016 
(72) Pejchal Stanislav, Velké Meziříčí, CZ; 
(73) CONSTRUCT A&D, a.s., Velké Meziříčí, CZ; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(54) Zámok mechanizmu radenia 

 
 

(51) B61D 23/00, B61D 3/00, B60R 3/00, E06C 7/00 
(11) 7584 
(21) 50112-2015 
(22) 30.11.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 27.9.2016 
(72) Slebodník Vladimír, Ing., Odorín, SK; 
(73) TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Sklopné držadlo, najmä plošinového vozňa 

 
 

(51) B61L 5/00 
(11) 7602 
(21) 50129-2015 
(22) 17.12.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 5.10.2016 
(72) Adamec Josef, Ing., Kolín 4, CZ; Šolar Michal, 

Starý Kolín, CZ; 
(73) AŽD Praha s.r.o., Praha 10, CZ; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Závorník s elektrickým dohľadom na ručne 

ovládané výhybky 
 
 

(51) B62D 6/00 
(11) 7606 
(21) 5001-2016 
(22) 13.1.2016 
(45) 2.11.2016 
(47) 6.10.2016 
(72) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
(73) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Konštrukcia progresívneho riadenia kolies mo-

torových vozidiel 
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(51) B66C 1/00, B66D 1/00 
(11) 7589 
(21) 50123-2015 
(22) 10.12.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 29.9.2016 
(72) Kovačič Juraj, Ing., Veľká Lehota, SK; Šabo Ján, 

Ing., Nová Baňa, SK; 
(73) KOVACO, spol. s r.o., Veľká Lehota, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Závesné zariadenie na polohovanie dlhých pred-

metov 
 
 

(51) B66F 7/00, B66F 3/00 
(11) 7590 
(21) 50121-2015 
(22) 9.12.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 30.9.2016 
(72) Bisták Igor, Ing., Považská Bystrica, SK; Kollár 

Pavol, Ing., PhD., Nová Dubnica, SK; Záhoran-
ský Róbert, Ing., PhD., Žilina, SK; Stanček Ján, 
Ing., Kamenná Poruba, SK; Kuric Ivan, prof. Dr. Ing., 
Martin, SK; Uríček Juraj, doc. Ing., PhD., Ru-
dinka, SK; 

(73) KOVAL SYSTEMS, a.s., Beluša, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Elektromechanický pohonný mechanizmus zdví-

hacieho zariadenia s nožnicovou konštrukciou 
 
 

(51) E01C 13/00, B32B 25/00 
(11) 7601 
(21) 50117-2015 
(22) 7.12.2015 
(31) CZ2014-30404 U 
(32) 8.12.2014 
(33) CZ 
(45) 2.11.2016 
(47) 5.10.2016 
(72) Czepa Jiří, Vohančice, CZ; 
(73) INTERTECH PLUS s.r.o., Kuřim, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Prvok na tlmenie nárazu, najmä pre ihriská 

alebo herne 
 
 

(51) F02B 43/00, F02M 25/00 
(11) 7596 
(21) 143-2015 
(22) 3.8.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 5.10.2016 
(72) Klukan Juraj, Ing., Prievidza, SK; Víglaský Jo-

zef, prof. Ing., CSc., Zvolen, SK; 
(73) Klukan Juraj, Ing., Prievidza, SK; Víglaský Jo-

zef, prof. Ing., CSc., Zvolen, SK; 
(54) Spôsob práce zariadenia na spaľovanie alter-

natívnych plynných palív s generátorom vodíka 
 
 

(51) F16H 1/00 
(11) 7605 
(21) 50132-2015 
(22) 18.12.2015 
(45) 2.11.2016 
 
 

(47) 6.10.2016 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ 

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

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Redukčná prevodovka s článkovou spojkou 

 
 

(51) F16H 1/00 
(11) 7604 
(21) 50108-2015 
(22) 18.11.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 6.10.2016 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tót-

hová Mária, Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; 
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Hošovský 
Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Redukčná prevodovka s rúrkovou spojkou 

 
 

(51) F16L 59/00, F16L 39/00, F17C 3/00, 
 F16L 53/00 
(11) 7585 
(21) 173-2015 
(22) 20.10.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 27.9.2016 
(72) Hoffmann Edgar, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Hoffmann Edgar, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie na bezpečnú diaľkovú dopravu kva-

palných plynov 
 
 

(51) G02B 6/00, C08J 5/00, C08L 83/00 
(11) 7583 
(21) 7-2016 
(22) 27.1.2016 
(45) 2.11.2016 
(47) 27.9.2016 
(72) Martinček Ivan, prof., Mgr., PhD., Žilina, SK; 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(54) Spôsob vytvorenia zosilneného optického a me-

chanického spoja optických vláknových sluč-
kových rezonátorov zo siloxánových polymér-
nych vlákien 

 
 

(51) H02J 7/00, H04M 1/00, A45C 11/00 
(11) 7588 
(21) 158-2015 
(22) 21.9.2015 
(45) 2.11.2016 
(47) 28.9.2016 
(72) Božek Pavol, doc. Ing., CSc., Voderady, SK; 

Kollár Pavol, Ing., PhD., Nová Dubnica, SK; Ab-
ramov Andrej, doc. Ing., PhD., Iževsk, RU; Kol-
lárová Milena, Ing., PhD., Nová Dubnica, SK; 
Božek Jakub, Voderady, SK; 

(73) STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fa-
kulta so sídlom v Trnave, Trnava, SK; 

(54) Kryt mobilných zariadení s funkciou dobíjania 
akumulátora zo slnečnej energie 
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(51) H05B 37/00, F21V 23/00, H05B 33/00 
(11) 7594 
(21) 170-2014 
(22) 23.12.2014 
(45) 2.11.2016 
(47) 5.10.2016 
(72) Sedlák Jozef, Ing., Prešov, SK; 
(73) Sedlák Jozef, Ing., Prešov, SK; 
(54) Zapojenie LED svetelného zdroja s elektrickou 

svetelnou jednotkou líniového osvetlenia s elek-
tronickými predradníkmi určenými pre fluo-
rescenčné trubice 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01K 13/00  7586 
A23K 10/00  7595 
A61F  2/00  7582 
A61F  2/00  7600 
A61F  7/00  7581 
A62C 37/00  7587 
B02C 13/00  7593 

B03D  1/00  7592 
B25J  9/00  7597 
B29C 43/00  7591 
B60J  1/00  7598 
B60L 15/00  7599 
B60R 25/00  7603 
B61D 23/00  7584 

B61L  5/00  7602 
B62D  6/00  7606 
B66C  1/00  7589 
B66F  7/00  7590 
E01C 13/00  7601 
F02B 43/00  7596 
F16H  1/00  7605 

F16H  1/00  7604 
F16L 59/00  7585 
G02B  6/00  7583 
H02J  7/00  7588 
H05B 37/00  7594 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku
 
4726 18.09.2016 
4762 25.09.2016 
4822 03.09.2016 
4872 07.09.2016 
5281 04.02.2016 
5297 13.02.2016 

5303 24.02.2016 
5352 26.02.2016 
5464 04.02.2016 
5484 25.02.2016 
6276 15.02.2016 
6277 03.02.2016 

6278 06.02.2016 
6289 21.02.2016 
6300 21.02.2016 
6302 09.02.2016 
6307 17.02.2016 
6309 07.02.2016 

6332 03.02.2016 
6391 10.02.2016 
6418 15.02.2016 
6465 03.02.2016 
6503 07.02.2016 
6721 10.02.2016 

 
 
 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
5574 E04B  1/00 
6325 A63F  7/00 
6490 G01N 29/00 

6511 C02F  5/00 
6543 A61B  5/00 
6631 A61P 17/00 

6658 A47K 13/00 
6695 A23L 19/00 
 

7015 G09F  3/00 
7130 C21B  7/00 

 
 

(51) A23L 19/00, A23G 3/00, A23L 27/00, 
 A23L 21/00 
(11) 6695 
(21) 50077-2012 
(22) 21.9.2012 
(73) Bajkai Miriam, Rimavská Sobota, SK;  
(54) Sladké lupienky, spôsob výroby sladkých lu-

pienkov, ich použitie a polotovar pre sladké lu-
pienky 

 
 

(51) A47K 13/00 
(11) 6658 
(21) 50076-2012 
(22) 6.9.2012 
(73) Bölcskei Ferenc, Monorierdő, HU; 
(54) Sanitárna vložka do toaletných zariadení 

 
 

(51) A61B 5/00, A61H 3/00 
(11) 6543 
(21) 111-2012 
(22) 14.9.2012 
(73) TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, Ko-

šice, SK; 
(54) Mechanizmus rehabilitačnej pomôcky na zme-

nu sklonu a výšky základne obuvi realizovaný 
skrutkovým mechanizmom 

 
 

(51) A61P 17/00, A61K 33/00, A61K 9/00, 
 A61K 8/00 
(11) 6631 
(21) 117-2012 
(22) 21.9.2012 
(73) Cihlář Kamil, Petrovice, CZ; Kucko Ján, Stránské, 

SK; 
(54) Dermatologický prípravok 

 
 

(51) A63F 7/00, A63F 3/00, G07C 15/00 
(11) 6325 
(21) 50022-2012 
(22) 3.3.2012 
(73) Šteffek Jozef, Ing., Malinovo, SK; Kubička Pe-

ter, Žilina, SK;  
(54) Ručné zariadenie na náhodný výber čísiel 

 
 

(51) C02F 5/00 
(11) 6511 
(21) 130-2012 
(22) 17.10.2012 
(73) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK; 
(54) Prostriedok na úpravu vody a výživu rastlín 

 
 

(51) C21B 7/00, C21B 5/00 
(11) 7130 
(21) 5008-2014 
(22) 22.8.2012 
(73) Primetals Technologies Austria GmbH, Linz, AT; 
(54) Vysoká pec 

 
 

(51) E04B 1/00 
(11) 5574 
(21) 5080-2009 
(22) 16.10.2009 
(73) Haasová Marie, Klatovy, CZ; Menhart Libor, Ko-

linec, CZ; 
(54) Reflexná tepelná parotesná izolácia 
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(51) G01N 29/00, F22B 37/00 
(11) 6490 
(21) 108-2012 
(22) 12.9.2012 
(73) VUJE, a. s., Trnava, SK;  
(54) Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu tep-

lovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou 
X-sondy 

 
 
 
 
 

(51) G09F 3/00 
(11) 7015 
(21) 50035-2014 
(22) 15.8.2013 
(73) Sealsec s.r.o., Marianka, SK; 
(54) Bezpečnostná plomba 

 
 
 
 
 
 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A23L 19/00  6695 
A47K 13/00  6658 
A61B  5/00  6543 

A61P 17/00  6631 
A63F  7/00  6325 
C02F  5/00  6511 

C21B  7/00  7130 
E04B  1/00  5574 
 

G01N 29/00  6490 
G09F  3/00  7015 

 
 
 
 
 
 
 
QB2K Licenčné zmluvy registrované alebo udelené 
 
 

(11) 7317 
(21) 50134-2014 
(73) Ústav polymérov SAV, Bratislava, SK; 
 Nadobúdateľ: 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 25.8.2013 
 Dátum zápisu do registra: 6.10.2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TF2K Opravy dátumov 
 
 

(11) 7472 
(21) 50112-2014 
(32) 17.7.2014 
 Vestník č. 7/2016 - FG2K, str. 114 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
28286 06/13.00 
28287 06/03.02 
28288 06/03.03 

28289 02/05.00 
28290 11/02.05 
28291 06/02.01 

28292 32/00.00 
28293 11/02.09 
28294 19/08.03 

28295 25/01.04 

 
 
 

 10 (51) 02/05.00 
(11) 28289 
(15) 14.10.2016 
(18) 7.6.2021 
(21) 51-2016 
(22) 7.6.2016 
(72) Tóth František, Mgr. art., Lubeník, SK; 
(73) Tóth František, Mgr. art., Lubeník, SK; 
(54) Motýlik so stuhou 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako módny doplnok vo forme motýlika. 
(28) 9 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

  
4.1 

  
5.1 
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6.1 

  
7.1 

  
8.1 

  
9.1 

 
 

 10 (51) 06/02.01 
(11) 28291 
(15) 14.10.2016 
(18) 15.6.2021 
(21) 55-2016 
(22) 15.6.2016 
(72) Bakšová Marta, RNDr., PhD., Detva, SK; Bakša 

Ján, RNDr., PhD., Detva, SK; 
(73) Bakšová Marta, RNDr., PhD., Detva, SK; Bakša 

Ján, RNDr., PhD., Detva, SK; 
(54) Posteľ ELIPSA 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je dvoj-

posteľ s poličkami - interiérový nábytok určený 
na oddych. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 
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1.3 

  
1.4 

 
 

 10 (51) 06/03.02 
(11) 28287 
(15) 14.10.2016 
(18) 3.6.2021 
(21) 49-2016 
(22) 3.6.2016 
(72) Lizoňová Denisa, Ing., ArtD., Zvolen, SK; 
(73) Lizoňová Denisa, Ing., ArtD., Zvolen, SK; 
(54) Stolík RETRI 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako konferenčný stolík s dvoma zásuvkami a ple-
teným košom. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 

 
1.3 

 
 

 10 (51) 06/03.03 
(11) 28288 
(15) 14.10.2016 
(18) 3.6.2021 
(21) 50-2016 
(22) 3.6.2016 
(72) Lizoňová Denisa, Ing., ArtD., Zvolen, SK; 
(73) Lizoňová Denisa, Ing., ArtD., Zvolen, SK; 
(54) Servírovací stolík CHA 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako mobilný servírovací stolík s dvoma zá-
suvkami. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

 
 

 10 (51) 06/13.00 
(11) 28286 
(15) 14.10.2016 
(18) 1.6.2021 
(21) 48-2016 
(22) 1.6.2016 
(72) Kalaninová Michaela, Mgr., Košice, SK; 
(73) Kalaninová Michaela, Mgr., Košice, SK; 
(54) Detská perinka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je detská 

perinka, určená na zavinovanie detí. 
(28) 2 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 
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1.6 

  
1.7 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 

 
 

 10 (51) 11/02.05, 21/01.07 
(11) 28290 
(15) 14.10.2016 
(18) 13.6.2021 
(21) 52-2016 
(22) 13.6.2016 
(72) Almáši Koreňová Zuzana, PhDr., Zvolen, SK; 
(73) SueArt design, s.r.o., Zvolen, SK; 
(54) Bábky, ktoré liečia dušu 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, ktorý je v tomto dizajne stelesnený, slúži 

ako bytová dekorácia, hračka, talizman. 
(28) 3 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

 

  
1.3 

 

  
1.4 

  
1.5 

 

  
1.6 

 

  
1.7 
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2.1 

 

  
2.2 

 

  
2.3 

  
2.4 

 

  
2.5 

 

  
2.6 
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3.1 

  
3.2 

  
3.3 

  
3.4 

 
 

 10 (51) 11/02.09 
(11) 28293 
(15) 14.10.2016 
(18) 10.6.2021 
(21) 5007-2016 
(22) 10.6.2016 
(72) Rusnáčik Branislav, Bratislava, SK; 
(73) Rusnáčik Branislav, Bratislava, SK; 
(54) Pamiatkové 3D magnetky s motívom Vysoké 

Tatry 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako 3D magnetky s motívom Vysokých Tatier. 
(28) 8 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 
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1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

  
1.7 

  
1.8 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 

  
2.4 

  
2.5 

  
2.6 
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2.7 

  
2.8 

  
3.1 

  
3.2 

  
3.3 

  
3.4 

  
3.5 

  
3.6 

  
3.7 

  
3.8 

  
4.1 

  
4.2 
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4.3 
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4.5 

  
4.6 
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5.4 

  
5.5 

  
5.6 

  
5.7 

  
5.8 
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6.2 

  
6.3 
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6.5 

  
6.6 

  
6.7 

  
6.8 

  
7.1 
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7.5 

  
7.6 

  
7.7 

  
7.8 

  
8.1 

  
8.2 

  
8.3 

  
8.4 

  
8.5 

  
8.6 

  
8.7 

  
8.8 
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 10 (51) 19/08.03 
(11) 28294 
(15) 17.10.2016 
(18) 20.1.2021 
(21) 1-2016 
(22) 20.1.2016 
(73) DHN COMPANY s.r.o., Kokava nad Rimavicou, 

SK; 
(74) Tao Scorpi, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
(54) Etiketa miešaného alkoholického nápoja. 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je etike-

ta miešaného alkoholického nápoja. 
(28) 2 
(55) 

 
1.1 

 

 
2.1 

 
 

 10 (51) 25/01.04 
(11) 28295 
(15) 17.10.2016 
(18) 29.4.2021 
(21) 23-2016 
(22) 29.4.2016 
(72) Vozárová Martina, Žilina, SK; 
(73) Vozárová Martina, Žilina, SK; 
(54) Forma na odlievanie kameňa 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako forma na odlievanie kameňa. 
(28) 5 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

  
4.1 

  
5.1 

 
 

 10 (51) 32/00.00 
(11) 28292 
(15) 14.10.2016 
(18) 23.6.2021 
(21) 56-2016 
(22) 23.6.2016 
(72) Hegedűš David, Dulovce, SK; 
(73) Hegedűš David, Dulovce, SK; 
(74) Tao Scorpi, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
(54) Logo 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako logo. 
(28) 3 
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(55) 

  
1.1 

 

  
2.1 

 

  
3.1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
02/05.00 28289 
06/02.01 28291 
06/03.02 28287 

06/03.03 28288 
06/13.00 28286 
11/02.05 28290 

11/02.09 28293 
19/08.03 28294 
25/01.04 28295 

32/00.00 28292 
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MC4Q Vymazané zapísané dizajny 
 
 

(11) 28039 
(21) 101-2013 
(22) 25.10.2013 
(54) Svetelné návestidlo AŽD 70 
(58) 2.9.2016 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako svetelné návestidlo používané na železnici. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) (11) (58) (11) (58) 
 
26329 26.02.2016 
26336 09.02.2016 
26337 09.02.2016 

26339 15.02.2016 
27051 01.02.2016 
27262 22.02.2016 

27277 16.02.2016 
27729 01.02.2016 
27730 07.02.2016 

27731 21.02.2016 
27734 28.02.2016 

 
 
 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
27302 19/01.00 
27752 12/16.06 
27788 25/01.08 

27825 09/01.01 
27827 09/01.01 

 
 

 9 (51) 09/01.01 
(11) 27827 
(15) 27.6.2012 
(18) 14.12.2021 
(21) 90-2011 
(22) 14.12.2011 
(73) OLD HEROLD, s.r.o., Trenčín, SK; 
(54) Fľaša HEROLD 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je skle-

nená fľaša, ktorá je určená na plnenie špeciálny-
mi značkovými liehovinami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 (51) 09/01.01 
(11) 27825 
(15) 27.6.2012 
(18) 7.12.2021 
(21) 82-2011 
(22) 7.12.2011 
(73) OLD HEROLD, s.r.o., Trenčín, SK; 
(54) Fľaša BOROVIČKA 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je skle-

nená fľaša, ktorá je určená na plnenie špeciálny-
mi značkovými liehovinami. 
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 9 (51) 12/16.06, 12/16.11 
(11) 27752 
(15) 6.10.2011 
(18) 13.5.2021 
(21) 28-2011 
(22) 13.5.2011 
(73) SCANIA CV AB, Södertälje, SE;  
(54) Diely karosérie vozidla 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorých sú dizajny hromadnej prihlášky 

stelesnené, sú dielmi karosérie vozidla: 
1. Predné stúpadlo 
2. Nárazník 
3. Kryt stúpadla 
4. Kryt stúpadla 
5. Šachta 
6. Čelný poklop 
7. Zadná ochranná platňa 
8. Stredná ochranná platňa 
9. Rohový kryt 
10. Rohový kryt 

 
 
 
 
 
 
 

 8 (51) 19/01.00 
(11) 27302 
(15) 30.11.2006 
(18) 20.9.2021 
(21) 43-2006 
(22) 20.9.2006 
(73) SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Banská Bystrica, SK; 
(54) Doručenková obálka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na 

ktorom je použitý, je určený na použitie ako do-
ručenková obálka. 

 
 

 9 (51) 25/01.08 
(11) 27788 
(15) 4.4.2012 
(18) 22.7.2021 
(21) 43-2011 
(22) 22.7.2011 
(73) Lupták Ján, Ing., Zvolen, SK; 
(54) Hliníkové profily 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky stelesnené v prihlasovaných dizajnoch 

sú určené najmä ako hliníkové profily. 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
09/01.01  27825 
09/01.01  27827 
12/16.06  27752 

19/01.00  27302 
25/01.08  27788 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
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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 známky 

Európskej únie, premenou ktorej vznikla prihláška 
národnej ochrannej známky 

(646) Číslo a dátum podania ochrannej známky Európskej 
únie, premenou ktorej vznikla prihláška národnej 
ochrannej známky 

(731) Meno a adresa prihlasovateľa (-ov) 
(732) Meno a adresa majiteľa (-ov) 
(740) Meno a adresa zástupcu (-ov) 
(770) Meno a adresa predchádzajúceho prihlasovateľa (-ov) 

alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny vlastníctva) 
(771) Predchádzajúce meno alebo adresa prihlasovateľa 

(-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny údajov) 
(791) Meno a adresa držiteľa (-ov) licencie 
(793) Podmienky a obmedzenia licencie 
(800) Číslo a dátum medzinárodného zápisu 
(881) Číslo a dátum zápisu ochrannej známky 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) 
 
  960-2015 
1938-2015 
2435-2015 
2495-2015 
5299-2015 
5596-2015 
5656-2015 
5657-2015 
  138-2016 
  139-2016 
  277-2016 
  278-2016 
  316-2016 
  456-2016 
  559-2016 
  578-2016 
  601-2016 
  617-2016 
  669-2016 
  691-2016 
  692-2016 
  745-2016 
  821-2016 
  822-2016 
  823-2016 
  824-2016 
  825-2016 
  845-2016 
  846-2016 
  847-2016 
  963-2016 

  985-2016 
  986-2016 
  987-2016 
  988-2016 
  989-2016 
  990-2016 
  994-2016 
  995-2016 
  996-2016 
  997-2016 
  998-2016 
  999-2016 
1000-2016 
1001-2016 
1002-2016 
1003-2016 
1004-2016 
1005-2016 
1006-2016 
1007-2016 
1014-2016 
1015-2016 
1016-2016 
1017-2016 
1063-2016 
1116-2016 
1117-2016 
1166-2016 
1179-2016 
1180-2016 
1208-2016 

1209-2016 
1218-2016 
1219-2016 
1225-2016 
1235-2016 
1255-2016 
1256-2016 
1277-2016 
1295-2016 
1304-2016 
1305-2016 
1326-2016 
1336-2016 
1356-2016 
1379-2016 
1391-2016 
1393-2016 
1421-2016 
1461-2016 
1464-2016 
1491-2016 
1492-2016 
1499-2016 
1504-2016 
1515-2016 
1542-2016 
1558-2016 
1572-2016 
1573-2016 
1582-2016 
1584-2016 

1585-2016 
1586-2016 
1587-2016 
1625-2016 
1629-2016 
1634-2016 
1635-2016 
1647-2016 
1666-2016 
1668-2016 
1699-2016 
1702-2016 
1705-2016 
1766-2016 
5009-2016 
5107-2016 
5125-2016 
5126-2016 
5242-2016 
5243-2016 
5244-2016 
5258-2016 
5263-2016 
5267-2016 
5274-2016 
5281-2016 
5283-2016 
5333-2016 
5334-2016 
5335-2016 
5336-2016 

 
 
 

(210) 960-2015 
(220) 7.5.2015 

 10 (511) 2, 35 
(511) 2 - Farby, nátery; fixatívy do farieb; laky; práš-

kové kovové pigmenty; moridlá na drevo; prí-
pravky na ochranu a konzerváciu dreva; farby  
a nátery na ochranu proti korózií; maliarske far-
by; farbivá; prírodné živice v surovom stave; la-
zúrovacie farby na drevo (vnútorné i vonkajšie); 
moridlá na drevo; penetrácie na spevnenie a prí-
pravu povrchov; materiály na povrchové úpravy 
stien budov pre vonkajšie i vnútorné použitie (far-
by, fermeže, laky); fasádne farby; akrylové farby; 
antikorózne nátery (farby); riedidlá na farby; rie-
didlá na laky; zahusťovadlá náterových hmôt; 
pigmenty a spojivá pre farby. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 2 tohto zoznamu; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 2 tohto zoznamu prostredníc-
tvom internetu; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby pri dovoze a vývoze výrobkov uvede-
ných v triede 2 tohto zoznamu; zásobovacie služ-
by pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre 
iné podniky); kancelárske práce; analýzy nákla-
dov; fakturácie. 
 

(540) Premio 
(731) SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 

Košeca, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1938-2015 
(220) 21.9.2015 

 10 (511) 19, 20, 22 
(511) 19 - Vonkajšie rolety (nekovové, nie textilné). 

20 - Krúžky na záclony; slučky na záclony a zá-
vesy (nie textilné); interiérové lamelové žalúzie 
alebo rolety; koľajničky na záclony a závesy; zá-
clonové tyče; záclonové háčiky; záclonové šnú-
ry; okenné interiérové rolety (nábytkové vybave-
nie); rolety z tkaného dreva (nábytkové vybave-
nie); plastové kladky na rolety. 
22 - Textilné exteriérové rolety. 

(540) 

  
 

(591) žltá, zlatá, čierna 
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(731) floorwood.cz a.s., 17. listopadu 237, 530 02 Par-
dubice, CZ; 

(740) Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária, 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2435-2015 
(220) 1.12.2015 

 10 (511) 2, 16 
(511) 2 - Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov 

(tonery). 
16 - Papier; tlačoviny; tlačené publikácie; ponu-
kové listy (tlačoviny); katalógy; reklamné letáky; 
tlačené reklamné materiály; podložky na stôl (pa-
piernický tovar); papierové servítky; papierové 
vreckovky; toaletný papier; papierové utierky; 
papierové hygienické vrecká na balenie; kance-
lársky papier; xerografický papier; pauzovací pa-
pier; tabelačný papier; faxový papier; obálky (pa-
piernický tovar); samolepiace etikety (okrem tex-
tilných); samolepiace bločky (papiernický tovar); 
poznámkové bloky (papiernický tovar); bloky a sa-
mostatné hárky; telefónne zápisníky (papiernický 
tovar); diáre; záznamové knihy (papiernický tovar); 
knihy pošty (papiernický tovar); tlačivá (formu-
láre); mapy; kalendáre; korekčné laky (kancelár-
ske potreby); korekčné papieriky(kancelárske pot-
reby); korekčné ceruzky(kancelárske potreby); 
gumy na gumovanie; strúhadlá na ceruzky (elek-
trické aj neelektrické); ceruzky; mikroceruzky (pí-
sacie potreby); písacie potreby; tuhy do ceruziek 
(náplne); zvýrazňovače; popisovače; kancelárske 
etikety (okrem textilných); lepidlá na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; zoší-
vačky (kancelárske potreby); dierovačky (kance-
lárske potreby); rezačky; pravítka; kancelárske spon-
ky; kancelárske klipsy(kancelárske potreby); pri-
pináčiky; dátumovky a číslovačky (pečiatky); sto-
jany na pečiatky; papierové dosky (papiernický 
tovar); rýchloviazače (kancelárske potreby); prieh-
ľadné obaly (papiernický tovar); zaraďovače (kan-
celárske potreby); podpisové knihy (kancelárske 
potreby); triediace knihy (kancelárske potreby); ar-
chívne boxy; archívne krabice; vizitkáre (papier-
nický tovar); kartotékové lístky; vizitky; skarto-
vačky (kancelárske potreby). 

(540) ZAJTRA ALEBO ZADARMO 
(731) OFFICE DEPOT s. r. o., Floriánova 2461, 253 01 

Hostivice, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2495-2015 
(220) 14.12.2015 

 10 (511) 1, 9, 11 
(511) 1 - Prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky na 

odstraňovanie vodného kameňa, nie pre domácnosť. 
9 - Magnety; elektromagnetické cievky; baromet-
re; prístroje na reguláciu tepla; prístroje na regu-
láciu vykurovacích pecí; elektrické kolektory; 
galvanické články; elektrolyzéry; nástroje a stro-
je na skúšanie materiálov; prístroje na rozbor 
plynov; induktory (elektrotechnika); automatické 
časové spínače (nie hodinárske); ozonizátory; aci-
dimetre; salinometre (prístroje na meranie obsa-
hu soli vo vode, pôde); membrány do vedeckých  
 
 

prístrojov; indukčné cievky; sonometre; elektric-
ké zariadenia proti krádežiam; destilačné labora-
tórne prístroje; destilačné prístroje na vedecké 
použitie; dekoratívne magnety; selenoidné venti-
ly (elektromagnetické prepínače). 
11 - Automatické zavlažovacie zariadenia; ohrie-
vače vody (bojlery); kúpeľňové armatúry; bojlery 
(nie časti strojov); ohrievače vody; vykurovacie 
telesá; kohútiky a kohúty na potrubia; regenerá-
tory tepla; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie 
zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; výh-
revné kotly; vykurovacie telesá na kúrenie tuhý-
mi, tekutými alebo plynnými palivami; vodovod-
né zariadenia; klimatizačné prístroje; destilačné 
kolóny; zariadenia na dezinfikovanie; odsoľova-
cie; destilačné prístroje; tlakové zásobníky vody; 
sterilizátory vody; výmenníky tepla; lampy na 
čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); UV- 
-lampy nie na lekárske použitie; destilačné veže; 
teplovodné vykurovacie prístroje; príslušenstvo 
na reguláciu plynových zariadení a na plynové 
potrubia; bezpečnostné zariadenia na vodné ale-
bo plynové zariadenia a na vodovodné alebo ply-
nové potrubia; kohútiky; sterilizátory; zariadenia 
na výrobu pary; záchodové sedadlá; zmiešavacie 
batérie na vodovodné potrubia; bezpečnostné za-
riadenia na prístroje na vodu; prístroje a zariade-
nia na zmäkčovanie vody; sterilizátory vzduchu; 
destilačné prístroje; zariadenia na zásobovanie 
vodou; elektrické filtračné alebo extrakčné kávo-
vary; elektrické kávovary; tepelné čerpadlá; so-
lárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; 
prívodné zariadenia ku kúrenárskym a tepláren-
ským kotlom; zariadenia na prívod vody; prístro-
je na chlórovanie vody v bazénoch; termostatické 
ventily (časti ústredného kúrenia); zavlažovacie 
stroje pre poľnohospodárstvo. 

(540) Crystal 
(731) Crystal Water s.r.o., Gen. Viesta 1672/26, 911 01 

Trenčín, SK; 
 
 

(210) 5299-2015 
(220) 18.5.2015 

 10 (511) 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45 
(511) 36 - Realitné kancelárie, sprostredkovanie nehnu-

teľností; služby v oblasti akvizície nehnuteľnosti; 
manažovanie a zariaďovanie vlastníctva nehnu-
teľností a zdieľaných nehnuteľností; manažova-
nie a zariaďovanie vlastníctva bytových domov  
a zdieľaných bytových domov; manažovanie a za-
riaďovanie vlastníctva bytov a zdieľaných bytov; 
investovanie v oblasti nehnuteľností; správa ne-
hnuteľností; manažovanie a riadenie zdieľania neh-
nuteľností v časovo vymedzených úsekoch; pre-
nájom nehnuteľností; prenájom bytových domov; 
prenájom bytov. 
37 - Stavebníctvo; údržba, upratovanie, čistenie  
a opravy budov, infraštruktúrnych objektov, ko-
merčných, priemyselných, obytných objektov a rea-
lít. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
41 - Zábava; výchovno-zábavné klubové služby; pos-
kytovanie zariadení na karaoke; diskotéky (služby); 
herne s hracími automatmi (služby); nočné kluby. 
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43 - Hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) 
služby; bary (služby). 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; 
poľnohospodárske, záhradnícke alebo lesnícke 
služby; verejné kúpele (na hygienické účely). 
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochra-
nu majetku a osôb; opatrovanie detí doma; plá-
novanie a príprava svadobných obradov; špiritis-
tické poradenstvo; individuálne módne poraden-
stvo; online služby sociálnych sietí; mediačné služ-
by; svadobné agentúry; požičiavanie odevov; po-
žičiavanie spoločenských odevov; zoznamovacie 
služby; sprevádzanie do spoločnosti; osobní stráž-
covia; služby concierge. 

(540) 

  
 

(731) Sheraton International IP, LLC, One StarPoint, 
Stamford, Connecticut 06902, US; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 

(210) 5596-2015 
(220) 2.11.2015 

 10 (511) 5, 30, 44 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky okrem vakcín; zvero-

lekárske výrobky; hygienické výrobky na lekár-
ske použitie; diétne potraviny a diétne látky na 
lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny 
pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; 
náplasti, obväzový materiál; materiály na plom-
bovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné 
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungi-
cídy, herbicídy. 
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); koreni-
ny; konzumný ľad. 
44 - Zverolekárske služby; starostlivosť o hygie-
nu a krásu ľudí alebo zvierat. 

(540) OČKOVANIE S ÚSMEVOM 
(731) APOTEX (ČR), spol. s r.o., Na Poříčí 1079/3a, 

110 00 Praha 1, CZ; 
(740) Cvik Pavol, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5656-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 25, 28, 35 
(511) 25 - Odevy; obuv; športová obuv; pokrývky hlavy; 

dámske hotové odevy (konfekcia); detské hotové 
odevy (konfekcia); pánske hotové odevy (konfek- 
 

 cia); vrchné ošatenie; športové odevy; plavky; 
spodná bielizeň; rukavice; tričká; tielka; košele; 
pulóvre. 
28 - Telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; gymnastické zariade-
nia; športové náradie; bejzbalové rukavice; bazé-
ny (na hranie); biliardové gule; biliardové stoly; 
biliardové tága; topánky na korčuľovanie s upev-
nenými korčuľami; zariadenia na bowling; nára-
die na bowling; boxerské rukavice; jednoradové 
kolieskové korčule; kolieskové korčule; korčule; 
boxovacie vrecia; vrecia na cvičenie (športové 
potreby); činky; šarkany; stoly na stolový futbal; 
golfové palice; golfové rukavice; golfové vaky 
na kolieskach alebo bez koliesok; hokejky; chrá-
niče na píšťaly (športový tovar); stúpacie železá 
(horolezecké); hojdačky; hračky; hry; chrániče na 
kolená (športový tovar); chrániče na lakte (športo-
vý tovar); stacionárne tréningové bicykle, roto-
pedy; stacionárne cyklistické eliptické a iné tre-
nažéry; závesné klzáky (rogalá); kolobežky (hrač-
ky); klzáky (padákové); kolky (hra); lyžiarske via-
zania; vosky na lyže; lyže; obaly na lyže; lyže na 
surfovanie; vodné lyže; lopty na hranie; ochranné 
vypchávky (časti športovej výstroje); paintballo-
vé zbrane (športové potreby); náboje do paintbal-
lových zbraní (športové potreby); pištole (hrač-
ky); plavecké plutvy; potápačské plutvy; činky; 
posilňovacie stroje; posilňovacie pomôcky (cvi-
čebné náradie); stroje na telesné cvičenia; hoke-
jové puky; rakety (športové náradie); rukavice na 
športové hry; siete (športové potreby); skejtbor-
dy; stoly na stolný tenis; surfovacie dosky; terče; 
trampolíny. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; účtovníc-
tvo; obchodná administratíva; kancelárske práce. 

(540) Pennyboard 
(731) inSPORTline s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov, 

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

 
 

(210) 5657-2015 
(220) 4.12.2015 

 10 (511) 25, 28, 35 
(511) 25 - Odevy; obuv; športová obuv; pokrývky hla-

vy; dámske hotové odevy (konfekcia); detské ho-
tové odevy (konfekcia); pánske hotové odevy (kon-
fekcia); vrchné ošatenie; športové odevy; plavky; 
spodná bielizeň; rukavice; tričká; tielka; košele; 
pulóvre. 
28 - Telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; gymnastické zariade-
nia; športové náradie; bejzbalové rukavice; bazé-
ny (na hranie); biliardové gule; biliardové stoly; 
biliardové tága; topánky na korčuľovanie s upev-
nenými korčuľami; zariadenia na bowling; nára-
die na bowling; boxerské rukavice; jednoradové 
kolieskové korčule; kolieskové korčule; korčule; 
boxovacie vrecia; vrecia na cvičenie (športové 
potreby); činky; šarkany; stoly na stolový futbal; 
golfové palice; golfové rukavice; golfové vaky 
na kolieskach alebo bez koliesok; hokejky; chrá-
niče na píšťaly (športový tovar); stúpacie železá 
(horolezecké); hojdačky; hračky; hry; chrániče na 
kolená (športový tovar); chrániče na lakte (športo- 
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vý tovar); stacionárne tréningové bicykle, roto-
pedy; stacionárne cyklistické eliptické a iné tre-
nažéry; závesné klzáky (rogalá); kolobežky (hrač-
ky); klzáky (padákové); kolky (hra); lyžiarske 
viazania; vosky na lyže; lyže; obaly na lyže; lyže 
na surfovanie; vodné lyže; lopty na hranie; ochran-
né vypchávky (časti športovej výstroje); paintbal-
lové zbrane (športové potreby); náboje do pain-
tballových zbraní (športové potreby); pištole 
(hračky); plavecké plutvy; potápačské plutvy; 
činky; posilňovacie stroje; posilňovacie pomôcky 
(cvičebné náradie); stroje na telesné cvičenia; 
hokejové puky; rakety (športové náradie); ruka-
vice na športové hry; siete (športové potreby); 
skejtbordy; stoly na stolný tenis; surfovacie dos-
ky; terče; trampolíny. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; účtovníc-
tvo; obchodná administratíva; kancelárske práce. 

(540) Penny board 
(731) inSPORTline s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov, 

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

 
 

(210) 138-2016 
(220) 27.1.2016 

 10 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Mäso; klobásy, salámy, párky; šunka; konzer-

vované mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky. 
30 - Paštéty zapekané v ceste; plnené koláče; sen-
dviče; pečivo s mäsovou náplňou. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) 

  
 

(591) zelená, červená 
(731) Beef House, s.r.o., Smolenická 1, 851 05 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 139-2016 
(220) 27.1.2016 

 10 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Mäso; klobásy, salámy, párky; šunka; konzer-

vované mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky. 
30 - Paštéty zapekané v ceste; plnené koláče; sen-
dviče; pečivo s mäsovou náplňou. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) 

  
 

(591) červená, zelená 
(731) Beef House, s.r.o., Smolenická 1, 851 05 Brati-

slava, SK; 
 
 
 
 

(210) 277-2016 
(220) 15.2.2016 

 10 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Diétne sucháre na lekárske použitie; diétne 

sušienky na lekárske použitie; diétne piškóty na 
lekárske použitie; diétne keksy na lekárske pou-
žitie; dietetické diétne pečivo na lekárske použi-
tie; diétne cukrovinky na lekárske použitie; diét-
ne bonbóny na lekárske použitie; pastilky na le-
kárske použitie; žuvačky na lekárske použitie; 
diétna čokoláda na lekárske použitie; cukrovin-
kárske a pečivárske výrobky pre diabetikov. 
30 - Čokoláda; čokoládové cukrovinky; nečoko-
ládové cukrovinky; cukríky; obilninové výrobky; 
trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; perníky, 
medovníky; keksy; tyčinky; sušienky; krekery (sla-
né pečivo); koláče; dezerty; zákusky; torty; ob-
látky; vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdo-
bovanie vianočných stromčekov; müsli; sucháre; 
biskvity; pralinky; piškóty; vafle; trubičky; pas-
tilky ( cukrovinky); bonbóny; lízanky; karamelky 
(cukríky); fondán (cukrovinky); ovocné želé (cuk-
rovinky); mentolové cukríky; žuvačky; zmrzliny; 
cukor; med. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; 
sprostredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) PALOMA 
(731) PALOMA PLUS, s. r. o., E. Belluša 6936/12, 

921 01 Piešťany, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 278-2016 
(220) 15.2.2016 

 10 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Diétne sucháre na lekárske použitie; diétne 

sušienky na lekárske použitie; diétne piškóty na 
lekárske použitie; diétne keksy na lekárske po-
užitie; dietetické diétne pečivo na lekárske použi-
tie; diétne cukrovinky na lekárske použitie; diét-
ne bonbóny na lekárske použitie; pastilky na le-
kárske použitie; žuvačky na lekárske použitie; 
diétna čokoláda na lekárske použitie; cukrovin-
kárske a pečivárske výrobky pre diabetikov. 
30 - Čokoláda; čokoládové cukrovinky; nečoko-
ládové cukrovinky; cukríky; obilninové výrobky; 
trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; perníky, 
medovníky; keksy; tyčinky; sušienky; krekery (sla-
né pečivo); koláče; dezerty; zákusky; torty; ob-
látky; vianočné kolekcie a iné cukrovinky na oz-
dobovanie vianočných stromčekov; müsli; suchá-
re; biskvity; pralinky; piškóty; vafle; trubičky; 
pastilky ( cukrovinky); bonbóny; lízanky; karamel-ky 
(cukríky); fondán (cukrovinky); ovocné želé (cuk-
rovinky); mentolové cukríky; žuvačky; zmrzliny; 
cukor; med. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; 
sprostredkovanie obchodu s tovarmi. 
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(540) 

  
 

(591) červená 
(731) PALOMA PLUS, s. r. o., E. Belluša 6936/12, 

921 01 Piešťany, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 316-2016 
(220) 17.2.2016 

 10 (511) 29, 30, 31, 32, 43 
(511) 29 - Hotové jedlá obsahujúce prevažne mäso; ry-

bie pokrmy; hotové jedlá obsahujúce prevažne 
hydinu; hotové jedlá obsahujúce prevažne vajcia; 
mäso a mäsové výrobky; ovocné chuťovky; ovoc-
ná dreň; ovocné šaláty; polievky; kandizované 
ovocie; zeleninové šaláty; zeleninové výťažky na 
varenie (šťavy); paradajková šťava na varenie; 
mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka. 
30 - Hotové jedlá obsahujúce prevažne cestovi-
ny; hotové jedlá obsahujúce prevažne ryžu; pot-
raviny vyrobené z obilnín; múčne jedlá; šalátové 
zálievky; kandis (na povrch cukroviniek); pekár-
ske výrobky; chlieb; žemle; sladké žemle; croi-
santy; bagety; bagel (chlebové pečivo); chlebové 
placky; sendviče; plnené bagety; obložené žemle; 
čaj; ľadový čaj; čokoládové nápoje; torty; kakao-
vé nápoje; káva; kávové nápoje; obilninové chu-
ťovky; zmesi na torty; vodová a smotanová zmr-
zlina; mrazené jogurty (mrazené potraviny); ča-
jové nápoje (bez liečivých účinkov). 
31 - Čerstvé ovocie; zelenina čerstvá; čerstvé zá-
hradné bylinky. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné 
nápoje; zeleninové nápoje; nealkoholické výťaž-
ky z ovocia; nektár ovocný (nealkoholický); džú-
sy; šťavy zeleninové (nápoje); nealkoholické kok-
taily; minerálna voda; mušt (nekvasený); príchu-
te na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; 
prípravky na výrobu nápojov. 
43 - Príprava jedál; rýchle občerstvenie (snackba-
ry); reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring); kaviarne; samoobslužné reštaurácie; zmluv-
né požičiavanie stoličiek, stolov, prestierania, 
nápojového skla; prenájom prístrojov na varenie; 
bary (služby). 

(540) UGO. Pre ľahší život. 
(731) Kofola CS a.s., Nad Porubkou 2278/31A, 708 00 

Ostrava - Poruba, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 456-2016 
(220) 3.3.2016 

 10 (511) 9, 16, 35 
(511) 9 - Audiovizuálne prijímače; diaprojektory; gra-

mofóny; magnetofóny; počítače; nahraté počíta-
čové programy; počítačový hardvér; počítačové 
programy (sťahovateľné) ; premietacie prístroje;  
videokamery; vysielače (telekomunikácie); vy-
sielače elektronických signálov; televízne prijí-
mače; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové 
prehrávacie zariadenia, prehrávače. 
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; pohľadni-
ce; časopisy (periodiká); katalógy; noviny; obež-
níky; periodiká; tlačivá (formuláre). 
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; online 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); spracova-
nie textov; televízna reklama; vydávanie reklam-
ných textov; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; prenájom reklamných materiálov. 

(540) Vtedy na západe 
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 559-2016 
(220) 14.3.2016 

 10 (511) 9 
(511) 9 - GPS prijímače; GPS vysielače; globálne na-

vigačné zariadenia na určenie trasy; globálne na-
vigačné zariadenia na určenie polohy; softvér pre 
GPS navigačné systémy; zariadenia a prístroje 
globálneho polohového systému (GPS); periférne 
zariadenia počítačov nosené na tele; prenosné pre-
hrávače médií; zariadenia na sledovanie fyzickej 
aktivity nosené na tele; telekomunikačné prístro-
je nosené na tele; prenosné počítače; smartfóny 
nosené na tele; prenosné monitory; elektronické 
zariadenia na identifikáciu zvierat; elektronické 
obojky na výcvik zvierat; elektronické zariadenia 
na lokalizovanie a sledovanie stratených vecí, 
ľudí, domácich zvierat pomocou rádiofrekvencie 
alebo globálnych polohových systémov alebo 
mobilných komunikačných sietí. 

(540) 

  
 

(731) Mishiko Holding s. r. o., Tomášikova 64, 831 04 
Bratislava, SK; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-
nosť patentových zástupcov, Bratislava 5, SK; 
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(210) 578-2016 
(220) 16.3.2016 

 10 (511) 30, 32, 35, 43 
(511) 30 - Zákusky, koláče; cukrárske výrobky; bon-

bóny; cestá; cesto na koláče; slané pečivo; krek-
ry; lístkové cesto; mandľové cesto; cukríky; pas-
tilky; cukrovinky; fondán; ovocné želé; penové 
zákusky; jemné pečivo; karamelky; čokoláda; čo-
koládová pena; káva; kávové nápoje; čokoládové 
nápoje; kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; 
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové 
nápoje; čaj; ľadový čaj; nápoje na báze čajov; ko-
láče s plnkou; mandľové cukrovinky; arašidové 
cukrovinky; marcipán; oblátky; palacinky; perní-
ky, medovníky; pirohy a pirôžky; sucháre, su-
šienky; torty; jedlé ozdoby na zákusky; biskvity; 
suché pečivo; pralinky; puding; keksy; šaláty; 
dresingy na šaláty; sendviče; šerbety; cukrovinky 
na zdobenie vianočných stromčekov; zmrzliny; 
zmrzlinové nápoje; zmrzlinové krémy. 
32 - Citronády; džúsy; ovocné džúsy; ovocné ne-
ktáre; zeleninové džúsy; nealkoholické koktaily; 
mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; man-
dľové mlieko; arašidové mlieko; nealkoholické 
nápoje; medové nealkoholické nápoje; nealkoho-
lické ovocné nápoje; nealkoholické mušty; neal-
koholické nápoje obsahujúce ovocie; minerálne 
vody; sóda; stolová voda; sýtené vody; pivo; zá-
zvorové pivo; sirupy na výrobu nápojov. 
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými 
v triedach 30 a 32 tohto zoznamu; veľkoobchod-
ná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 30  
a 32 tohto zoznamu; obchodné poradenstvo; pod-
nikateľské poradenstvo; podpora predaja; pred-
vádzanie tovaru; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; aktualizovanie 
reklamných materiálov; uverejňovanie reklam-
ných textov; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov. 
43 - Služby kaviarne; služby cukrárne; príprava  
a dodávka cukrárenských výrobkov na objednáv-
ku do domu; ketering. 

(540) 

  
 

(591) biela, fialová 
(731) Cukráreň u babičky s. r. o., Lipová 435/2, 900 45 

Malinovo, SK; 
(740) Serina Peter, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 601-2016 
(220) 20.3.2016 

 10 (511) 16, 25, 35, 41, 43 
(511) 16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-

reby; fotografie; papiernický tovar a písacie pot-
reby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť; potreby pre umelcov; štetce; písacie  
 

 stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učeb-
né a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); 
plastové obalové materiály; typy, tlačové písmo; 
štočky; oceľové písmená; oceľové pierka; dáv-
kovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); pe-
čiatky (s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie 
adresy; papier; plagáty; reklamné tabule z papie-
ra, kartónu alebo lepenky; frankovacie stroje na 
kancelárske použitie; kancelárske štipce; spony 
na perá; zošívačky (kancelárske potreby); albu-
my; obrazy; tlače (rytiny); pásky (prstence) na 
cigary; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektric-
ké aj neelektrické); knižné zarážky; opierky na 
ruky pre maliarov; vodové farby (akvarely); ar-
chitektonické modely; spisové obaly (papiernic-
ký tovar); bridlicové tabuľky; bridlice (na kresle-
nie); strieborný papier; modelovacia hlina; arit-
metické tabuľky; rytiny; umelecké litografie; ob-
razy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zoraďovače, 
šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kance-
lárske použitie; podložky pod pivové poháre; 
lístky; biologické vzorky na mikroskopické po-
zorovanie (učebné pomôcky); tlačiarenské štoč-
ky; skicáre; útržkové bloky; cievky s páskami do 
písacích strojov; držiaky na písacie potreby; bro-
žúry; výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie 
hubky (kancelárske potreby); maliarske štetce; 
pijavý papier; pečate; pečatidlá; napustené pe-
čiatkovacie podušky; pečatné vosky; kancelárske 
pečatné stroje; materiály na pečatenie; zošity; zá-
suvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; vzory 
na kopírovanie; priesvitný papier (pauzovací); 
pauzovacie plátno; náprstky na ochranu pred zra-
nením; typy, tlačové písmo; kopírovací uhľový 
papier; papier do záznamových zariadení; poz-
námkové zošity; uholníky, príložníky; mapy; vy-
učovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; 
kartotékové lístky; hárky papiera; kartón, lepen-
ka; lepenkové škatule na klobúky; dierovacie 
karty do žakárových strojov; tuby z kartónu; ka-
talógy; kovové príchytky na kartotečné lístky; 
spevníky; ružence; sádzacie rámy (polygrafia); 
obaly na doklady; maliarske stojany; číslice (tla-
čiarenské typy); tuš; chromolitografy (polygrafia); 
chromolitografy (polygrafia); modelovacie vosky 
okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske pot-
reby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; 
knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (pís-
mená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); tla-
čiarenské ručné sádzadlá; zásuvky na spisy; pa-
pierové kornúty; korekčné laky (kancelárske pot-
reby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceru-
ziek (náplne); histologické rezy (učebné pomôc-
ky); rysovacie krividlá; obaly (papiernický to-
var); krieda na písanie; litografická krieda; kraj-
čírska krieda; držiaky na kriedu; násady na ce-
ruzky; mechanické ceruzky; papierové obaly na 
mliečne výrobky; kancelárske štipce; valce do pí-
sacích strojov; obtlačky; grafické vzory (tlačovi-
ny); mramorovacie hrebene (pomôcky pre výt-
varníkov); rysovacie dosky; rysovacie potreby; 
rysovacie nástroje; diagramy; obálky (papiernic-
ký tovar); kopírovacie zariadenia; leptané štočky; 
baliaci papier; hroty pier; písacie stroje (elektric-
ké aj neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; 
hroty písacích pier zo zlata; pomôcky na vyma-
závanie; písacie potreby; emblémy (papierové pe- 
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 čate); šablóny na vymazávanie; gumy na gumo-
vanie; papier do elektrokardiografov; dierovačky 
(kancelárske potreby); atramenty; farbiace pásky; 
kalamáre; obálkovacie stroje do kancelárií; foto-
grafie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; knihárske 
textílie; rysovacie súpravy; účtovné knihy; zoz-
namy; figuríny z papierovej drviny; filtračný pa-
pier; filtračné materiály (papier); tlačivá (formu-
láre); kancelárske potreby okrem nábytku; uhoľ 
na umelecké kreslenie; šablóny (kancelárske pot-
reby); tlačiarenské sadzobnice; galvanotypy (po-
lygrafia); geografické mapy; zemské glóbusy; 
mištičky na vodové farby; grafické reprodukcie; 
grafické zobrazenia; škrabky na kancelárske po-
užitie; rytecké dosky; hektografy; časové rozvrhy 
(tlačoviny); navlhčovadlá (kancelárske potreby); 
pohľadnice; tlačoviny; ručné etiketovacie prístro-
je; podklady na tlačenie, nie textilné; prenosné 
tlačiarničky (kancelárske potreby); tlačené publi-
kácie; príručky; listový papier; ťažidlo na papie-
re; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; 
rysovacie perá; stolové prestieranie z papiera; li-
tografie; litografické dosky; brožované knihy; svie-
tivý papier; papierová drvina; paragóny; značko-
vacia krieda; modelovacie plastové hmoty; mo-
delovacie hmoty; modelovacie pasty; papierové 
vreckovky; farbiace plátna do rozmnožovacích 
strojov; papierové obrusy; školské tabule; kance-
lárske sponky; paginovačky; olejotlače; záložky 
do kníh; papierové pečate; palety pre maliarov; 
pantografy (rysovacie potreby); papiernický to-
var; pergamenový papier; pastelky; krajčírske 
strihy; puzdrá na šablóny; maliarske valčeky pre 
domácnosť; maliarske plátna; škatule s farbami 
(školské pomôcky); baliace plastové fólie; zaria-
denia na paspartovanie fotografií; stojany na fo-
tografie; zinkografické štočky; nákresy; dosky na 
spisy; plniace perá; šablóny na kreslenie a maľo-
vanie; rozmnožovacie blany; portréty; papierové 
ozdobné kvetináče; rozmnožovacie stroje a prí-
stroje; papierové pásky a štítky na zaznamenáva-
nie počítačových programov; prospekty; papier 
na rádiogramy; rysovacie pravítka; tlačové regle-
ty; knihárske potreby; väzby na knihy; knihárske 
plátno; knihárske nite; farbiace plátna do kopíro-
vacích strojov; perá (kancelárske potreby); časo-
pisy (periodiká); papierové pásky; pásky do písa-
cích strojov; papierové alebo plastové vrecká  
a tašky na balenie; podušky na pečiatky; školské 
potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; bla-
hoprajné pohľadnice; mastenec (krajčírska krie-
da); guľôčky do guľôčkových pier; papierové pod-
ložky na stôl (anglické prestieranie); podložky na 
písanie; klávesy písacích strojov; stojany na pe-
čiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; sto-
jany na pečiatky; priesvitky (papiernický tovar); 
etiketovacie kliešte; glutín (kancelárske lepidlo 
alebo lepidlo pre domácnosť); lepidlá na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pás-
ky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 
adresné štítky do adresovacích strojov; ročenky; 
kalendáre; škrobové lepidlá pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; štetce; samolepky pre domác-
nosť a na kancelárske použitie; gumičky (kance-
lárske potreby); papierové podbradníky; drevitá 
lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; le-
penkové alebo papierové škatule; stojany na perá 
a ceruzky; lepenkové alebo papierové obaly na  
 

 fľaše; papierové podložky pod poháre; oznáme-
nia (papiernický tovar); plastové bublinové fólie (na 
balenie); papierové zástavy; skartovačky (kance-
lárske potreby); fólie z regenerovanej celulózy na 
balenie; skrine na spisy (kancelárske potreby); 
lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; nože na papier (kancelárske potreby); pa-
pierové alebo plastové vrecká na odpadky; strú-
hadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); od-
ličovacie papierové obrúsky; papierové servítky; 
papierové obrúsky (prestieranie); uholníky na ry-
sovanie; príložníky na rysovanie; násadky na pe-
rá; písacie súpravy (papiernický tovar); kalamá-
re; obaly na súpravy písacích potrieb; grafické 
znaky; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; 
pútače z papiera alebo lepenky; papierové utier-
ky; papierové utierky na tvár; etikety okrem tex-
tilných; rydlá (rycie ihly); viskózové fólie na ba-
lenie; lepiace gumy na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; pogumované plátno pre papier-
nictvo; vyzina (želatína) na kancelárske použitie 
a pre domácnosť; vrecká do mikrovlnných rúr; 
papierové filtre na kávu; paletizačné plastové fó-
lie (priľnavé, naťahovacie); pásky do počítačo-
vých tlačiarní; papierové alebo kartónové výves-
né tabule; samolepky (papiernický tovar); kni-
hárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); 
komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); 
puzdrá na šekové knižky; atramentové tyčinky; 
kamenné kalamáre (nádobky na atrament); hu-
dobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; škro-
bové obalové materiály; parafínový papier; puz-
drá na pasy; kaligrafické štetce; písacie nástroje; 
papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumo-
vaný); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie 
elektrické; laminovačky na dokumenty (kance-
lárske potreby); papier xuan (na čínsku kaligrafiu 
a čínske maľby); zotierače tabúľ; tabule na zapi-
chovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; 
ozdobné papierové mašle; formy na modelovacie 
hliny (pomôcky pre výtvarníkov); sponky na ban-
kovky; nákupné karty (nie na hranie); papierové 
alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na ba-
lenie potravín; papierové alebo plastové hárky 
alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potra-
vín; korekčné pásky (kancelárske pomôcky); ma-
liarske palety; značkovacie perá (papiernický to-
var); letáky; obálky na dokumenty (papiernický 
tovar); držiaky stránok otvorenej knihy; polymé-
rová modelovacia hmota; pečiatky na znehodno-
covanie známok; papierové alebo lepenkové ba-
liace materiály (výplňové, tlmiace); papierové ale-
bo lepenkové vypchávkové materiály; bankovky; 
značkovací kriedový sprej; tlačené poukážky; ry-
žový papier. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; protišmyko-
vé pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; 
obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pan-
čuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti 
pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba  
z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; špič-
ky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku 
bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti ode-
vov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spod-
ky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná 
bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); 
klobúkové kostry; šilty; opasky (časti odevov);  
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pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, or-
náty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; pod-
väzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topá-
nok; košele; náprsenky; košele s krátkym ruká-
vom; 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 (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pok-
rývky 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); cylin-
dre (klobúky); gabardénové plášte; korzety (spod-
ná bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; pružné 
pásky na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných 
odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremo-
kavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; 
oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, 
dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; 
manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mit-
ry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušino-
vé kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrec-
ká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; 
pánske spodky; podprsenky; zvrchníky; kabátiky; 
podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi 
(rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; 
závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; 
kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; po-
došvy na obuv; topánky; podpätky; topánky na 
šport; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štup-
le na kopačky; športová obuv; čelenky (oblečenie); 
parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodnič-
ky; 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); vreckovky do saka; papierové klo-
búky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové 
sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odieva-
nie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; 
šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; špor-
tové tielka; „valenky“ (ruské plstené čižmy); alby 
(liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky 
pohlcujúce pot. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce; pomoc pri riade-
ní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; lepenie plagá-
tov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; komerčné informačné kancelárie; analýzy 
nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fo-
tokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení; úč-
tovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie 
výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové au-
dity (revízia účtov); poradenstvo pri organizova-
ní a riadení obchodnej činnosti; personálne pora-
denstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písa-
nie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení ob- 
 

chodných alebo priemyselných podnikov; roz-
množovanie dokumentov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; 
prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný ale-
bo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); stenografické služby; televízna 
reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); 
aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné úče-
ly a podporu predaja; marketingový prieskum; 
správa počítačových súborov; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prieskum verejnej mien-
ky; príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; služby poskytované pri premies-
tňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske 
služby; vypracovávanie daňových priznaní; od-
kazovacie telefónne služby (pre neprítomných 
predplatiteľov); spracovanie textov; služby pred-
plácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zá-
sielkové reklamné služby; administratívna správa 
hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých 
činností; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích stro-
jov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služ-
by); prenájom predajných automatov; výber za-
mestnancov pomocou psychologických testov; služ-
by porovnávania cien; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; predplatné 
telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); fakturácie; písanie reklamných 
textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie spon-
zorov; organizovanie módnych prehliadok na 
podporu predaja; tvorba reklamných filmov; ob-
chodný manažment pre športovcov; marketing; 
telemarketingové služby; maloobchodné alebo 
veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zvero-
lekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s le-
kárskymi potrebami; prenájom predajných stán-
kov; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských kontaktných informácií; optimalizácia 
internetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
optimalizácia obchodovania na webových strán-
kach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných  
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transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; navrhovanie reklamných materiálov; exter-
né administratívne riadenie podnikov; podávanie 
daňových priznaní; podnikové riadenie refundo-
vaných programov (pre tretie osoby); prenájom 
bilbordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); 
indexovanie webových stránok na obchodné ale-
bo reklamné účely; správa programov pre pravi-
delných cestujúcich v leteckej doprave; plánova-
nie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie 
stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; písanie textov sce-
nárov na reklamné účely. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); zábavné 
parky; zábava; drezúra zvierat; prenájom kine-
matografických prístrojov; služby estrádnych umel-
cov; filmové štúdiá; cirkusové predstavenia; or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná 
výchova; prenájom dekorácií na predstavenia; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem rek-
lamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; po-
žičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie ki-
nematografických filmov; produkcia filmov (nie 
reklamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh 
(knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie rozhla-
sových a televíznych prijímačov; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; varietné pred-
stavenia; služby orchestrov; divadelné predstave-
nia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
televízna zábava; prenájom divadelných kulís; 
zoologické záhrady (služby); poskytovanie špor-
tovísk; pózovanie modelov výtvarným umelcom; 
služby pojazdných knižníc; služby kasín (hazar-
dné hry); výchovnozábavné klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); informácie o vý-
chove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pe-
dagogická činnosť); informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; hazardné hry (herne); poskytovanie 
golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kon-
dičné cvičenia); služby poskytované prázdnino-
vými tábormi (zábava); organizovanie živých vy-
stúpení; premietanie kinematografických filmov; 
detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie špor-
tových súťaží; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí 
(prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); 
informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie 
potápačského výstroja; požičiavanie športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); pre-
nájom štadiónov; prenájom videorekordérov; po-
žičiavanie videopások; organizovanie a vedenie 
seminárov; tábory na športové sústredenia; orga-
nizovanie a vedenie sympózií; meranie času na 
športových podujatiach; internátne školy; organi- 
 
 
 

zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); or-
ganizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, da- 
bing; náboženská výchova; organizovanie lotérií; 
organizovanie plesov; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); herne s hracími automatmi 
(služby); požičiavanie audioprístrojov; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a te-
levíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; 
požičiavanie videokamier; písanie textov scená-
rov nie na reklamné účely; strihanie videopások; 
online vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); titulkovanie; online poskytovanie počí-
tačových hier (z počítačových sietí); karaoke služ-
by; hudobné skladateľské služby; nočné kluby 
(zábava); online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); fotogra-
fické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri 
voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); reportérske služby; prekladateľské služby; 
tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie videopá-
sok; fotografovanie na mikrofilm; služby agentúr 
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; 
písanie textov; organizovanie a vedenie koncer-
tov; kaligrafické služby; formátovanie textov (nie 
na reklamné účely); organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); 
prenájom športových plôch; služby diskdžoke-
jov; tlmočnícke služby; služby osobných tréne-
rov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; 
odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; poži-
čiavanie hračiek; prenájom vybavenia herní; škol-
ské služby (vzdelávanie); online poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on-
line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); individuálne vyučovanie; organizo-
vanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účas-
ťou; skladanie piesní; písanie televíznych a fil-
mových scenárov (tvorba); turistické prehliadky 
so sprievodcom. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie; 
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodá-
vanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); domovy dôchodcov; kaviarne; samo-
obslužné jedálne; poskytovanie pozemkov pre kem-
pingy; závodné jedálne; prenájom prechodného 
ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hote-
lierske služby; detské jasle; reštauračné (stravo-
vacie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; 
rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné 
reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); uby-
tovanie pre zvieratá; bary (služby); prázdninové 
tábory (ubytovacie služby); prenájom prenosných 
stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; mo-
tely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obru-
sov a nápojového skla; prenájom prednáškových 
sál; požičiavanie turistických stanov; požičiavanie 
prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov 
na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích zariadení; 
ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny. 
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(540) 

  
 

(591) zlatá-žltá, sivá, modrá, červená, čierna 
(731) Takáč Zsolt, Kvetná 3064/15, 92401 Galanta, SK; 

 
 

(210) 617-2016 
(220) 18.3.2016 

 10 (511) 16, 25, 41 
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); ry-
tiny; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; lístky; 
gumy na gumovanie; figuríny z papierovej drvi-
ny; kalendáre; ročenky; samolepky pre domác-
nosť a na kancelárske použitie; papierové pod-
bradníky; stojany na perá a ceruzky. 
25 - Športové tričká, dresy; oblečenie pre bábätká; 
pleteniny (oblečenie); tričká; šatky na krk; šály 
uviazané pod krkom; vesty pre rybárov; vrec-
kovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); 
šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; špor-
tové tielka; uniformy; bundy; saká; papierové ode-
vy; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsenky; 
zástery; kravaty; chrániče uší proti chladu (pok-
rývky hlavy); konfekcia (odevy); klobúky; oble-
čenie; košele s krátkym rukávom; košele; pulóv-
re; svetre; opasky (časti odevov); šilty; spodná 
bielizeň; priliehavé čiapky; pleteniny; čiapky; ba-
retky; pančuchy; obuv. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych  
a rekreáciu; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie živých vy-
stúpení; premietanie kinematografických filmov; 
organizovanie športových súťaží; praktický vý-
cvik (ukážky); informácie o možnostiach zábavy; 
informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie 
športového výstroja (okrem dopravných pros-
triedkov); organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie a vedenie seminá-
rov; tábory na športové sústredenia; koučovanie 
(školenie); prenájom športových plôch; odborné 
preškoľovanie; on line poskytovanie videozáz-
namov (bez možností kopírovania); individuálne 
vyučovanie. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, zelená 
(731) CNC-INAXES s.r.o., Běstviny 13, 51801 Dobruš-

ka, CZ; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 

 

(210) 669-2016 
(220) 23.5.2016 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 

vydávanie reklamných materiálov. 
38 - Rozhlasové vysielanie; rozhlasové hudobné-
ho vysielanie. 
41 - Vzdelávanie; zábava; publikačné služby ok-
rem vydávania reklamných textov; organizovanie 
koncertov; nahrávanie hudobných záznamov na 
účely archivovania rozhlasových fondov; organi-
zovanie hudobných súťaží (zábava); tvorba roz-
hlasových programov; tvorba rozhlasových spra-
vodajských programov; tvorba rozhlasových pub-
licistických programov. 

(540) 

  
 

(731) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, 
CZ; 

 
 

(210) 691-2016 
(220) 1.4.2016 

 10 (511) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 27, 30, 35, 36, 39, 40, 43 

(511) 1 - Nespracované umelé živice, nespracované plas-
ty; hasiace zmesi; prípravky na kalenie a zvára-
nie kovov; triesloviny. 
2 - Surové prírodné živice. 
5 - Materiály na plombovanie zubov a na zubné 
odtlačky. 
6 - Kovy a ich zliatiny; prenosné kovové stavby; 
kovové materiály na železničné trate; kovové pot-
rubia a rúry; trezory; rudy. 
7 - Elektrické otvárače na konzervy; stroje na 
miesenie; stroje na výrobu cestovín; elektromecha-
nické stroje na výrobu nápojov; elektromecha-
nické stroje na prípravu pokrmov; elektrické ku-
chynské stroje; stroje na škrabanie zeleniny; stro-
je na strúhanie zeleniny; elektrické šľahače pre 
domácnosť; elektrické lisy na ovocie pre domác-
nosť; elektrické kuchynské roboty; lisy na ovo-
cie; zdvíhacie zariadenia; píly (stroje); šijacie 
stroje; reťazové píly; parné čistiace stroje; vyso-
kotlakové čistiace stroje; vysávače; hadice vysá-
vačov prachu; kefové hubice na vysávače; príslu-
šenstvo vysávačov na rozprašovanie osviežova-
čov vzduchu a dezinfekčných prípravkov; vrecká 
do vysávačov; obrábacie stroje; motory okrem 
motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevo-
dovky (okrem spojok a prevodoviek do pozem-
ných vozidiel); liahne; predajné automaty. 
8 - Bodné a sečné zbrane. 
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovlá-
danie elektrického prúdu; mechanizmy minco-
vých prístrojov. 
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverole-
kárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, 
umelé oči a umelé zuby; ortopedické pomôcky; 
chirurgické šijacie potreby. 
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11 - Zariadenia na výrobu pary. 
12 - Dopravné prostriedky, vozidlá (okrem troj-
koliek, dvojkolesových vozíkov a bicyklov); za-
riadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po 
vode (okrem trojkoliek, dvojkolesových vozíkov 
a bicyklov). 
13 - Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny. 
16 - Knihárske potreby; učebné a vyučovacie po-
môcky (okrem prístrojov); typy, tlačové písmo; 
štočky. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (su-
roviny alebo polotovary) a náhradky týchto mate-
riálov; plastové polotovary (okrem plastových 
fólií, nie ako obaľovacieho materiálu). 
18 - Koža a koženka; surové kože; biče, postroje 
a sedlárske výrobky. 
20 - Kosť, rohovina, slonovina, veľrybie kostice, 
perleť (suroviny alebo polotovary); mušle; sepio-
lit; jantár. 
21 - Materiály na výrobu kief; sklo okrem sta-
vebného (surovina alebo polotovar). 
22 - Vláknité textilné suroviny. 
27 - Závesné nástenné dekorácie okrem textilných. 
30 - Melasový sirup; konzumný ľad. 
35 - Obchodný manažment; obchodná adminis-
tratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby) (okrem prenájmu a správy 
nehnuteľností). 
39 - Doprava; organizovanie ciest. 
40 - Údenie potravín; lisovanie ovocia; zmrazo-
vanie potravín; mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby (okrem kaviarní, bufetov ako 
rýchleho občerstvenia); prechodné ubytovanie. 

(540) Terno 
(731) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava - Petržalka, SK; 
 
 

(210) 692-2016 
(220) 1.4.2016 

 10 (511) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 27, 30, 35, 36, 39, 40, 43 

(511) 1 - Nespracované umelé živice, nespracované plas-
ty; hasiace zmesi; prípravky na kalenie a zvára-
nie kovov; triesloviny. 
2 - Surové prírodné živice. 
5 - Materiály na plombovanie zubov a na zubné 
odtlačky. 
6 - Kovy a ich zliatiny; prenosné kovové stavby; 
kovové materiály na železničné trate; kovové po-
trubia a rúry; trezory; rudy. 
7 - Elektrické otvárače na konzervy; stroje na 
miesenie; stroje na výrobu cestovín; elektrome-
chanické stroje na výrobu nápojov; elektrome-
chanické stroje na prípravu pokrmov; elektrické 
kuchynské stroje; stroje na škrabanie zeleniny; 
stroje na strúhanie zeleniny; elektrické šľahače 
pre domácnosť; elektrické lisy na ovocie pre do-
mácnosť; elektrické kuchynské roboty; lisy na 
ovocie; zdvíhacie zariadenia; píly (stroje); šijacie 
stroje; reťazové píly; parné čistiace stroje; vyso-
kotlakové čistiace stroje; vysávače; hadice vysá-
vačov prachu; kefové hubice na vysávače; príslu-
šenstvo vysávačov na rozprašovanie osviežova-
čov vzduchu a dezinfekčných prípravkov; vrecká 
do vysávačov; obrábacie stroje; motory okrem  
 

motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevo-
dovky (okrem spojok a prevodoviek do pozem-
ných vozidiel); liahne; predajné automaty. 
8 - Bodné a sečné zbrane. 
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovlá-
danie elektrického prúdu; mechanizmy minco-
vých prístrojov. 
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverole-
kárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, 
umelé oči a umelé zuby; ortopedické pomôcky; 
chirurgické šijacie potreby. 
11 - Zariadenia na výrobu pary. 
12 - Dopravné prostriedky, vozidlá (okrem troj-
koliek, dvojkolesových vozíkov a bicyklov); za-
riadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po 
vode (okrem trojkoliek, dvojkolesových vozíkov 
a bicyklov). 
13 - Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny. 
16 - Knihárske potreby; učebné a vyučovacie po-
môcky (okrem prístrojov); typy, tlačové písmo; 
štočky. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (su-
roviny alebo polotovary) a náhradky týchto mate-
riálov; plastové polotovary (okrem plastových 
fólií, nie ako obaľovacieho materiálu). 
18 - Koža a koženka; surové kože; biče, postroje 
a sedlárske výrobky. 
20 - Kosť, rohovina, slonovina, veľrybie kostice, 
perleť (suroviny alebo polotovary); mušle; sepio-
lit; jantár. 
21 - Materiály na výrobu kief; sklo okrem sta-
vebného (surovina alebo polotovar). 
22 - Vláknité textilné suroviny. 
27 - Závesné nástenné dekorácie okrem textilných. 
30 - Melasový sirup; konzumný ľad. 
35 - Obchodný manažment; obchodná administra-
tíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby) (okrem prenájmu a správy 
nehnuteľností). 
39 - Doprava; organizovanie ciest. 
40 - Údenie potravín; lisovanie ovocia; zmrazo-
vanie potravín; mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby (okrem kaviarní, bufetov ako 
rýchleho občerstvenia); prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(731) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-
tislava - Petržalka, SK; 

 
 

(210) 745-2016 
(220) 8.4.2016 

 10 (511) 3, 4, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 33 
(511) 3 - Aromatické látky (esenciálne oleje); éterické 

esencie; kozmetické prípravky; soli do kúpeľa, 
nie na lekárske použitie; mydlá; vrecúška s par-
fumovaným práškom do bielizne; všetky uvede-
né tovary s pôvodom v Českej republike. 
4 - Sviečky s pôvodom v Českej republike. 
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16 - Etikety (okrem textilných); kalendáre; kni-
hy; knižné záložky; lepenkové alebo papierové 
obaly na fľaše; listový papier; nálepky na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace štít-
ky (kancelárske potreby); pohľadnice; útržkové 
bloky; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); ka-
risbloky (papiernický tovar); diáre (papiernický 
tovar); všetky uvedené tovary s pôvodom v Čes-
kej republike. 
24 - Kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); tex-
tilné obrúsky na stolovanie (prestieranie); oblieč-
ky na vankúše; stolová bielizeň; uteráky; utierky 
na riad; textilné etikety; všetky uvedené tovary  
s pôvodom v Českej republike. 
25 - Tričká; šaty; šatky; zástery; čiapky; všetky 
uvedené tovary s pôvodom v Českej republike. 
28 - Bábky; bábiky; drevené ľudové hračky; zvon-
čeky na vianočné stromčeky; všetky uvedené to-
vary s pôvodom v Českej republike. 
29 - Džemy; klobásy, salámy; syry; údeniny; tu-
kové nátierky na chlieb; všetky uvedené tovary  
s pôvodom v Českej republike. 
30 - Cukríky; cukrovinky; čaj; čokoláda; med; 
perníky, medovníky; sušienky; torty; zákusky, ko-
láče; všetky uvedené tovary s pôvodom v Českej 
republike. 
33 - Liehoviny; likéry; horké likéry; medovina; 
víno; všetky uvedené tovary s pôvodom v Českej 
republike. 

(540) 

  
 

(591) bordová 
(731) Furdíková Bibiána, Šiašovo 4, 977 01 Brezno, SK; 

 
 

(210) 821-2016 
(220) 3.6.2016 

 10 (511) 38, 42 
(511) 38 - Komunikácia mobilnými telefónmi; prenos 

správ a obrazových informácií prostredníctvom po-
čítačov. 
42 - Tvorba softvéru; návrh počítačových systémov. 

(540) InfoPanel hbbNRSR 
(731) Kancelária Národnej rady SR, nám. A. Dubčeka 1, 

812 80 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 822-2016 
(220) 3.6.2016 

 10 (511) 38, 42 
(511) 38 - Komunikácia mobilnými telefónmi; prenos 

správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov. 
42 - Tvorba softvéru; návrh počítačových systémov. 

(540) InfoPanel iNRSR 
(731) Kancelária Národnej rady SR, nám. A. Dubčeka 1, 

812 80 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 823-2016 
(220) 3.6.2016 

 10 (511) 38, 42 
(511) 38 - Komunikácia mobilnými telefónmi; prenos 

správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov. 
42 - Tvorba softvéru; návrh počítačových systémov. 

(540) tvNRSR 
(731) Kancelária Národnej rady SR, nám. A. Dubčeka 1, 

812 80 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 824-2016 
(220) 3.6.2016 

 10 (511) 38, 42 
(511) 38 - Komunikácia mobilnými telefónmi; prenos 

správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov. 
42 - Tvorba softvéru; návrh počítačových systémov. 

(540) hbbNRSR 
(731) Kancelária Národnej rady SR, nám. A. Dubčeka 1, 

812 80 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 825-2016 
(220) 3.6.2016 

 10 (511) 38, 42 
(511) 38 - Komunikácia mobilnými telefónmi; prenos 

správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov. 
42 - Tvorba softvéru; návrh počítačových systémov. 

(540) iNRSR 
(731) Kancelária Národnej rady SR, nám. A. Dubčeka 1, 

812 80 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 845-2016 
(220) 20.4.2016 

 10 (511) 12, 28 
(511) 12 - Elektromobily; dopravné prostriedky na po-

hyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; 
dvojkolesové vozíky. 
28 - Vozidlá (hračky). 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(731) SAPPHIRE-MODELS s.r.o., Námestie SNP 13, 

811 06 Bratislava, SK; 
(740) Valla Milan, Mgr., Bratislava, SK; 
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(210) 846-2016 
(220) 20.4.2016 

 10 (511) 41, 45 
(511) 41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-

nizovanie letných škôl (vzdelávanie); organizo-
vanie odborných workshopov; vydávanie odbor-
ných publikácií (okrem reklamných). 
45 - Výskum a vývoj v oblasti zahraničnej a bez-
pečnostnej politiky. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, biela 
(731) Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, 

CENAA n.f., Mariánske námestie 31, 010 01 Ži-
lina, SK; 

 
 

(210) 847-2016 
(220) 20.4.2016 

 10 (511) 41, 45 
(511) 41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-

nizovanie letných škôl (vzdelávanie); organizo-
vanie odborných workshopov; vydávanie odbor-
ných publikácií (okrem reklamných). 
45 - Výskum a vývoj v oblasti zahraničnej a bez-
pečnostnej politiky. 

(540) Centrum pre európske 
 a severoatlantické 
 vzťahy - CENAA 
(731) Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, 

CENAA n.f., Mariánske námestie 31, 010 01 Ži-
lina, SK; 

 
 

(210) 963-2016 
(220) 3.5.2016 

 10 (511) 3, 8, 41, 44 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

8 - Holiace nástroje; nožnice; pinzety (klieštiky); 
epilačné pinzety; žiletky, čepele holiacich nástro-
jov; taštičky s holiacimi potrebami; britvy, holia-
ce strojčeky (elektrické aj neelektrické); pinzety; 
depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); 
klieštiky na očné riasy; prístroje na tetovanie. 
41 - Vzdelávanie. 
44 - Starostlivosť o duševné zdravie; terapeutické 
masáže (zdravotnícka starostlivosť); poskytova-
nie zariadení dlhodobej zdravotníckej starostli-
vosti; poradenské služby v oblasti zdravotnej sta-
rostlivosti; poskytovanie služieb zdravotníckej 
starostlivosti v domácnosti; poradenské služby  
 

v oblasti starostlivosti o zdravie; lekárske pora-
denské služby v oblasti zdravotnej starostlivosti; 
služby v oblasti starostlivosti o ambulantných  
a hospitalizovaných pacientov (zdravotnícka sta-
rostlivosť); zdravotnícke služby poskytované v rám-
ci siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
na zmluvnom základe; starostlivosť o krásu pre 
ľudí; kozmetické služby starostlivosti o telo; po-
radenstvo v oblasti starostlivosti o zovňajšok; po-
radenstvo v oblasti starostlivosti o krásu. 

(540) 

  
 

(731) Annušová Monika, I. Madácha 4, 936 01 Šahy, SK; 
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 985-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; mas-
lo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mliečnych 
výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vysokým 
obsahom mlieka); kvasené mliečne výrobky; kva-
sené ochutené mliečne výrobky; syry; syrové ná-
tierky; zrejúce syry; zrejúce syry s plesňou; syry 
naložené v soľnom náleve; tvarohové syry; čer-
stvé syry v tekutom alebo pastovom stave; jogur-
tové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo cuk-
rárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cukro-
vé polevy; potravinárske cukrové polevy vyrobe-
né prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá  
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); slad-
ké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
ovocné nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); 
zázvorové limonády; šerbety (nápoje); nealkoho-
lické ovocné výťažky; nealkoholické nápoje ob-
sahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
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(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, červená, hnedá, oranžová, žltá, 
ružová 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 986-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové pole-
vy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu 
na jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný 
ľad; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prí-
sady); sladké omáčky (toppingy); omáčky na ces-
toviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
ovocné nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); 
zázvorové limonády; šerbety (nápoje); nealkoho-
lické ovocné výťažky; nealkoholické nápoje ob-
sahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, žltá 
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 

Karlovy Vary, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 987-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové kré-
my (mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mlieč-
ne výrobky); šľahačky na dezerty; maslové kré-
my na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo cuk-
rárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cukro-
vé polevy; potravinárske cukrové polevy vyrobe-
né prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá  
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
sladké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
ovocné nealkoholické nápoje; sódová voda (si-
fón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); ne-
alkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ná-
poje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
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(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, hnedá, tmavočervená, červená, 
oranžová, žltá 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 988-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlieko; 

ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne dezer-
ty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jogurto-
vé peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; mas-
lo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo 
cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cuk-
rové polevy; potravinárske cukrové polevy vyro-
bené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá 
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
sladké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
ovocné nealkoholické nápoje; sódová voda (si-
fón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); ne-
alkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ná-
poje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, ružová, bledoružová, tmavo-
ružová, červená, oranžová, žltá 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 989-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové kré-
my (mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mlieč-
ne výrobky); šľahačky na dezerty; maslové kré-
my na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo 
cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cuk-
rové polevy; potravinárske cukrové polevy vyro-
bené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá 
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); slad-
ké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
ovocné nealkoholické nápoje; sódová voda (si-
fón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); ne-
alkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ná-
poje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
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(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, zelená, bledozelená, žltá 
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 

Karlovy Vary, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 990-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové kré-
my (mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mlieč-
ne výrobky); šľahačky na dezerty; maslové kré-
my na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo cuk-
rárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cukro-
vé polevy; potravinárske cukrové polevy vyrobe-
né prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá  
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); slad-
ké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
ovocné nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); 
zázvorové limonády; šerbety (nápoje); nealkoho-
lické ovocné výťažky; nealkoholické nápoje ob-
sahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
 
 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, červená, tmavočervená, ružová, 
oranžová 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 994-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové kré-
my (mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mlieč-
ne výrobky); šľahačky na dezerty; maslové kré-
my na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); kvasené mliečne výrobky; kva-
sené ochutené mliečne výrobky; syry; syrové ná-
tierky; zrejúce syry; zrejúce syry s plesňou; syry 
naložené v soľnom náleve; tvarohové syry; čer-
stvé syry v tekutom alebo pastovom stave; jogur-
tové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo cuk-
rárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cukro-
vé polevy; potravinárske cukrové polevy vyrobe-
né prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá  
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); slad-
ké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; sirupy na výrobu nápojov; ochutené mi-
nerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje; 
prípravky na výrobu minerálnej vody; zeleninové 
džúsy; zeleninové nealkoholické nápoje; sódová 
voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápo-
je); nealkoholické zeleninové výťažky; nealkoho-
lické nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kva-
senie. 
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(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, hnedá, zelená, bledozelená, tma-
vozelená 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 995-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy na 
dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; mas-
lo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo 
cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cuk-
rové polevy; potravinárske cukrové polevy vyro-
bené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá 
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
sladké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
ovocné nealkoholické nápoje; sódová voda (si-
fón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); ne-
alkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ná-
poje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, oranžová, tmavooranžová, žltá 
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 

Karlovy Vary, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 996-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; mas-
lo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo 
cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cuk-
rové polevy; potravinárske cukrové polevy vyro-
bené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá 
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
sladké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
ovocné nealkoholické nápoje; sódová voda (si-
fón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); ne-
alkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ná-
poje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
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(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, zelená, červená, ružová, oran-
žová, žltá 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 997-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové polevy 
vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na 
jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; 
med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
sladké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); ne-
alkoholické nápoje; prípravky na výrobu mine-
rálnej vody; ovocné nealkoholické nápoje; sódová 
voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápo- 
 

je); nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické 
nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, červená, hnedá, bledozelená, tma-
vozelená 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 998-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; mas-
lo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo 
cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cuk-
rové polevy; potravinárske cukrové polevy vyro-
bené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá 
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
sladké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); ne-
alkoholické nápoje; prípravky na výrobu mine- 
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rálnej vody; ovocné nealkoholické nápoje; sódová 
voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápo-
je); nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické 
nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, modrá, hnedá, zelená, bledozelená, žltá 
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 

Karlovy Vary, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 999-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; maslo; 
mliečne nápoje s vysokým obsahom mliečnych 
výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vysokým 
obsahom mlieka); kvasené mliečne výrobky; 
kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; syrové 
nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s plesňou; sy-
ry naložené v soľnom náleve; tvarohové syry; 
čerstvé syry v tekutom alebo pastovom stave; jo-
gurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové pole-
vy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu 
na jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný 
ľad; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prí-
sady); sladké omáčky (toppingy); omáčky na ces-
toviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); ne-
alkoholické nápoje; prípravky na výrobu mine- 
 

rálnej vody; ovocné nealkoholické nápoje; sódo-
vá voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety 
(nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; nealko-
holické nápoje obsahujúce činidlá na mliečne 
kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, červená, oranžová, tma-
vooranžová, žltá 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1000-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; mas-
lo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); kvasené mliečne výrobky; kva-
sené ochutené mliečne výrobky; syry; syrové ná-
tierky; zrejúce syry; zrejúce syry s plesňou; syry 
naložené v soľnom náleve; tvarohové syry; čer-
stvé syry v tekutom alebo pastovom stave; jogur-
tové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové polevy 
vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na 
jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; 
med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
sladké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; sirupy na výrobu nápojov; ochutené 
minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje; 
prípravky na výrobu minerálnej vody; zeleninové 
džúsy; zeleninové nealkoholické nápoje; sódová 
voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápo-
je); nealkoholické zeleninové výťažky; nealkoho-
lické nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kva-
senie. 
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(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, hnedá, zelená, bledo-
zelená, tmavozelená 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1001-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; mas-
lo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové pole-
vy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu 
na jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný 
ľad; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové 
prísady); sladké omáčky (toppingy); omáčky na 
cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu ná-
pojov; ochutené minerálne vody (nápoje); neal-
koholické nápoje; prípravky na výrobu minerál-
nej vody; ovocné nealkoholické nápoje; sódová 
voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); 
nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické 
nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, červená, tmavočervená, 
ružová, oranžová 

 
 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1002-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové kré-
my (mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mlieč-
ne výrobky); šľahačky na dezerty; maslové kré-
my na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové pole-
vy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu 
na jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný 
ľad; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové 
prísady); sladké omáčky (toppingy); omáčky na 
cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); ne-
alkoholické nápoje; prípravky na výrobu mine-
rálnej vody; ovocné nealkoholické nápoje; sódová 
voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); 
nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické 
nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, zelená, bledozelená, 
žltá 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 
Bratislava, SK; 
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(210) 1003-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne výrob-
ky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; sy-
rové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové pole-
vy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu 
na jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný 
ľad; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prí-
sady); sladké omáčky (toppingy); omáčky na ces-
toviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); ne-
alkoholické nápoje; prípravky na výrobu mine-
rálnej vody; ovocné nealkoholické nápoje; sódová 
voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápo-
je); nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické 
nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, ružová, bledoružová, 
tmavoružová, červená, oranžová, žltá 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1004-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy  
 

 na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo 
cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cuk-
rové polevy; potravinárske cukrové polevy vyro-
bené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá 
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); slad-
ké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); ne-
alkoholické nápoje; prípravky na výrobu mine-
rálnej vody; ovocné nealkoholické nápoje; sódová 
voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápo-
je); nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické 
nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, hnedá, tmavočervená, 
červená, oranžová, žltá 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1005-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
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30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové pole-
vy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu 
na jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný 
ľad; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prí-
sady); sladké omáčky (toppingy); omáčky na ces-
toviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
ovocné nealkoholické nápoje; sódová voda (si-
fón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); ne-
alkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ná-
poje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, červená, oranžová, žltá 
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 

Karlovy Vary, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1006-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; mas-
lo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušienky 
sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané hotové predjedlá po-
zostávajúce prevažne z chleba, sušienok alebo 
cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinárske cuk-
rové polevy; potravinárske cukrové polevy vyro- 
 

bené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu na jedlá 
a mrazené jogurty; ochutený konzumný ľad; med; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
sladké omáčky (toppingy); omáčky na cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
ovocné nealkoholické nápoje; sódová voda (si-
fón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); ne-
alkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ná-
poje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, červená, hnedá, oran-
žová, žltá, ružová 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1007-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; mas-
lo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové pole-
vy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu 
na jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný 
ľad; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové 
prísady); sladké omáčky (toppingy); omáčky na 
cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); ne-
alkoholické nápoje; prípravky na výrobu mine- 
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rálnej vody; ovocné nealkoholické nápoje; sódo-
vá voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (ná-
poje); nealkoholické ovocné výťažky; nealkoho-
lické nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kva-
senie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, červená, hnedá, bledo-
zelená, tmavozelená 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1014-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové krémy 
(mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mliečne 
výrobky); šľahačky na dezerty; maslové krémy 
na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové pole-
vy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu 
na jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný 
ľad; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové 
prísady); sladké omáčky (toppingy); omáčky na 
cestoviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); ne-
alkoholické nápoje; prípravky na výrobu mine-
rálnej vody; ovocné nealkoholické nápoje; sódová 
voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápo-
je); nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické 
nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, hnedá, zelená, bledo-
zelená, žltá 

(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1015-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlie-

ko; ochutené mlieko; šľahané mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); jogurtové nápoje; jo-
gurtové peny (mliečne výrobky); jogurtové kré-
my (mliečne výrobky); jogurtové šľahačky (mlieč-
ne výrobky); šľahačky na dezerty; maslové kré-
my na dezerty; sladká smotana; čerstvá šľahačka; 
maslo; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieč-
nych výrobkov); mliečne nápoje s ovocím (s vy-
sokým obsahom mlieka); kvasené mliečne vý-
robky; kvasené ochutené mliečne výrobky; syry; 
syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s ples-
ňou; syry naložené v soľnom náleve; tvarohové 
syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovom sta-
ve; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizóny; tapioka; múka; torty; koláče, zákusky; 
pizza; prípravky z obilnín; hotové jedlá obsahu-
júce prevažne cesto; hotové jedlá obsahujúce 
prevažne z tortové cesto; chlieb; sucháre; sušien-
ky sladké alebo korenené; oblátky (vafle); cuk-
rárske výrobky; sladké alebo slané hotové pred-
jedlá pozostávajúce prevažne z chleba, sušienok 
alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; potravinár-
ske cukrové polevy; potravinárske cukrové pole-
vy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu 
na jedlá a mrazené jogurty; ochutený konzumný 
ľad; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prí-
sady); sladké omáčky (toppingy); omáčky na ces-
toviny. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); ne-
alkoholické nápoje; prípravky na výrobu mine-
rálnej vody; ovocné nealkoholické nápoje; sódová 
voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); 
nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické 
nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, modrá, zelená, červená, ružová, 
oranžová, žltá 
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(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 
Karlovy Vary, CZ; 

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1016-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 20, 35, 42 
(511) 20 - Stoličky; sedadlá; kreslá; kancelárske stoličky; 

kancelárske kreslá; anatomicky tvarované stolič-
ky; kancelárske stoličky pre zdravotníkov; sto-
ličky pre hudobníkov; stoličky pre kozmetičky; 
školské stoličky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 20 tohto zoznamu; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 20 tohto zoznamu prostred-
níctvom internetu; reklama; poskytovanie obchod-
ných informácií; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby s tovarmi uvedenými v triede 20 tohto 
zoznamu; prieskum trhu; marketing; podpora 
predaja (pre tretie osoby). 
42 - Navrhovanie nábytku (priemyselné dizajnér-
stvo). 

(540) SPINERGO 
(731) Spinergo SK s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 1017-2016 
(220) 6.5.2016 

 10 (511) 20, 35, 42 
(511) 20 - Stoličky; sedadlá; kreslá; kancelárske stoličky; 

kancelárske kreslá; anatomicky tvarované stolič-
ky; kancelárske stoličky pre zdravotníkov; sto-
ličky pre hudobníkov; stoličky pre kozmetičky; 
školské stoličky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 20 tohto zoznamu; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 20 tohto zoznamu prostred-
níctvom internetu; reklama; poskytovanie obchod-
ných informácií; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby s tovarmi uvedenými v triede 20 tohto 
zoznamu; prieskum trhu; marketing; podpora 
predaja (pre tretie osoby). 
42 - Navrhovanie nábytku (priemyselné dizajnér-
stvo). 

(540) 

  
 
 
 

(731) Spinergo SK s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 1063-2016 
(220) 12.5.2016 

 10 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; elektronické zariadenia na 

kódovanie; zariadenia na ukladanie údajov; elek-
tronické zobrazovacie zariadenia na vedecké po-
užitie; elektrické monitorovacie zariadenia; ka-
merové bezpečnostné systémy; elektronické mo-
nitorovacie zariadenia. 
35 - Poskytovanie marketingových poradenských 
služieb pre výrobcov; poradenské služby v oblas-
ti segmentácie trhu; poradenské služby v oblasti 
podpory predaja; obchodné poradenské služby  
v oblasti marketingu; konzultačné služby v oblas-
ti marketingu; maloobchodné služby s počítačo-
vým hardvérom; maloobchodné služby s počíta-
čovým softvérom; maloobchodné služby so za-
meraním na zariadenia informačných technoló-
gii; veľkoobchodné služby s počítačovým softvé-
rom; veľkoobchodné služby s počítačovým har-
dvérom; veľkoobchodné služby so zameraním na 
zariadenia informačných technológií; poskytova-
nie obchodných informácií v oblasti spracovania 
údajov; obchodné poradenské služby v oblasti 
spracovania údajov; poradenské služby v oblasti 
spracovania údajov; obchodné poradenské služby 
v oblasti elektronického spracovania údajov; služ-
by v oblasti manažmentu počítačových databáz; 
spracovanie obchodných informácii prostredníc-
tvom počítačov; spracovanie údajov; spracovanie 
údajov on-line; spracovanie údajov pre podniky; 
spracovanie výsledkov obchodných prieskumov; 
správa počítačových súborov; spravovanie počí-
tačových súborov; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; vyhľadávanie infor-
mácii v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
zbieranie údajov do počítačových databáz; získa-
vanie informácií v oblasti podnikania pomocou 
počítačov; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; odborné obchodné alebo podnika-
teľské informácie; obchodné poradenské služby 
týkajúce sa dodávky systémov kvalitatívneho ria-
denia; obchodné poradenské služby v oblasti vý-
voja produktov; obchodné poradenské služby  
v oblasti výberu počítačov; obchodné poradenské 
služby v oblasti používania počítačov; obchodné 
poradenstvo v oblasti správy informačných tech-
nológií; poradenské služby pri obchodnom riade-
ní v oblasti informačných technológii; analýza  
a prieskum trhu; analýzy trhu; analýzy priesku-
mov trhu; prieskum a analýzy trhu; prieskum tr-
hu; prieskum trhu pomocou počítačov; zostavo-
vanie štatistík. 
42 - Analytické služby v oblasti počítačov; ana-
lytické služby v oblasti počítačových systémov; 
diaľkové monitorovanie počítačových systémov; 
vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov) v ob-
lasti bezdrôtových zariadení, nástrojov a vybave-
nia na prenos údajov; vývoj nových výrobkov 
(pre zákazníkov) v oblasti periférneho vybavenia 
pre počítače; vývoj nových výrobkov (pre zákaz-
níkov) v oblasti systémov na vkladanie, výstup,  
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spracovanie, zobrazovanie a ukladanie údajov; 
externé poskytovanie služieb v oblasti informač-
ných technológií; hĺbková analýza dát (data mi-
ning); integrácia počítačových systémov a počí-
tačových sietí; konfigurácia počítačových sieti 
prostredníctvom počítačového softvéru; navrho-
vanie a vývoj elektronického databázového soft-
véru; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru 
na ukladanie údajov; navrhovanie a vývoj počíta-
čového softvéru na zobrazovanie údajov; navr-
hovanie a vývoj počítačového softvéru na spra-
covanie údajov; navrhovanie a vývoj počítačové-
ho softvéru na vkladanie údajov; vývoj nových 
výrobkov (pre zákazníkov) v oblasti zariadení pre 
bezdrôtový prenos údajov; navrhovanie počíta-
čového softvéru pre komerčné analýzy a výkazy; 
analýzy počítačových systémov; poradenské a in-
formačné služby v oblasti periférnych zariadení 
počítačov; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti informačných technológii; poskytovanie in-
formácii v oblasti informačných technológii; pos-
kytovanie informácii v oblasti návrhu a vývoja 
počítačového softvéru, systémov a sieti; prená-
jom počítačového softvéru; údržba počítačového 
softvéru; prenájom počítačového hardvéru; pre-
nájom počítačov; aktualizovanie počítačového 
softvéru; riadenie počítačových projektov v ob-
lasti spracovania elektronických údajov [EDP]; 
služby v oblasti migrácie údajov; správa práv 
používateľov v počítačových sieťach; správa ser-
verov; technický výskum v oblasti počítačov; 
technologické služby týkajúce sa počítačov; tech-
nologický výskum v oblasti počítačov; vkladanie 
digitálnych vodoznakov (bezpečnostných prv-
kov); výskum súvisiaci s vývojom počítačového 
hardvéru; výskum súvisiaci s vývojom počítačo-
vého softvéru; výskum v oblasti informačných 
technológii; výskum v oblasti počítačových tech-
nológii pre spracovanie údajov; navrhovanie a vý-
voj počítačových programov na spracovanie úda-
jov; vývoj a testovanie výpočtových metód, algo-
ritmov a softvéru; vývoj počítačových sietí (pre 
tretie osoby); počítačové programovanie; analy-
tické a testovacie služby v oblasti elektrotechnic-
kých zariadení; certifikácie (kontroly kvality); kon-
troly kvality v oblasti počítačových systémov; 
kontroly kvality v oblasti počítačového softvéru; 
ladenie počítačového softvéru pre tretie osoby; 
počítačom podporované testovacie služby; testo-
vanie počítačového hardvéru; testovanie počíta-
čových programov; testovanie zariadení v oblasti 
elektrotechniky na certifikačné účely (kontroly kva-
lity); návrh počítačových systémov; konzultačné 
služby v oblasti navrhovania informačných sys-
témov; navrhovanie a vývoj počítačových data-
báz; navrhovanie a vývoj testovacích a analytic-
kých metód; navrhovanie vzhľadu diagnostic-
kých prístrojov a zariadení (priemyselné dizajnér-
stvo); navrhovanie a vývoj bezpečnostných sys-
témov pre elektronické dáta (navrhovanie počíta-
čového softvéru); navrhovanie počítačových sietí 
(pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti navrho-
vania počítačových systémov. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Ko-
šice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice, SK; 

(740) Čuprík Marián, Mgr., Košice, SK; 
 
 

(210) 1116-2016 
(220) 19.5.2016 

 10 (511) 12, 16, 28 
(511) 12 - Detské kočíky; prikrývky na detské kočíky; 

detské kombinované kočíky; detské skladacie ko-
číky; detské športové kočíky; striešky na detské 
kočíky; kryty na detské kočíky. 
16 - Puzdrá s farbami (školské pomôcky); škatule 
s farbami (školské pomôcky); bloky (papiernický 
tovar); zošity; školské potreby (papiernický tovar). 
28 - Rapkáče; hrkálky; dojčenské fľaše pre bábi-
ky; bábiky; domčeky pre bábiky; postieľky pre 
bábiky; odevy pre bábiky; izby pre bábiky; fi-
gúrky (hračky); súpravy krásy (pre bábiky); ko-
runky do vlasov (pre bábiky); kočíky pre bábiky; 
športové kočíky pre bábiky; kočíky golfové pali-
ce pre bábiky; sady bábik (hračky); textilné bábi-
ky; látkové bábiky; česacie hlavy (hračky); líče-
nie (hračky); šaty pre bábiky; doplnky pre bábi-
ky. 

(540) 

  
 

(591) biela, žltá, zelená, modrá, ružová 
(731) MaDe, spol. s r.o., Pratecká 868/10b, 620 00 Brno 

Tuřany, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 1117-2016 
(220) 19.5.2016 

 10 (511) 16, 28 
(511) 16 - Puzdrá s farbami (školské pomôcky); škatule 

s farbami (školské pomôcky); bloky (papiernický 
tovar); zošity; školské potreby (papiernický tovar). 
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28 - Diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); autíčka 
na hranie; zmenšené modely automobilov; sta-
vebnicové kocky (hračky); modelové stavebnice 
(hračky); hračkárske modely; stavebnice; sady 
autíčok (hračky); nákladné autá (hračky); pracovné 
autá (hračky); smetiarske autá (hračky); zmenše-
né modely policajnej výstroje (hračky); zastavo-
vacie terče (hračky); pracovné stroje na ovlá-
danie (hračky); dopravné prostriedky (hračky); 
autobusy (hračky); električky (hračky); trolejbu-
sy (hračky); garáže (hračky); parkoviská (hrač-
ky); motorky (hračky). 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, žltá, zelená, sivá 
(731) MaDe, spol. s r.o., Pratecká 868/10b, 620 00 Br-

no Tuřany, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 1166-2016 
(220) 26.5.2016 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; 

stolové vody; limonády; nealkoholické nápoje; 
sirupy na výrobu nápojov; prípravky na výrobu 
nápojov. 

(540) 

  
 

(591) zelená, tmavozelená, svetlozelená, biela, fialová, 
červená, žltá 

(731) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 
Dubové, SK; 

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

(210) 1179-2016 
(220) 26.5.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 32, 35, 39 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; vitamínové príprav-

ky; výživové doplnky s minerálmi; výživové do-
plnky so stopovými prvkami; diétne potraviny na 
lekárske použitie; lieky pre humánnu medicínu;  
 

 sirupy na farmaceutické použitie; rastlinné vý-
ťažky na farmaceutické použitie; kombinované 
výživové doplnky s vitamínmi, s minerálmi, so 
stopovými prvkami a s rastlinnými výťažkami na 
lekárske použitie; výživové doplnky obohatené 
vitamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prv-
kami; multiminerálové výživové doplnky; bylin-
kové čaje na lekárske použitie; liečivé rastliny; 
cukrovinky na lekárske použitie; pastilky na le-
kárske použitie; tablety alebo tobolky alebo kap-
suly žuvačky na lekárske použitie; diétne látky 
na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske 
použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; biel-
kovinové prípravky na lekárske použitie; bielko-
vinové potraviny na lekárske použitie; balzamy 
na lekárske použitie; krémy na lekárske použitie; 
oleje na lekárske použitie; tuky na lekárske po-
užitie; soli na lekárske použitie; tinktúry na lekár-
ske použitie; výťažky z liečivých rastlín; sirupy  
z liečivých rastlín; proteínové výživové doplnky. 
29 - Želatína; potravinárske oleje a tuky; výťažky 
z rias na potravinárske použitie. 
30 - Med; propolis. 
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické sý-
tené nápoje; nealkoholické nápoje; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky) 
39 - Doprava farmaceutických prípravkov (najmä 
vitamínových prípravkov, minerálnych výživo-
vých doplnkov, výživových doplnkov so stopo-
vými prvkami a medicinálnych sirupov). 

(540) Gravit 
(731) UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 

spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, SK; 
 
 

(210) 1180-2016 
(220) 26.5.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 32, 35, 39 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; vitamínové príprav-

ky; výživové doplnky s minerálmi; výživové do-
plnky so stopovými prvkami; diétne potraviny na 
lekárske použitie; lieky pre humánnu medicínu; 
sirupy na farmaceutické použitie; rastlinné výťaž-
ky na farmaceutické použitie; kombinované vý-
živové doplnky s vitamínmi, s minerálmi, so sto-
povými prvkami a s rastlinnými výťažkami na le-
kárske použitie; výživové doplnky obohatené vi-
tamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prv-
kami; multiminerálové výživové doplnky; bylin-
kové čaje na lekárske použitie; liečivé rastliny; 
cukrovinky na lekárske použitie; pastilky na le-
kárske použitie; tablety alebo tobolky alebo kap-
suly žuvačky na lekárske použitie; diétne látky 
na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske 
použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; biel-
kovinové prípravky na lekárske použitie; bielko-
vinové potraviny na lekárske použitie; balzamy 
na lekárske použitie; krémy na lekárske použitie; 
oleje na lekárske použitie; tuky na lekárske po-
užitie; soli na lekárske použitie; tinktúry na lekár-
ske použitie; výťažky z liečivých rastlín; sirupy  
z liečivých rastlín; proteínové výživové doplnky. 
29 - Želatína; potravinárske oleje a tuky; výťažky 
z rias na potravinárske použitie. 
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30 - Med; propolis. 
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické sý-
tené nápoje; nealkoholické nápoje; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky) 
39 - Doprava farmaceutických prípravkov (najmä 
vitamínových prípravkov, minerálnych výživových 
doplnkov, výživových doplnkov so stopovými 
prvkami a medicinálnych sirupov). 

(540) Drimon 
(731) UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 

spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, SK; 
 
 

(210) 1208-2016 
(220) 27.5.2016 

 10 (511) 9, 37, 41, 42 
(511) 9 - Meracie prístroje; skúšobne prístroje (nie na 

lekárske použitie); elektrické regulačné prístroje; 
elektrické monitorovacie prístroje; diagnostické 
prístroje (nie na lekárske použitie); komutačné elek-
trické prístroje; čítače bleskových impulzov; bles-
kozvody; zvodiče prepätia; obmedzovače napä-
tia; zvodiče bleskového prúdu; zvodiče prepätia 
pre fotovoltaiku; zvodiče prepätia pre IT sústavu; 
zvodiče prepätia s odrušovacími filtrami; blesko-
istky; oddeľovacie bleskoisky; poistky; vypínače; 
prepínače; svorky (elektrotechnika); meniče elek-
trického prúdu; meniče elektrického napätia; ge-
nerátory (zdroje prúdu); generátory bleskových 
prúdov určených pre testovanie prepäťových och-
rán; zvodiče prepätia pre ochranu dátových ve-
dení; obmedzovače prepätia pre ochranu dátových 
vedení; zariadenia na prepäťovú ochranu počíta-
čových sietí; zariadenia na prepäťovú ochranu 
analógových telekomunikačných zariadení; za-
riadenia na prepäťovú ochranu koaxiálnych ve-
dení; signalizačné zariadenia na kontrolu stavu 
IT napájacích sietí; zariadenia na kontrolu stavu 
izolačného odporu v IT napájacích sieťach; im-
pulzné generátory na testovanie zvodičov; odde-
ľovacie iskriská; oddeľovacie tlmivky; zariadenia 
na meranie stavu prepäťovej ochrany dátových 
sietí; zariadenia na meranie stavu prepäťovej ochra-
ny napájacích sietí; počítačový softvér (nahraté 
počítačové programy). 
37 - Inštalácia, údržba a opravy zariadení a prí-
strojov na ochranu pred bleskom a prepätím. 
41 - Školenia; organizovanie a vedenie seminárov; 
vzdelávanie; odborný výcvik (ukážky); praktické 
vyučovanie. 
42 - Tvorba softvéru; technické poradenstvo  
v oblasti ochrany pred bleskom a prepätím; navr-
hovanie prepäťovej ochrany pre priemyselné ob-
jekty, obytné domy, kancelárie, nemocnice, školy, 
armádu, dopravné prostriedky (inžinierska činnosť); 
technický výskum a vývoj v oblasti ochrany pred 
bleskom a prepätím. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, červená 

(731) HAKEL spol. s r.o., Bratří Štefanů 980 Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, CZ; 

(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 
SK; 

 
 

(210) 1209-2016 
(220) 27.5.2016 

 10 (511) 9, 37, 41, 42 
(511) 9 - Meracie prístroje; skúšobne prístroje (nie na 

lekárske použitie); elektrické regulačné prístroje; 
elektrické monitorovacie prístroje; diagnostické 
prístroje (nie na lekárske použitie); komutačné elek-
trické prístroje; čítače bleskových impulzov; bles-
kozvody; zvodiče prepätia; obmedzovače napä-
tia; zvodiče bleskového prúdu; zvodiče prepätia 
pre fotovoltaiku; zvodiče prepätia pre IT sústavu; 
zvodiče prepätia s odrušovacími filtrami; blesko-
istky; oddeľovacie bleskoisky; poistky; vypínače; 
prepínače; svorky (elektrotechnika); meniče elek-
trického prúdu; meniče elektrického napätia; ge-
nerátory (zdroje prúdu); generátory bleskových 
prúdov určených pre testovanie prepäťových och-
rán; zvodiče prepätia pre ochranu dátových ve-
dení; obmedzovače prepätia pre ochranu dátových 
vedení; zariadenia na prepäťovú ochranu počíta-
čových sietí; zariadenia na prepäťovú ochranu 
analógových telekomunikačných zariadení; zaria-
denia na prepäťovú ochranu koaxiálnych vedení; 
signalizačné zariadenia na kontrolu stavu IT na-
pájacích sietí; zariadenia na kontrolu stavu izo-
lačného odporu v IT napájacích sieťach; impulz-
né generátory na testovanie zvodičov; oddeľova-
cie iskriská; oddeľovacie tlmivky; zariadenia na 
meranie stavu prepäťovej ochrany dátových sietí; 
zariadenia na meranie stavu prepäťovej ochrany 
napájacích sietí; počítačový softvér (nahraté po-
čítačové programy). 
37 - Inštalácia, údržba a opravy zariadení a prí-
strojov na ochranu pred bleskom a prepätím. 
41 - Školenia; organizovanie a vedenie seminárov; 
vzdelávanie; odborný výcvik (ukážky); praktické 
vyučovanie. 
42 - Tvorba softvéru; technické poradenstvo v ob-
lasti ochrany pred bleskom a prepätím; navrho-
vanie prepäťovej ochrany pre priemyselné objekty, 
obytné domy, kancelárie, nemocnice, školy, ar-
mádu, dopravné prostriedky (inžinierska činnosť); 
technický výskum a vývoj v oblasti ochrany pred 
bleskom a prepätím. 

(540) HAKEL 
(731) HAKEL spol. s r.o., Bratří Štefanů 980 Slezské 

Předměstí, 500 03 Hradec Králové, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 1218-2016 
(220) 1.6.2016 

 10 (511) 35, 38, 40, 41, 42, 43 
(511) 35 - Odborné obchodné riadenie v oblasti ume-

leckých činností; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; reklama; reklamné agen-
túry; spracovanie textov, obchodný manažment; 
obchodná administratíva; kancelárske práce; roz-
hlasová reklama; maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s magnetickými nosičmi údajov, s no- 
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 sičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo- 
-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záz-
namovými diskami, s programovým vybavením 
počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triede 41 tohto zoznamu; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; vyhľadáva- 
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoz-
namu; komerčné informačné kancelárie; spros-
tredkovanie obchodu s tovarom; obchodné spros-
tredkovanie tvorby, predaja a distribúcie CD, MC 
a DVD; obchodné sprostredkovanie vystúpení  
a účinkovania výkonných umelcov, interpretov, 
sólistov, orchestrálnych telies; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom rek-
lamného času v komunikačných médiách; prená-
jom reklamných materiálov; aktualizovanie rek-
lamných textov; rozširovanie reklamných ozna-
mov; prenájom reklamných plôch; zásielkové rek-
lamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; 
predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie 
osoby); zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; odborné obchodné poradenstvo; odka-
zovacie telefónne služby (pre neprítomných pred-
platiteľov); vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo. 
38 - Televízne vysielanie; satelitné vysielanie; spra-
vodajské kancelárie; telekomunikačné služby; služ-
by vstupu do telekomunikačných sietí (smerova-
nie, prepájanie); poskytovanie telekomunikačné-
ho pripojenia do svetovej počítačovej siete; pos-
kytovanie užívateľského prístupu do svetovej po-
čítačovej siete; poskytovanie priestoru na disku-
siu na internete; poskytovanie prístupu do data-
báz; komunikácia prostredníctvom optických sie-
tí; komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; telefonické služby; elektronická poš-
ta; hlasová odkazová služba; telekonferenčné služ-
by; faxové prenosy; prenosy správ a obrázkových 
informácií prostredníctvom počítačov; prenos 
signálu prostredníctvom satelitu; vysielanie káb-
lovej televízie; poskytovanie telekomunikačných 
informácií; poskytovanie telekomunikačných ka-
nálov na telenákupy; služby poskytované elektro-
nickými tabuľami (telekomunikačné služby); pre-
nájom prístupového času do svetových počítačo-
vých sietí; prenájom telefónov; prenájom mode-
mov; prenájom telekomunikačných prístrojov. 
40 - Tlač, tlačenie. 
41 - Požičiavanie audionahrávok; vydávanie ča-
sopisov a periodík; televízna zábava; služby na-
hrávacích štúdií; požičiavanie videopások; orga-
nizovanie vedomostných alebo zábavných súťa-
ží; prenájom dekorácií na predstavenia; vydáva-
nie textov okrem reklamných; vyučovanie, vzde-
lávanie; požičiavanie kinematografických filmov; 
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie  
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych  
 
 

alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravot-
né a kondičné cvičenia); prázdninové tábory (zá-
bava); organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie športových súťaží; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; organizovanie a vedenie se-
minárov; organizovanie a vedenie sympózií; na-
hrávanie videopások; reportérske služby; disko-
téky (služby); služby v oblasti estrád; produkcia 
filmov (nie reklamných); hudobné skladateľské 
služby; vydávanie kníh; nočné kluby (zábava); 
organizovanie a vedenie koncertov; organizova-
nie plesov; organizovanie predstavení (manažér-
ske služby); služby poskytované orchestrami; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; roz-
hlasová zábava; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; zábava; tvorba hudobných 
programov; organizovanie zábavných, kultúrnych, 
športových a vzdelávacích podujatí; organizova-
nie, hudobných súťaží (okrem reklamných); or-
ganizovanie karnevalov; organizovanie plesov; 
moderovanie relácií, programov a podujatí; fil-
mové štúdiá; prenájom kinematografických prí-
strojov; divadelné predstavenia; tvorba zvuko-
vých a zvukovo-obrazových nahrávok; publikač-
né služby (okrem vydávania reklamných textov); 
vydávanie textov (okrem reklamných); požičia-
vanie audioprístrojov; požičiavanie videoprístro-
jov; požičiavanie televíznych prijímačov; pora-
denské a informačné služby v oblasti služieb uve-
dených v triede 41 tohto zoznamu; organizovanie 
kultúrnych podujatí; zábavné parky; poskytova-
nie športovísk; tvorba audiovizuálnych progra-
mov (okrem reklamných); prenájom a požičiava-
nie nahrávacích zariadení; zhromažďovanie a po-
skytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie školení; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); zábava; výchov-
no-zábavné klubové služby. 
42 - Počítačové programovanie; aktualizovanie 
počítačového softvéru; obnovovanie počítačových 
databáz; návrh počítačových systémov; prevod 
(konverzia) počítačových programov a údajov (ok-
rem fyzickej konverzie); poskytovanie interneto-
vých vyhľadávačov; prenájom webových serve-
rov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); prenájom počítačového softvéru; 
prenájom počítačov; štúdie technických projek-
tov; expertízy (inžinierske práce); kalibrácia. 
43 - Kaviarne; bary (služby); rýchle občerstvenie 
(snackbary); hotelierske služby; samoobslužné je-
dálne; závodné jedálne; poskytovanie pozemkov 
pre kempingy; motely (služby); penzióny; rezer-
vácie ubytovania v hoteloch; ubytovanie pre zvie-
ratá; prázdninové tábory (ubytovacie služby); 
dodávanie hotových jedál na objednávku do do-
mu (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; 
prenájom osvetľovacích zariadení. 

(540) GREEN MAN 
(731) Jakubec Martin, PhDr., PhD., Skalická cesta 7, 

831 02 Bratislava, SK; 
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(210) 1219-2016 
(220) 1.6.2016 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papier; drevitá lepenka (papiernický tovar); 

lepenkové alebo papierové škatule; tlačoviny; 
knihy; časopisy; letáky; brožúry; prospekty; in-
formačné bulletiny (tlačoviny); učebné pomôcky 
(okrem prístrojov). 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; maloobchodné 
a veľkoobchodné služby s potravinami, s nábytkom, 
s oblečením, so šperkmi, so softvérom, s pokrýv-
kami hlavy, s ohrievačmi, s obuvou, s osvetlením, 
s tabakom, s príbormi, s batožinou, s taškami,  
s dáždnikmi, s hygienickými potrebami, s vozid-
lami, s riadmi, s mazadlami, so stolovým riadom, 
s hrami, s hračkami, s tlačovinami, so záhradkársky-
mi potrebami, s kancelárskymi potrebami, s čis-
tiacimi prípravkami, so športovým tovarom, s po-
čítačovým hardvérom, s nealkoholickými nápo-
jmi, s alkoholickými nápojmi, s kozmetickými 
prípravkami a prípravkami na skrášľovanie; do-
jednávanie a uzatváranie obchodných zmlúv tý-
kajúcich sa nákupu a tovaru a využívania služieb 
(pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; organizo-
vanie obchodných veľtrhov; organizovanie ob-
chodných výstav; predvádzanie tovaru; marke-
ting; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširo-
vanie reklamných materiálov; správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných podujatí. 
41 - Vzdelávanie; školenia; zábava; organizovanie 
vzdelávacích alebo zábavných súťaží; organizo-
vanie športových a kultúrnych aktivít; organizo-
vanie kultúrnych podujatí spojených s udeľovaním 
ocenení; organizovanie živých vystúpení (mana-
žérske služby); informácie o možnostiach zába-
vy; organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie kongresov; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie a vedenie seminá-
rov; organizovanie a vedenie zábavných poduja-
tí; organizovanie a vedenie kultúrnych podujatí; 
organizovanie a vedenie dielní (vzdelávanie); vy-
dávanie tlačených brožúr a informačných mate-
riálov, ktoré sa zaoberajú veľkoobchodom a ma-
loobchodom ( okrem reklamných); online vydá-
vanie elektronických brožúr a informačných ma-
teriálov, ktoré sa zaoberajú veľkoobchodom a ma-
loobchodom ( okrem reklamných). 

(540) 

  
 

(591) sivá, biela, žltá, modrá, červená 
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH 

& Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1225-2016 
(220) 27.5.2016 

 10 (511) 39, 41, 43, 44 
(511) 39 - Autobusová doprava; automobilová prepra-

va; balenie tovarov; distribúcia tovarov; distribú-
cia tovarov na dobierku; električková doprava; 
informácie o doprave; rezervácie dopravy; dop-
rava, preprava; ťahanie alebo vlečenie doprav-
ných prostriedkov pri poruchách; doprava nák-
ladnými vlečnými člnmi; doručovacie služby 
(správy alebo tovar); doručovanie balíkov; doru-
čovanie novín a časopisov; dovoz, doprava; dis-
tribúcia energie; frankovanie poštových zásielok; 
prenájom chladiarenských zariadení; informácie 
o možnostiach prepravy; informácie o premávke; 
kamiónová nákladná doprava; doručovanie kve-
tov; lámanie ľadu; letecká doprava; lodná pre-
prava; lodná preprava tovaru; lodná trajektová 
preprava; logistické služby v doprave; nakladanie 
a vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námor-
nej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; 
požičiavanie nosičov na automobily; obsluhova-
nie prieplavových vrát; odťahovanie vozidiel pri 
poruchách a nehodách; organizovanie zájazdov; 
osobná doprava; parkovanie automobilov (služ-
by); pilotovanie (riadenie lietadiel); plnenie fliaš; 
podmorské záchranné práce; poskytovanie pomo-
ci pri doprave; požičiavanie potápačských skafan-
drov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prená-
jom autokarov; prenájom automobilov; prenájom 
dopravných prostriedkov; prenájom garáží; pre-
nájom chladiarenských zariadení; prenájom koní; 
prenájom leteckých motorov; prenájom miest na 
parkovanie; prenájom mrazničiek; prenájom ná-
kladných vagónov; prenájom osobných vagónov; 
prenájom pojazdných kresiel; požičiavanie potá-
pačských oblekov; prenájom potápačských zvo-
nov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom 
skladísk; prenájom vzdušných dopravných pros-
triedkov; preprava a skladovanie odpadu; stráže-
ná doprava cenností; preprava cestujúcich; pre-
prava nábytku; preprava pancierovými vozidla-
mi; doprava ropovodom; doprava, preprava; re-
morkáž; rezervácie dopravy; rezervácie mieste-
niek na cestovanie; riečna doprava; rozvod elek-
triny; prevoz sanitkami; prenájom skladovacích 
kontajnerov; skladovanie; informácie o skladova-
ní; skladovanie tovaru; skladovanie elektronicky 
uložených údajov a dokumentov; prenájom skla-
dov; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie pre-
nájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahova-
nie; sťahovanie nábytku; taxislužba; organizova-
nie turistických plavieb; turistické prehliadky (dop-
rava); úschova lodí a člnov; uskladňovanie tova-
ru; úschova plavidiel (člnov, lodí); uvoľňovanie 
uviaznutých lodí; rozvod vody; zásobovanie vo-
dou; služby vodičov; vodná nákladná doprava; vý-
letné lode (služby); vypúšťanie satelitov (pre zá-
kazníkov); podmorské záchranné práce; zachra-
ňovanie lodí, plavidiel; záchranné služby; rezer-
vácie zájazdov; železničná preprava. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); cirkusové predsta-
venie; prenájom dekorácií na predstavenia; dis-
kotéky (služby); prenájom divadelných dekorácií; 
divadelné predstavenia; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); služby estrádnych 
umelcov; prenájom kinematografických prístro-
jov; produkcia filmov okrem reklamných; fitnes  
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kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); formáto-
vanie textov (nie na reklamné účely); fotografic-
ké reportáže; fotografovanie; fotografovanie na 
mikrofilm; poskytovanie golfových ihrísk; gym-
nastický výcvik; hazardné hry (herne); herne  
s hracími automatmi (služby); hudobná tvorba; 
hudobné skladateľské služby; informácie o mož-
nostiach rekreácie; informácie o možnostiach zá-
bavy; informácie o výchove a vzdelávaní; inter-
nátne školy; kaligrafické služby; služby kasín 
(hazardné hry); výchovno-zábavné klubové služ-
by; vydávanie kníh; požičovne kníh (knižnice); 
služby pojazdných knižníc; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; kou-
čovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; or-
ganizovanie lotérií; meranie času na športových 
podujatiach; pózovanie modelov výtvarným umel-
com; organizovanie módnych prehliadok na zá-
bavné účely; služby múzeí (prehliadky, výstavy); 
nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopá-
sok; nočné kluby (zábava); odborné preškoľova-
nie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizo-
vanie a vedenie koncertov; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie plesov; organizo-
vanie predstavení (manažérske služby); organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie špor-
tových podujatí; organizovanie živých vystúpení; 
služby orchestrov; zábavné parky; písanie textov 
(okrem reklamných); plánovanie a organizovanie 
večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v ob-
lasti výchovy a vzdelávania); online poskytova-
nie počítačových hier (z počítačových sietí); on-
line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); post synchronizácia, da-
bing; požičiavanie hračiek; požičiavanie kinema-
tografických filmov; požičiavanie potápačského 
výstroja; požičiavanie športového výstroja (okrem 
dopravných prostriedkov); požičiavanie videopá-
sok; požičovne kníh (knižnice); praktický výcvik 
(ukážky); služby poskytované v prázdninových 
táboroch (zábava); tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prekladateľské služby; prenájom au-
dionahrávok; prenájom audioprístrojov; prená-
jom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál 
a televíznych štúdií; požičiavanie rozhlasových  
a televíznych prijímačov; prenájom športových 
plôch; prenájom štadiónov; prenájom tenisových 
kurtov; požičiavanie videokamier; prenájom vi-
deorekordérov; prenájom vybavenia herní; kara-
oke (služby); premietanie kinematografických 
filmov; písanie textov scenárov nie na reklamní 
účely; poskytovanie zariadení na oddych a rekre-
áciu; reportérske služby; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; rozhlasová zábava; tvor-
ba rozhlasových a televíznych programov; skú-
šanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služ-
by diskdžokejov; služby osobných trénerov (fit-
nes cvičenia); strihanie videopások; organizova-
nie športových súťaží; školenia; školské služby 
(vzdelávanie); detské škôlky (vzdelávanie); po-
skytovanie športovísk; služby filmových štúdií; 
telesná výchova; televízna zábava; písanie textov  
 

okrem reklamných; vydávanie textov (okrem rek-
lamných); titulkovanie; tlmočenie posunkovej re-
či; tlmočnícke služby; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; tvorba televíznych a rozhlaso-
vých programov; tvorba videofilmov; nahrávanie 
videopások; požičiavanie videopások; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia; on line vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; vydá-
vanie textov okrem reklamných; náboženská vý-
chova; vyučovanie, vzdelávanie; zábava; zoolo-
gické záhrady služby; drezúra zvierat. 
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackba-
ry); detské jasle; domovy dôchodcov; hotelierske 
služby; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; 
kaviarne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; 
motely (služby); penzióny; rezervácie hotelového 
ubytovania; ubytovanie pre zvieratá; prázdninové 
tábory (ubytovacie služby); prenájom automatov 
na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích prístrojov 
(nie na osvetľovanie divadelnej scény alebo tele-
víznych štúdií); prenájom prednáškových sál; 
prenájom prechodného ubytovania; prenájom pre-
nosných stavieb; požičiavanie prístrojov na prí-
pravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obru-
sov a nápojového skla; požičiavanie turistických 
stanov; dodávanie hotových jedál na objednávku 
do domu (ketering); reštauračné (stravovacie) 
služby; samoobslužné reštaurácie; rezervácia uby-
tovania v penziónoch; rezervácie prechodného 
ubytovania; turistické ubytovne; prenájom pre-
chodného ubytovania. 
44 - Alternatívna medicína; aranžovanie kvetov; 
aromaterapeutické služby; česanie a úprava zvie-
rat; detoxikácia toxikomanov; farmaceutické po-
radenstvo; fyzioterapia; letecké a pozemné roz-
ptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych 
chemikálií; služby chiropraktikov; plastická chi-
rurgia; chov rýb; chov zvierat; implantovanie vla-
sov; kadernícke salóny; krajinotvorba; krvné ban-
ky (služby); parné kúpele; verejné kúpele (na hy-
gienické účely); lekárnické služby (príprava pred-
písaných liekov); lekárske služby; prenájom le-
kárskeho vybavenia; liečenie stromov; logopedic-
ké služby; manikúra; masáže; mimotelové oplod-
ňovanie; nemocnice (služby); ničenie buriny; ni-
čene škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníc-
tve a lesníctve); služby optikov; ošetrovateľské 
služby; služby pôrodných asistentiek; prenájom 
poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; pre-
nájom zdravotníckeho vybavenia; psychologické 
služby; rastlinné škôlky; salóny krásy; sanatóriá; 
sauny (služby); soláriá (služby); starostlivosť o čis-
totu zvierat chovaných v domácnosti; služby sto-
matológov; telemedicínske služby; terapeutické 
služby; služby termálnych kúpeľov; tetovanie; údrž-
ba trávnikov; umelé oplodňovanie; sociálne útul-
ky (hospice); veterinárna pomoc; služby vizážis-
tov; záhradkárske služby; služby záhradných ar-
chitektov; záhradníctvo; zalesňovanie v rámci kom-
penzácií uhlíkových emisií; zdravotné poraden-
stvo; zdravotné strediská (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonva-
lescentov. 

(540) Zveropark 
(731) Ing. Vladimír Vikor DYNAMIK, STAVEBNÁ 

FIRMA, Štúrova 22, 949 01 Nitra, SK; 
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(210) 1235-2016 
(220) 3.6.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Káva; kávové výťažky; kávové nápoje; ľa-

dová káva; kávové náhradky; výťažky z kávo-
vých náhradiek; cigória (kávová náhradka); čaj; 
čajové nápoje; ľadový čaj, prípravky vyrobené 
prevažne zo sladu pre ľudskú spotrebu (potravi-
ny); kakao; kakaové nápoje; čokoláda; čokoládo-
vé nápoje; cukrovinky; cukríky; cukor; žuvačky 
nie na lekárske použitie; prírodné sladidlá; pekár-
ske výrobky; chlieb; droždie; pečivo; sušienky; 
zákusky; keksy; oblátky; karamelky; pudingy; zmr-
zliny; vodové zmrzliny; šerbety (zmrzlinové ná-
poje); mrazené cukrovinky; mrazené zákusky; mra-
zené dezerty; mrazené jogurty (mrazené potravi-
ny); med; náhradky medu; raňajkové cereálie; müs-
li; kukuričné vločky; cereálne tyčinky; obilnino-
vé výrobky. 

(540) 

  
 

(591) purpurová, biela, žltá 
(731) Société des Produits Nestlé S.A., , CH-1800 Ve-

vey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1255-2016 
(220) 7.6.2016 

 10 (511) 1, 6, 35, 36, 37, 40 
(511) 1 - Lepidlá na priemyselné použitie; lepidlá na 

tapety; spojivá do betónu; chemické prípravky na 
nepriepustnosť cementov okrem farieb; chemické 
látky na prevzdušnenie betónu; spojivá do betó-
nu; prípravky na konzervovanie betónu okrem fa-
rieb a olejov; priemyselné chemikálie; poľnohos-
podárske chemikálie okrem fungicídov, herbicí-
dov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny 
a parazitov; záhradnícke chemikálie okrem fun-
gicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov 
proti parazitom; chemikálie pre lesníctvo okrem 
fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov 
na ničenie parazitov; chemické prípravky na čis-
tenie komínov; tmely na opravu rozbitých alebo 
zlomených predmetov; akrylové živice (surovi-
ny); umelé živice (suroviny); odfarbovacie prí-
pravky na priemyselné použitie; spájkovacie pas-
ty; zváracie pasty; chemické prípravky na izolá-
ciu muriva proti vlhkosti okrem farieb. 
6 - Kovové zámočnícke stoly; kovové nosné 
konštrukcie stavieb; kovové stavebné konštruk-
cie; kovové podpery; kovové podpery; kovové 
nosníky; kovové stĺpy; kovové reklamné stĺpy; 
kovové stožiare; kovové vystužovacie materiály 
do betónu; kovové debnenie na betónové kon-
štrukcie; kovové stĺpy elektrického vedenia; ko-
vové koncové svorky na laná; kovové svorky na 
káble a rúry; objímky (železiarsky tovar); kovové 
objímky na potrubia; objímky, prstence; oceľové  
 

stožiare; kovové armatúry (fitingy) na potrubia 
na stlačený vzduch; kovové klapky na vodovod-
né potrubia; kovové ventily (nie časti strojov); 
kovové potrubné kolená; kovové káble (nie elek-
trické); kovové rúrkové spojky; kovové káblové 
príchytky alebo svorky; kovové potrubia; kovové 
prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúry; 
kovové skrutky; kovové krúžky; oceľové rúry. 
35 - Reklama; obchodná administratíva; kance-
lárske práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom 
a vývozom; rozmnožovanie (kopírovanie) doku-
mentov; nábor zamestnancov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; hospodárske (ekonomic-
ké) predpovede; prenájom kancelárskych strojov 
a zariadení; prenájom reklamných materiálov; 
prepisovanie správ (kancelárske práce); prieskum 
trhu; prenájom reklamných plôch; zásielkové re-
klamné služby; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; spracovanie textov; lepenie 
plagátov; analýzy nákladov; automatizované spra-
covanie údajov v administratíve; komerčné in-
formačné kancelárie; marketing; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný manažment; po-
radenstvo pri riadení podnikov; podpora predaja 
(pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného 
alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; odborné obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služ-
by; spracovanie textov; obchodné sprostredkova-
teľské služby v oblsti kompenzačných obchodov 
s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrov-
ni; obchodné sprostredkovateľské služby; účtov-
níctvo; vydávanie reklamných textov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnos-
ťou; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených 
v triedach 35, 36, 37 a 40 tohto zoznamu; služby 
účtovných poradcov (účtovníctvo); vedenie účtov-
nej evidencie. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
správa nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; 
financovanie (služby); finančné analýzy; finanč-
né odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; vy-
beranie nájomného; finančný lízing; kancelárie za-
oberajúce sa inkasovaním pohľadávok; prenájom 
bytov; správa nájomných domov; sprostredkova-
nie nehnuteľností; prenájom kancelárskych pries-
torov. 
37 - Banské dobývanie; povrchové dobývanie; 
stavebníctvo (stavebná činnosť); čistenie exterié-
rov budov; čistenie interiérov budov; čistenie 
komínov; prenájom stavebných strojov a zariade-
ní; prenájom stavebných žeriavov; prenájom ťa-
žobných strojov na zemné práce; oprava opotre-
bovaných alebo poškodených strojov; prenájom 
čistiacich strojov; inštalácie a opravy chladiacich 
zariadení; inštalácie a opravy klimatizačných za-
riadení; informácie o opravách; izolovanie proti 
vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; odbor-
né poradenstvo týkajúce sa inštalácie plastových  
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a drevených okien a dverí; odborné poradenstvo 
týkajúce sa stavebných prác; odborné poraden-
stvo týkajúce sa zatepľovania budov; stavebné 
poradenstvo; klampiarstvo a inštalatérstvo; čiste-
nie a opravy kotlov; inštalácia kuchynských za-
riadení; inštalácie a opravy vzduchotechnických 
zariadení; inštalácie a opravy vykurovacích za-
riadení; odrušovanie elektrických prístrojov a za-
riadení; opravy elektrických vedení; inštalovanie 
a opravy elektrických spotrebičov; sanácie pod-
láh a parkiet (stavebná činnosť); opravy fasád so 
zateplením a bez zateplenia; exteriérové a inte-
riérové maľovanie a natieranie; montovanie leše-
ní; murovanie, murárske práce; údržba nábytku; 
inštalácie a opravy pecí; pokrývačské práce na 
strechách budov; inštalácia a opravy požiarnych 
hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systé-
mov proti vlámaniu; stavebné informácie; sta-
vebný dozor; demolácia budov; tapetovanie; in-
štalácie a opravy telefónov; utesňovanie stavieb 
(stavebníctvo); inštalácie a opravy výťahov; asfal-
tovanie. 
40 - Obrábanie kovov; úprava a spracovanie ko-
vov; zváranie; rezanie ocele; strihanie (rezanie) 
kovov; spájkovanie; tvarovanie kovov; strojové 
obrábanie kovov; informácie o úprave a spraco-
vaní materiálov; leštenie trením; frézovanie; gal-
vanizácia, elektrolytické pokovovanie; kalenie 
kovov; kreslenie, rytie laserom; tepelné opraco-
vanie kovov; konečné opracovanie kovových vý-
robkov; spracovanie materiálov laserovým lúčom; 
kováčstvo; výroba energie; prenájom generáto-
rov; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; de-
kontaminácia nebezpečných odpadov; triedenie 
odpadu a recyklovateľného materiálu; zhodnoco-
vanie odpadu; tryskové pieskovanie. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá, červená, biela 
(731) Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o., Námestie 

sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1256-2016 
(220) 7.6.2016 

 10 (511) 1, 6, 9, 11, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 1 - Lepidlá na priemyselné použitie; lepidlá na 

tapety; spojivá do betónu; chemické prípravky na 
nepriepustnosť cementov okrem farieb; chemické 
látky na prevzdušnenie betónu; spojivá do betó-
nu; prípravky na konzervovanie betónu okrem fa-
rieb a olejov; priemyselné chemikálie; poľnohos-
podárske chemikálie okrem fungicídov, herbicí-
dov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny 
a parazitov; záhradnícke chemikálie okrem fun-
gicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov pro-
ti parazitom; chemikálie pre lesníctvo okrem fun-
gicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na 
ničenie parazitov; chemické prípravky na čistenie 
komínov; tmely na opravu rozbitých alebo zlo- 
 

 mených predmetov; akrylové živice (suroviny); 
umelé živice (suroviny); odfarbovacie prípravky 
na priemyselné použitie; spájkovacie pasty; zvá-
racie pasty; chemické prípravky na izoláciu mu-
riva proti vlhkosti okrem farieb. 
6 - Kovové zámočnícke stoly; kovové nosné 
konštrukcie stavieb; kovové stavebné konštruk-
cie; kovové podpery; kovové podpery; kovové 
nosníky; kovové stĺpy; kovové reklamné stĺpy; 
kovové stožiare; kovové vystužovacie materiály 
do betónu; kovové debnenie na betónové kon-
štrukcie; kovové stĺpy elektrického vedenia; ko-
vové koncové svorky na laná; kovové svorky na 
káble a rúry; objímky (železiarsky tovar); kovové 
objímky na potrubia; objímky, prstence; oceľové 
stožiare; kovové armatúry (fitingy) na potrubia 
na stlačený vzduch; kovové klapky na vodovod-
né potrubia; kovové ventily (nie časti strojov); 
kovové potrubné kolená; kovové káble (nie elek-
trické); kovové rúrkové spojky; kovové káblové 
príchytky alebo svorky; kovové potrubia; kovové 
prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúry; 
kovové skrutky; kovové krúžky; oceľové rúry. 
9 - Skriňové rozvádzače (elektrotechnika); roz-
vodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); 
elektromagnetické cievky; elektrické cievky; in-
dukčné cievky; automatické časové spínače (nie 
hodinárske); elektrické meniče; elektrické mera-
cie zariadenia; počítadlá; presné meracie prístro-
je; tlakomery na ventily; spínače; merače tlaku 
(tlakomery); ukazovatele tlaku; manometre (tlako-
mery); elektrické drôty; elektrické káble; elek-
trické kondenzátory; elektrické spojky; elektrické 
svorky; elektrické vodiče; indikátory strát elek-
trickej energie; koncovky (elektrotechnika); ko-
nektory (elektrotechnika); elektrické spojky; ma-
teriály na elektrické vedenie (drôty, káble); izo-
lovaný medený drôt; elektrické meniče; obme-
dzovače (elektrotechnika); odbočnice, odbočné 
krabice (elektrotechnika); odrušovače (elektro-
technika); poistkový drôt z kovových zliatin; po-
istky; polovodiče; reostaty; rozvodné panely (elek-
trina); rozvodné pulty (elektrina); spojky elektric-
kého vedenia; elektrické spojky; spojovacie skrin-
ky (elektrotechnika); svorky (elektrotechnika); te-
lefónne drôty; transformátory (elektrotechnika); 
transformátory na zvýšenie napätia; elektrické zá-
suvky. 
11 - Zariadenia na chladenie vody; chladiace za-
riadenia a stroje; filtre na pitnú vodu; kohútiky; 
kohútiky a kohúty na potrubia; regulačné a bez-
pečnostné zariadenia na plynové potrubia; regu-
lačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na 
vodu; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu 
vody; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo 
plynové zariadenia a na vodovodné alebo plyno-
vé potrubia; príslušenstvo na reguláciu vodných 
alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo 
plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné za-
riadenia na plynové prístroje; zariadenia na fil-
trovanie vzduchu; vetracie zariadenia; zariadenia 
na filtrovanie vody; zariadenia na úpravu vody; 
vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; 
stroje a prístroje na čistenie vzduchu; zariadenia 
na teplovodné kúrenie; solárne kolektory na 
ohrev vody a vykurovanie; solárne pece; zariade-
nia na prívod vody; tepelné čerpadlá. 
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19 - Stavebné konštrukcie (nekovové); dielce, 
výrobky alebo prefabrikáty z betónu; asfaltové 
(bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfalt; 
asfaltové dlažby; betón; betónové podpery, stĺpy; 
dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; dlaž-
dice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); 
dlážky (nekovové); svetelná dlažba; dosky, latky; 
drevené dlážky; drevené dyhy; drevené oblože-
nie; dvere (nekovové); okná (nekovové); dverové 
prahy (nekovové); dverové rámy (nekovové); oke-
nice (nekovové); okenné rámy (nekovové); rá-
mové konštrukcie (nekovové); skladacie dvere 
(nekovové); výplne dverí (nekovové); zárubne (ne-
kovové); baraky, búdy; debnenie pre stavebníc-
tvo (nekovové); dlážky (nekovové); parkety (par-
ketové podlahy); dosky (stavebné drevo); dosky, 
latky; drevené dyhy; drevené obloženie; spraco-
vané drevo; pílené drevo; stavebné drevo; drevo 
na výrobu sudov; drevo (polotovar); strešné krok-
vy; lišty (nekovové); lepenka pre stavebníctvo; 
lepenkové platne pre stavebníctvo; obkladové ma-
teriály na budovy (nekovové); obklady stien a prie-
čok (nekovové); vonkajšie plášte budov (neko-
vové); ohňovzdorné cementové omietky; cemen-
tové platne; palisády (nekovové);vlysy na parke-
tové dlážky; drevené podlahové dosky; preglej-
ka; schodiská (nekovové); nekovové schodiskové 
stupne (časti schodísk); tvárne drevo; stavebné 
sklo; umelý kameň; stavebný kameň. 
35 - Reklama; obchodná administratíva; kance-
lárske práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom 
a vývozom; rozmnožovanie (kopírovanie) doku-
mentov; nábor zamestnancov; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; hospodárske (ekonomic-
ké) predpovede; prenájom kancelárskych strojov 
a zariadenií; prenájom reklamných materiálov; 
prepisovanie správ (kancelárske práce); prieskum 
trhu; prenájom reklamných plôch; zásielkové rek-
lamné služby; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; spracovanie textov; lepenie pla-
gátov; analýzy nákladov; automatizované spra-
covanie údajov v administratíve; komerčné infor-
mačné kancelárie; marketing; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný manažment; po-
radenstvo pri riadení podnikov; podpora predaja 
(pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenské služby v oblasti obchodné-
ho alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; odborné obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služ-
by; spracovanie textov; obchodné sprostredkova-
teľské služby v oblsti kompenzačných obchodov 
s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrov-
ni; obchodné sprostredkovateľské služby; účtov-
níctvo; vydávanie reklamných textov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnos-
ťou; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triedach 35, 36, 37 a 40 tohto zoznamu; služby 
účtovných poradcov (účtovníctvo); vedenie úč-
tovnej evidencie. 
 
 

36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
správa nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; 
financovanie (služby); finančné analýzy; finanč-
né odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; 
vyberanie nájomného; finančný lízing; kancelárie 
zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; prená-
jom bytov; správa nájomných domov; sprostred-
kovanie nehnuteľností; prenájom kancelárskych 
priestorov. 
37 - Banské dobývanie; povrchové dobývanie; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť); čistenie exteriérov 
budov; čistenie interiérov budov; čistenie komí-
nov; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
prenájom stavebných žeriavov; prenájom ťažob-
ných strojov na zemné práce; oprava opotrebo-
vaných alebo poškodených strojov; prenájom čis-
tiacich strojov; inštalácie a opravy chladiacich 
zariadení; inštalácie a opravy klimatizačných za-
riadení; informácie o opravách; izolovanie proti 
vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; od-
borné poradenstvo týkajúce sa inštalácie plasto-
vých a drevených okien a dverí; odborné pora-
denstvo týkajúce sa stavebných prác; odborné po-
radenstvo týkajúce sa zatepľovania budov; sta-
vebné poradenstvo; klampiarstvo a inštalatérstvo; 
čistenie a opravy kotlov; inštalácia kuchynských 
zariadení; inštalácie a opravy vzduchotechnických 
zariadení; inštalácie a opravy vykurovacích za-
riadení; odrušovanie elektrických prístrojov a za-
riadení; opravy elektrických vedení; inštalovanie 
a opravy elektrických spotrebičov; sanácie pod-
láh a parkiet (stavebná činnosť); opravy fasád so 
zateplením a bez zateplenia; exteriérové a inte-
riérové maľovanie a natieranie; montovanie leše-
ní; murovanie, murárske práce; údržba nábytku; 
inštalácie a opravy pecí; pokrývačské práce na 
strechách budov; inštalácia a opravy požiarnych 
hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov 
proti vlámaniu; stavebné informácie; stavebný 
dozor; demolácia budov; tapetovanie; inštalácie  
a opravy telefónov; utesňovanie stavieb (staveb-
níctvo); inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie. 
39 - Rozvod vody; rozvod elektriny; distribúcia 
energie; záchranné služby v doprave; logistické 
služby v doprave; skladovanie tovarov (úschova); 
prenájom skladísk; balenie tovarov; prenájom vo-
zidiel; osobná doprava; sprostredkovanie dopravy; 
špedičné služby; dovoz, doprava; doprava cestu-
júcich; automobilová doprava; autobusová do-
prava; lodná doprava; železničná doprava; letec-
ká doprava; informácie o možnostiach dopravy; 
rezervácie dopravy; distribúcia tovarov na do-
bierku; prenájom skladovacích kontajnerov; dop-
rava a skladovanie odpadu. 
40 - Obrábanie kovov; úprava a spracovanie ko-
vov; zváranie; rezanie ocele; strihanie (rezanie) 
kovov; spájkovanie; tvarovanie kovov; strojové 
obrábanie kovov; informácie o úprave a spraco-
vaní materiálov; leštenie trením; frézovanie; gal-
vanizácia, elektrolytické pokovovanie; kalenie 
kovov; kreslenie, rytie laserom; tepelné opraco-
vanie kovov; konečné opracovanie kovových vý-
robkov; spracovanie materiálov laserovým lúčom; 
kováčstvo; výroba energie; prenájom generáto-
rov; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; de-
kontaminácia nebezpečných odpadov; triedenie od-
padu a recyklovateľného materiálu; zhodnocova-
nie odpadu; tryskové pieskovanie. 
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41 - Koučovanie (školenie); informácie o výcho-
ve a vzdelávaní; školské služby (vzdelávanie); 
vyučovanie; vzdelávanie; informácie o výchove  
a vzdelávaní; zábava; organizovanie vedomos- 
tných alebo zábavných súťaží; výchovno-zábav-
né klubové služby; organizovanie živých vystú-
pení; premietanie kinematografických filmov; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická čin-
nosť); hudobná tvorba; vydávanie kníh; praktic-
ký výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie se-
minárov; organizovanie a vedenie sympózií; or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); on line poskytovanie počítačových hier (z 
počítačových sietí); online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti vý-
chovy a vzdelávania); tlmočnícke služby; indivi-
duálne vyučovanie; odborné preškoľovanie; elek-
tronické publikačné služby; organizovanie tábo-
rov, škôl v prírode pre deti a mládež (vzdelávanie 
alebo zábava); organizovanie zábavných podujatí 
v rekreačných zariadeniach pre deti a dospelých; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; prenájom športových plôch; poskytovanie 
špor-tovísk; organizovanie športových súťaží; 
diskotéky (služby); fitnes kluby (zdravotné a 
kondičné cvičenia); kurzy telesného cvičenia; 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia). 
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve; inžinierska 
činnosť; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technic-
kých projektov; projektová činnosť; výskum a vý-
voj nových výrobkov (pre zákazníkov); architek-
tonické poradenstvo; technický výskum; pora-
denstvo v oblasti úspory energie; tvorba softvéru; 
navrhovanie vzhľadu nábytku a bytového zaria-
denia (priemyselné dizajnérstvo); grafické dizaj-
nérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemy-
selné dizajnérstvo); umelecké dizajnérstvo; navr-
hovanie obalov; obalové dizajnérstvo; výzdoba 
interiérov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá, červená, biela 
(731) Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o., Námestie 

sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1277-2016 
(220) 9.6.2016 

 10 (511) 35, 37, 42 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských obchodných informácií; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné spros-
tredkovateľské služby; reklama; marketing; on 
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
podpora predaja (pre tretie osoby) poskytovaná  
 

 
 

 a objednávaná prostredníctvom telekomunikácii 
alebo elektronicky; organizovanie obchodných  
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných podujatí; vydávanie rek-
lamných textov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); spracovanie textov; podpora predaja (pre 
tretie osoby) prostredníctvom telefónu; obchodné 
informačné služby poskytované cez internet; 
vzťahy s verejnosťou; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz. 
37 - Stavebné poradenstvo; vŕtanie studní na vodu; 
vŕtanie tunelov; odvodňovanie stavebných jám 
(stavená činnosť); vŕtanie odvodňovacích studní; 
vŕtanie hydrogeologických sanačných vrtov. 
42 - Geologický prieskum; geologický výskum; 
analýzy geologických vzoriek; návrh geologických 
prieskumov; konzultácie v oblasti geológie; kon-
zultácie v oblasti geologických prieskumov; geo-
logické odhady; geologické testovanie staveb-
ných pozemkov; geologická sondáž stavebných 
pozemkov; technické poradenstvo v oblasti geo-
lógie; projektovanie v pozemnom staviteľstve; 
technické projektové štúdie v oblasti stavebníctva; 
navrhovanie stavebných projektov prostredníc-
tvom počítačov; technologické inžinierske služby 
na získanie stavebných informácií; architektonic-
ké poradenstvo; navrhovanie geodetických mera-
ní; geotechnický prieskum; skúšky mechaniky 
zemín; geofyzikálny prieskum; geofyzikálny vý-
skum; poskytovanie geografických informácií; 
konzultácie v oblasti geofyziky; konzultácie v ob-
lasti geotechniky; služby v oblasti geoseizmické-
ho prieskumu; služby v oblasti zememeračského 
prieskumu; poradenské služby v oblasti životné-
ho prostredia; konzultácie v oblasti geografické-
ho plánovania; geofyzikálny prieskum v hlbin-
ných vrtoch (karotáž); počítačové informačné služ-
by v oblasti geofyzikálnych meraní; informačné 
služby v oblasti aplikácie počítačového systému; 
konzultačné a informačné služby v oblasti integ-
rácie počítačových systémov; geofyzikálny prie-
skum pre ropný, plynový a banský priemysel; 
geodézia (zememeračstvo); zememeračské vyty-
čovanie ciest; inžinierske práce v oblasti injektá-
že; kartografické služby; zhotovovanie architek-
tonických plánov; vypracovávanie plánov domov; 
služby technických meraní v oblasti merania 
premenných faktorov súvisiacich s vŕtaním vrtov. 

(540) GEOFOS 
(731) Sklenárová Daniela, Mgr., Hlboká cesta 8376/20C, 

010 01 Žilina, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(210) 1295-2016 
(220) 9.6.2016 

 10 (511) 5, 32 
(511) 5 - Liečivé nápoje. 

32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje); sýtené 
vody; minerálne vody (nápoje); limonády; neal-
koholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné 
výťažky; ovocné džúsy. 
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(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, 

SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1304-2016 
(220) 13.6.2016 

 10 (511) 2, 19, 20, 27 
(511) 2 - Farby; moridlá; farby na drevo; moridlá na 

drevo; farby na drevo; konzervačné prípravky na 
drevo; farby, nátery; prírodné živice (surovina); 
konzervačné oleje na drevo; antikorózne oleje; 
laky. 
19 - Drevené obloženie; drevo (polotovar); sta-
vebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; 
spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre 
domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; dreve-
né dyhy; dyhové drevo; drevené stenové oblože-
nia; strešné krokvy; nekovové strešné odkvapové 
žľaby; lepenka pre stavebníctvo; stavebné kon-
štrukcie (nekovové); priečky (nekovové); ozdob-
né lišty (nekovové); rímsy (nekovové); strešné 
uholníky (nekovové); uholníky (nekovové); okná 
(nekovové); dvere (nekovové); poklopy (neko-
vové); strešné krytiny (nekovové); podpery (ne-
kovové); nosníky (nekovové); stojky (nekovové); 
lišty (nekovové); lisovaný korok pre stavebníctvo; 
parkety (parketové podlahy); nekovové schodis-
kové stupne (časti schodísk); prenosné stavby 
(nekovové); nekovové striešky (stavebníctvo); sto-
žiare (nekovové); tvárne drevo; vonkajšie plášte 
budov (nekovové); okenice (nekovové); palisády 
(nekovové); ploty (nekovové); pažnice, štetovni-
ce (nekovové); obklady stien a priečok (nekovo-
vé); obkladové materiály na budovy (nekovové); 
brány (nekovové); stropy, stropné dosky (neko-
vové); dlážky (nekovové); dverové prahy (neko-
vové); strechy (nekovové); nekovové altánky 
(stavebníctvo); rámové konštrukcie (nekovové); 
krídlové okná (nekovové); nekovové voliéry (sta-
vebníctvo); lamelové obloženie (nekovové); kon-
štrukčné materiály (nekovové); stavebné materiá-
ly (nekovové); debnenie pre stavebníctvo (neko-
vové); dlažby (nekovové); nekovové stĺpy; oken-
né rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); 
zárubne (nekovové); schodiská (nekovové); ne-
kovové stavebné panely; nekovové piliere pre 
stavebníctvo; nekovové uholníky pre stavebníc-
tvo; nekovové plášte pre stavebníctvo. 
 

20 - Kancelársky nábytok; komody, zásuvkové 
kontajnery, bielizníky; pulty; servírovacie stolí-
ky; rysovacie stoly; pracovné stoly, hoblice ; po-
lice (samostatne stojaci nábytok); nekovové dve-
rové vybavenie; nekovové vybavenie okien; by-
tové zariadenie (dekoračné predmety); pracovné 
stoly; paravány, zásteny (nábytok); samostatne 
stojace deliace priečky (nábytok); police (nábytok). 
27 - Podlahové krytiny; linoleum; kobercové pod-
ložky; vinylové podlahové krytiny. 

(540) 

  
 

(591) hnedá, zelená 
(731) Černický Dominik, Levočská 387/93, 053 01 Ha-

richovce, SK; 
 
 

(210) 1305-2016 
(220) 13.6.2016 

 10 (511) 20, 28, 35, 40 
(511) 20 - Stolárske umelecké výrobky; umelecké diela 

z dreva, vosku, sadry, plastov; umelecké diela  
z škrupín, vajec alebo mušlí. 
28 - Bábiky; bábiky na hranie; bábky; bábiky vyp-
chaté polystyrénovými guľôčkami; bábiky v tra-
dičných krojoch; figúrky (hračky); handrové bá-
biky; maňušky (bábky); ozdoby na vianočné 
stromčeky. 
35 - Reklama v oblasti ľudovej umeleckej činnos-
ti; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zásiel-
kové reklamné služby s darčekovými predmetmi, 
výrobkami tradičných remesiel, ľudovými krojmi, 
výrobkami ľudového umenia, úžitkového umenia, 
ručne pletenými odevmi; reklama; marketing. 
40 - Konzultačné a informačné služby týkajúce 
sa zdobenia kraslíc; gravírovanie, rytie; tlačenie 
vzorov; šitie na zákazku podľa objednávok a po-
žiadaviek zákazníkov. 

(540) 

  
 

(731) SueArt design, s.r.o., Borovianska cesta 1994/49, 
960 01 Zvolen, SK; 
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(210) 1326-2016 
(220) 15.6.2016 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Vyprážané kuracie mäso; hotové jedlá obsa-

hujúce prevažne kuracie mäso; kuracie kúsky. 
(540) 

  
 

(731) BEKY LTD, 7 Crescent Way, London, N12 0RD, 
GB; 

(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK; 
 
 

(210) 1336-2016 
(220) 16.6.2016 

 10 (511) 35, 36, 37, 39, 43 
(511) 35 - Reklamné agentúry; administratívna správa 

hotelov; marketing; prieskum trhu; organizovanie 
komerčných alebo reklamných výstav; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); reklama; prená-
jom reklamných plôch; televízna reklama. 
36 - Finančné informácie; finančné odhady a oce-
ňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľ-
nosti); sprostredkovanie nehnuteľností; poraden-
stvo v oblasti splácania dlhov; prenájom bytov; 
prenájom kancelárskych priestorov; prenájom neh-
nuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľ-
ností; sprostredkovanie nehnuteľností; vyberanie 
nájomného. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný 
dozor. 
39 - Prenájom garáží; prenájom skladísk. 
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackba-
ry); detské jasle; samoobslužné jedálne; závodné 
jedálne; kaviarne; motely (služby); penzióny; ho-
telierske služby; prenájom prenosných stavieb; 
reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné 
reštaurácie. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, tmavomodrá 
(731) CORWIN CAPITAL, a.s., Palisády 47, 811 06 

Bratislava, SK; 
 
 
 

(210) 1356-2016 
(220) 17.6.2016 

 10 (511) 11, 35, 37 
(511) 11 - Sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; 

zariadenia na teplovodné kúrenie; radiátory (na 
kúrenie); zariadenia na teplovodné kúrenie; ter-
mostatické ventily (časti ústredného kúrenia); 
vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými 
alebo plynnými palivami; solárne kolektory na 
ohrev vody a vykurovanie. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby so 
sanitárnym tovarom, s vodoinštalačným tovarom, 
s kanalizačným tovarom, so zariadeniami na čis-
tenie vody, so zariadeniami na vykurovanie, s ply-
noinštalačným tovarom, s keramickým tovarom 
(dlažba, obklady), s manipulačnou technikou; 
prenájom kancelárskych strojov a zariadenia. 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení. 

(540) 

  
 

(591) tmavo modrá, červená, modrá, zelená, žltá 
(731) SHT Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24, 

903 01 Senec, SK; 
 
 

(210) 1379-2016 
(220) 22.6.2016 

 10 (511) 30, 32, 35, 43 
(511) 30 - Kávové nápoje; mliečne kávové nápoje; ká-

vové príchute. 
32 - Nealkoholické koktaily; mixované ovocné ale-
bo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje; prí-
pravky na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné 
nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné 
nektáre; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné 
džúsy. 
35 - Administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; odborné obchodné riadenie umelec-
kých činností; aktualizácia a údržba údajov v po-
čítačových databázach; aktualizovanie reklamných 
materiálov; navrhovanie reklamných materiálov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); marketing ; marketingové štúdie 
(prieskum trhu). 
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackba-
ry); domovy dôchodcov; hotelierske služby; re-
zervácie ubytovania v hoteloch; jedálne; dodáva-
nie hotových jedál a nápojov na objednávku (ke-
tering); reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné reštaurácie. 

(540) 

  
 

(591)  červená, zelená, okrová, čierna 
(731) COFFEA Drinks, s.r.o., Koperníkova 15, 917 01 

Trnava, SK; 
(740) Vopátová Monika, Mgr., Bratislava, SK; 
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(210) 1391-2016 
(220) 22.6.2016 

 10 (511) 25 
(511) 25 - Odev, obuv a pokrývky hlavy. 
(540) 

  
 

(591) antracitová, biela 
(731) Jendrušáková Lucia, Tatranské námestie 4582/7, 

058 01 Poprad, SK; 
 
 

(210) 1393-2016 
(220) 23.6.2016 

 10 (511) 36 
(511) 36 - Finančné služby; spracovanie platieb kredit-

nými kartami; spracovanie platieb debetnými kar-
tami; spracovanie platieb platobnými kartami; 
elektronické kreditné transakcie (finančné služby); 
elektronické debetné transakcie (finančné služby); 
bankové služby; služby spojené s platbami účtov; 
služby elektronického prevodu finančných pros-
triedkov; elektronický prevod kapitálu; úverové 
agentúry; pôžičky (finančné úvery); poskytovanie 
finančných informácií prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(731) Discover Financial Services, 2500 Lake Cook Road, 
IL 60015 Riverwoods, US; 

(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1421-2016 
(220) 27.6.2016 

 10 (511) 38, 42 
(511) 38 - Komunikácia mobilnými telefónmi; prenos 

správ a obrazových informácií prostredníctvom počí-
tačov. 
42 - Tvorba softvéru; návrh počítačových systémov. 

(540) eNRSR 
(731) Kancelária Národnej rady SR, nám. A. Dubčeka 1, 

812 80 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1461-2016 
(220) 4.7.2016 

 10 (511) 16, 35, 45 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); strojčeky na 

tlačenie adresy; papier; plagáty; reklamné tabule 
z papiera, kartónu alebo lepenky; zošívačky (kan-
celárske potreby); tlače (rytiny); knižné zarážky;  
 

 spisové obaly (papiernický tovar); strieborný pa-
pier; rytiny; ceruzky; noviny; periodiká; zoraďo-
vače, šanóny (na voľné listy); skicáre; útržkové 
bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; peča-
te; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; 
kancelárske pečatné stroje; materiály na pečatenie; 
zošity; typy, tlačové písmo; hárky papiera; obaly 
na doklady ; kancelárske dierkovače; knihy; zá-
suvky na spisy; obaly (papiernický tovar); grafic-
ké vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); 
kopírovacie zariadenia; písacie potreby; emblémy 
(papierové pečate); dierovačky (kancelárske pot-
reby); pečiatky ; tlačivá (formuláre); kancelárske 
potreby okrem nábytku; pohľadnice; tlačoviny; 
tlačené publikácie; perá (kancelárske potreby); 
časopisy (periodiká); záložky do kníh; blahopraj-
né pohľadnice; podložky na písanie; stojany na 
pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; 
stojany na pečiatky; kalendáre; stojany na perá  
a ceruzky; oznámenia (papiernický tovar); skrine 
na spisy (kancelárske potreby); nože na papier 
(kancelárske potreby); samolepky (papiernický to-
var); letáky; obálky na dokumenty (papiernický 
tovar); držiaky stránok otvorenej knihy. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; komerčné informačné kancelárie; ana-
lýzy nákladov; rozširovanie reklamných ozna-
mov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; 
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; odborné posudky efektívnosti podni-
kov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; marketingový prieskum; správa po-
čítačových súborov; odborné obchodné alebo pod-
nikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomic-
ké) predpovede; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; prieskum verejnej mienky; príprava 
miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; 
služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; 
prenájom reklamných plôch; obchodné informá-
cie a rady spotrebiteľom; obchodná správa licen-
cií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdo-
dávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; ob-
chodný manažment pre športovcov; marketing; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií; vypracovávanie daňo-
vých priznaní; zásielkové reklamné služby; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; op-
timalizácia obchodovania na webových strán-
kach; obchodné sprostredkovateľské služby; ob-
chodný manažment pre poskytovateľov služieb 
na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie ob- 
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chodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia 
a údržba údajov v počítačových databázach; ria-
denie obchodnej činnosti v stavebníctve; externé 
administratívne riadenie podnikov; podávanie da-
ňových priznaní. 
45 - Mediačné služby; poradenstvo v oblasti práv 
duševného vlastníctva; spravovanie autorských 
práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlas-
tníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na 
duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne 
poradenstvo; právny výskum; advokátske služby; 
udeľovanie licencií na počítačové programy (práv-
ne služby); služby rozhodcovských súdov; vy-
pracovávanie právnych dokumentov; správa li-
cencií (právne služby). 

(540) 

  
 

(591) modrá, zlatá 
(731) KubalaLegal s.r.o., Mlynárska 16, 040 01 Košice, 

SK; 
 
 

(210) 1464-2016 
(220) 6.7.2016 

 10 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy  
s verejnosťou; televízna reklama; marketingový 
prieskum; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; prieskum verejnej mienky; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; marketing. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kongresov; informácie o výchove a vzdeláva-
ní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie športových súťaží; organi-
zovanie a vedenie seminárov. 
42 - Výskum v oblasti ochrany životného prostre-
dia. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá 
 

(731) Smutný Tomáš, Ing., Dúbravy 146, 962 12 Detva, 
SK; 

 
 

(210) 1491-2016 
(220) 12.7.2016 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; 

organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
vzťahy s verejnosťou; podpora predaja (pre tretie 
osoby); marketing. 
41 - Vzdelávanie; skúšanie, preskúšavanie (peda-
gogická činnosť); organizovanie a vedenie semi-
nárov; individuálne vyučovanie; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená 
(731) sli.do s.r.o., Heyrovského 10, 841 03 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 1492-2016 
(220) 12.7.2016 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; 

organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); podpora 
predaja (pre tretie osoby); marketing. 
41 - Vzdelávanie; skúšanie, preskúšavanie (pedago-
gická činnosť); organizovanie a vedenie seminárov; 
individuálne vyučovanie; organizovanie a vede-
nie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) slido 
(731) sli.do s.r.o., Heyrovského 10, 841 03 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 1499-2016 
(220) 11.7.2016 
(310) O-528 131 
(320) 19.1.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 29, 32 
(511) 29 - Ochutené a šľahané mlieko; jogurtové nápo-

je; prírodné alebo ochutené nápoje zložené najmä 
z mlieka a/alebo mliečnych výrobkov; mliečne 
nápoje obsahujúce ovocie (s vysokým obsahom 
mlieka). 
32 - minerálne vody; pramenité vody; stolové vo-
dy; limonády; pivá; nealkoholické šumivé nápo-
je; ovocné šťavy (nealkoholické nápoje); sirupy 
na výrobu nápojov; sirupy pre limonády; mine-
rálne vody ochutené a iné nealkoholické nápoje; 
prípravky na výrobu minerálnej vody; prírodné 
alebo perlivé vody (minerálne alebo neminerálne); 
zeleninové šťavy (nápoje); ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; sódovky; zázvorové limonády; šer-
bety; nápojové prípravky; nealkoholické ovocné  
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alebo zeleninové výťažky v rámci tejto triedy; 
nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre mlieč-
ne kvasenie. 

(540) Parádová limonáda od 
 Poděbradka, a.s. 
(731) Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 

Poděbrady, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1504-2016 
(220) 13.7.2016 

 10 (511) 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 29 - Maslo; konzumné kakaové maslo; kokosové 

maslo; maslové krémy; konzervované ovocie; úde-
niny; zemiakové lupienky; zemiakové hranolče-
ky; kyslá kapusta; konzumný repkový olej; dže-
my; mrazené ovocie; hrozienka sušené; nakladané 
uhorky; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; 
potravinárske oleje; smotana (mliečne výrobky); 
syry; kandizované ovocie; mlieko; ovocné rôso-
ly; ovocná dreň; mäso; huspenina; divina; ďum-
bierový džem (zázvorový); tukové nátierky na 
chlieb; potravinársky olej z palmových orechov; 
šunka; jogurt;mäsové výťažky; kefír (mliečny ná-
poj); mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlie-
ka); mliečne výrobky; slanina; margarín; marme-
lády; pečeňová paštéta; potravinársky olivový 
olej; klobásy, salámy, párky; paradajkový pre-
tlak; bravčová mast; potravinársky slnečnicový 
olej; hydina (mäso); kokosový tuk; kokosový olej; 
konzervované mäso; šlahačka; bravčové mäso; 
konzervy s ovocím; mäsové konzervy; kyslé mlie-
ko; mliečne koktaily; papriková nátierka (kon-
zervované koreniny); mlieko obohatené bielkovi-
nami; kompóty; sušené mlieko. 
30 - Cestoviny; koreniny; sucháre; sušienky, kek-
sy; sušienky; oblátky; kakao; zákusky, koláče; čaj; 
čokoláda; cukrárske výrobky; smotanové zmrzli-
ny; prírodné sladidlá; keksy; mliečne kakaové 
nápoje; mliečne čokoládové nápoje; makaróny; 
chlieb; med; sušienky; pečivo (rožky); pudingy; 
torty; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; para-
dajková omáčka; majonézy; jogurty mrazené (mra-
zené potraviny); zálievky na šaláty. 
31 - Živé zvieratá; čerstvé bobuľové ovocie; čer-
stvá cvikla; čerstvé šampiňóny; čakanka; čerstvé 
uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá fazuľa; čerstvé 
ovocie; čerstvé záhradné bylinky; čerstvý hláv-
kový šalát; čerstvá cibuľa; čerstvý pór; čerstvý 
hrach; čerstvé zemiaky; čerstvý cesnak; 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; sladové 
pivo; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; 
minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); 
stolové vody; limonády; zeleninové džúsy (nápo-
je); nealkoholické nápoje; ovocné nektáre; neal-
koholický jablkový mušt; mixované ovocné ale-
bo zeleninové nápoje. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; horké likéry; 
destilované nápoje; víno; likéry; medovina; lie-
hoviny; alkoholické nápoje okrem piva; alkoho-
lické nápoje s ovocím. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, fialová, ružová, biela, cyklamenová 
(731) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská 

Streda, SK; 
 
 

(210) 1515-2016 
(220) 14.7.2016 

 10 (511) 29, 30, 31, 32, 35, 39 
(511) 29 - Baklažánová pasta; bravčové mäso; bravčo-

vá masť; divina; hovädzie mäso; teľacie mäso; 
džemy; huspenina; hydina (mäso); klobásy; kon-
zervovaná zelenina; konzervované ovocie; kom-
póty; kyslá kapusta; lúpané semená; ľanový olej 
na prípravu jedál; marmelády; maslo; mäso; mä-
sové konzervy; konzervované mäso; mäsové vý-
ťažky; mliečne výrobky; mlieko; nakladaná zele-
nina; ochutené orechy; ovocné aranžmány na 
priamu konzumáciu; ovocné chuťovky; ovocné 
rôsoly; pokrmové tuky; polievky; potravinárske 
oleje; prípravky na vývary (bujóny); ryby (neži-
vé); salámy; slanina; spracovaný peľ (potravina); 
sušená zelenina; syry; šunka; tukové nátierky na 
chlieb; údeniny; marmelády; zeleninové šaláty; 
zeleninové šťavy na prípravu jedál. 
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); ces-
toviny; cukrárske aromatické prísady (okrem esen-
ciálnych olejov); cukrárske výrobky; cukríky; 
cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; 
čokoláda; chlieb; chutneys (koreniny); korenie; ká-
va; kávové príchute; kečup; konzervované záhrad-
né bylinky (chuťové prísady); koreniny; krúpy 
(potraviny); kukuričné vločky; kukuričné placky 
(tortilly); kvások; marináda (chuťové prísady); 
mäsové šťavy; med; mletá kukurica; múka; müsli; 
obilninové chuťovky; obilninové vločky; oblátky; 
omáčky (chuťové prísady); ovocné želé (cukro-
vinky); ovsené potraviny; pastilky (cukrovinky); 
paštéty zapekané v ceste; pečivo (rožky); plnené 
koláče; prípravky na zjemňovanie mäsa na do-
máce použitie; prípravky z obilnín; prírodné sla-
didlá; rastlinné prípravky (kávové náhradky); sen-
dviče; slané pečivo (krekery); sušienky; škrob 
(potraviny); torty; včelia kašička (požívatiny); za-
husťovacie prípravky na varenie; zálievky na ša-
láty; zákusky. 
31 - Čerstvá zelenina; čerstvé ovocie. 
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (ná-
poje); ovocné nápoje a ovocné džúsy; pivo; siru-
py a iné prípravky na prípravu nápojov. 
35 - Online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; organizovanie módnych prehliadok na pod-
poru predaja; reklama; rozširovanie reklamných  
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materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); služby predplácania novín a časo-
pisov (pre tretie osoby); správa počítačových sú-
borov; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); zostavovanie štatistík. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru. 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela 
(731) DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Ko-

šice, SK; 
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1542-2016 
(220) 18.7.2016 

 10 (511) 3, 5, 35 
(511) 3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na 

holenie; rúže; skrášľovacie masky (kozmetické 
prípravky); vlasové vody; farby na vlasy; kozme-
tické prípravky; kozmetické krémy; odličovacie 
prípravky; voňavky; toaletné vody; odfarbovače; 
odlakovače; depilačné prípravky; epilačné prí-
pravky; depilačný vosk; éterické esencie; esen-
ciálne oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); líčid-
lá; základné zložky kvetinových parfumov; tuky 
na kozmetické použitie; oleje na kozmetické po-
užitie; voňavkárske oleje; oleje na toaletné použi-
tie; kozmetické pleťové vody; čistiace toaletné 
mlieka; toaletné prípravky; mydlá; kozmetické 
prípravky na obočie; pižmo (parfuméria); šampó-
ny; parfumy; prípravky na ošetrovanie nechtov; 
voňavkárske výrobky; kozmetické prípravky na 
starostlivosť o pleť; mydlá proti poteniu nôh; pem-
za; ceruzky na obočie ; pomády na kozmetické 
použitie; púder (kozmetika); prípravky na holenie; 
mydielka; antiperspiranty (kozmetické výrobky); 
mydlá proti poteniu; kozmetické prípravky na 
opaľovanie; aromatické látky (esenciálne oleje); 
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; dezodoran-
ty (parfuméria); adstringentné prípravky na koz-
metické použitie; obrúsky napustené pleťovými 
vodami; vody po holení; laky na vlasy; špirály na 
riasy, maskary; spreje na osvieženie dychu; umý-
vacie prípravky na osobnú hygienu; masážne gély 
(nie na lekárske použitie); suché šampóny; ochran-
né prípravky na opaľovanie; vlasové kondicioné-
ry; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie). 
5 - Farmaceutické prípravky; soli do minerálnych 
kúpeľov; minerálne vody na lekárske použitie; 
vonné soli; masti na farmaceutické použitie; po-
silňujúce prípravky (toniká); cukor na lekárske 
použitie; liečivé kúpeľové soli; biologické prí-
pravky na lekárske použitie; lekárske prípravky 
na odtučňovacie kúry; vazelína na lekárske po- 
užitie; prípravky na liečbu akné. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; rozširovanie vzoriek tovarov;  
 

prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; prieskum verejnej mienky; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; písanie reklamných textov; marke-
ting; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvede-
nými v triede 3 a 5 tohto zoznamu; reklama v ob-
lasti nákupu a predaja tovarov v triede 3 a 5 tohto 
zoznamu; podpora predaja (pre tretie osoby) v ob-
lasti nákupu a predaja tovarov v triede 3 a 5 tohto 
zoznamu; inzertné služby v oblasti nákupu a pre-
daja tovarov v triede 3 a 5 tohto zoznamu; odbor-
né obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; or-
ganizovanie reklamných podujatí, vrátane prehlia-
dok tovarov a služieb; obchodný manažment; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; kancelárie 
zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom; on-line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; obchodné administra-
tívne služby v oblasti internetového predaja. 

(540) 

  
 

(591) béžová, tmavohnedá 
(731) Forward Group s.r.o., Čajakova 36, 831 01 Brati-

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

 
 

(210) 1558-2016 
(220) 21.7.2016 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Vypracovávanie daňových priznaní; podáva-

nie daňových priznaní; analýzy nákladov; účtov-
níctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie vý-
pisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity 
(revízia účtov); pomoc pri riadení obchodných ale-
bo priemyselných podnikov; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; obchodné alebo podnika-
teľské informácie; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné 
služby); fakturácie; maloobchodné alebo veľkoob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekársky-
mi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi 
potrebami; zostavovanie štatistík. 
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(540) 

  
 

(731) Dujsík Vladimír, RSDr., Veterná 6490/11, 917 01 
Trnava, SK; Pavileková Andrea, Ing., Pekárska 
1165/9, 926 01 Sereď, SK; 

 
 

(210) 1572-2016 
(220) 22.7.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Káva; kávové nápoje; ľadová káva; čaj; ča-

jové nápoje; ľadový čaj; slad (potraviny); kakao; 
kakaové nápoje; čokoláda; čokoládové výrobky; 
čokoládová pasta; čokoládové nátierky; čokolá-
dové nápoje; cukrovinky; cukríky; cukrárske vý-
robky; cukor; žuvačky; pekárske výrobky; chlieb; 
pečivo; sušienky; zákusky; keksy; oblátky; kara-
melky; zmrzliny; vodové zmrzliny; šerbety (zmr-
zlinové nápoje); mrazené cukrovinky; mrazené 
zákusky; mrazené dezerty; mrazené jogurty; raňaj-
kové cereálne výrobky; müsli; kukuričné vločky; 
cereálne tyčinky; obilninové chuťovky; príprav-
ky z obilnín; pizza; sendviče. 

(540) 

  
 

(591) žltá, tmavomodrá, svetlomodrá, biela 
(731) Société des Produits Nestlé S.A., , CH-1800 Ve-

vey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1573-2016 
(220) 22.7.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Kakao; kakaové nápoje; čokoláda; čokoládo-

vé výrobky; čokoládová pasta; nátierky; čokolá-
dové nápoje; cukrovinky; cukríky; cukrárske vý-
robky; cukor; žuvačky; pekárske výrobky; chlieb; 
pečivo; sušienky; zákusky; keksy; oblátky; kara-
melky; zmrzliny; vodové zmrzliny; šerbety (zmr-
zlinové nápoje); mrazené cukrovinky; mrazené zá-
kusky; mrazené dezerty; mrazené jogurty (mra-
zené potraviny). 

(540) 

  
 

(591) biela, tmavomodrá, svetlomodrá, zlatá 
(731) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1582-2016 
(220) 22.7.2016 

 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; hracie 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 (ekonomic-
ké) predpovede; správa počítačových súborov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; perso-
nálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na rek-
lamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
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; reklamné služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete;  
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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 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-
fických filmov; požičiavanie videopások; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; 
poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubo-
vé služby; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie športových súťaží; Organizovanie 
vedomostných súťaží; organizovanie zábavných 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie školení; organizovanie 
živých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); on-line poskytovanie elektronických publi-
kácií (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-
line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); informácie o možnostiach 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; prekladateľské 
služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava 
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divá-
kov; interaktívne zábavné služby s použitím mo-
bilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; služby agentúr sprostredko-
vávajúcich divadelných, koncertných a varietných 
umelcov. 

(540) Hra o Niké - Erby 
(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) 1584-2016 
(220) 22.7.2016 

 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 te-
lefóny; 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 
(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; 
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomic-
ké) predpovede; správa počítačových súborov; zbie- 
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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; 
reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek 
média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej 
siete, informačnej siete, elektronickej siete, ko-
munikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie 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 
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; 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 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-
fických filmov; požičiavanie videopások; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; 
poskytovanie informácií v oblasti 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 tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach 
rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní posky-
tované on-line z počítačových databáz alebo in-
ternetu; 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; 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) Hra o Niké - Mestá 
(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) 1585-2016 
(220) 22.7.2016 

 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- 
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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 
(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; zoraďova-
nie 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; 
reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek 
média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej 
siete, informačnej siete, elektronickej siete, ko-
munikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie 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 
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; 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 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-
fických filmov; požičiavanie videopások; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; 
poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubo-
vé 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; organi-
zovanie 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 tele-
komunikačného 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; 
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 divá-
kov; interaktívne zábavné služby s použitím mo-
bilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; služby agentúr sprostredko-
vávajúcich divadelných, koncertných a varietných 
umelcov. 

(540) Hra o Niké - Poklad 
(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) 1586-2016 
(220) 22.7.2016 

 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; hracie 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 (ekonomic-
ké) predpovede; správa počítačových súborov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; perso-
nálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na rek-
lamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
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; reklamné 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; 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 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-
fických filmov; požičiavanie videopások; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; 
poskytovanie informácií v oblasti 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 tele-
komunikačného 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;  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  11 - 2016 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 139 
 

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 
zábavné predstavenia; služby agentúr sprostred-
kovávajúcich divadelných, koncertných a variet-
ných umelcov. 

(540) Hra o Niké - Súboj 
(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) 1587-2016 
(220) 22.7.2016 

 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; hracie 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; 
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; prieskum verejnej mienky; prie-
skum 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); organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na 
reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagá-
tov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; rozširova-
nie reklamných alebo inzertných oznamov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, 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; reklamné 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 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-
fických filmov; požičiavanie videopások; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; 
poskytovanie informácií v oblasti 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 zábav-
ných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie školení; organi-
zovanie živých vystúpení; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); repor-
térske služby; vydávanie textov (okrem reklam- 
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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-
line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); informácie o možnostiach 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; 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) KEĎ TIPUJEŠ, FANDÍŠ 
 NAPLNO 
(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) 1625-2016 
(220) 27.7.2016 

 10 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); mag-

netické nosiče údajov; optické nosiče údajov; 
magnetické disky; optické disky; audiovizuálne 
kompaktné disky; USB kľúče; počítačové softvé-
rové aplikácie (sťahovateľné); počítačové prog-
ramy (sťahovateľné). 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; ča-
sopisy (periodiká); brožúry; noviny; obežníky; 
ročenky; katalógy; albumy; fotografie (tlačovi-
ny); obrazy (maľby) zarámované alebo nezará-
mované; prospekty; letáky; plagáty; brožúry; poh-
ľadnice; kalendáre; oznámenia (papiernický to-
var); knižné zarážky; záložky do kníh; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pútače  
z papiera alebo lepenky; papierové alebo kartó-
nové vývesné tabule; podklady na tlačenie, nie 
textilné; etikety okrem textilných; papiernický 
tovar; písacie potreby; kancelárske potreby ok-
rem nábytku. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; online reklama na počí- 
 

tačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamné-
ho času v komunikačných médiách; prenájom rek-
lamných plôch; vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); služby predpláca-
nia novín a časopisov (pre tretie osoby); príprava 
a realizácia mediálnych a reklamných projektov  
a koncepcií; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; zostavovanie štatistík; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; marketingový prieskum; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných súťaží; organizovanie obchodných alebo rek-
lamných výstav; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); marketing; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); vyhľadávanie sponzorov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach. 
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
organizovanie súťaží spojených s udeľovaním cien 
(okrem reklamných); organizovanie ceremónií  
s udeľovaním cien (okrem reklamných); organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
spoločenských podujatí (gala slávností); organi-
zovanie predstavení (manažérske služby); orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie  
a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; 
organizovanie módnych prehliadok na zábavné 
účely; informácie o výchove a vzdelávaní; infor-
mácie o možnostiach zábavy; informácie o mož-
nostiach rekreácie; vzdelávanie; vyučovanie; ško-
lenia; vydávanie textov (okrem reklamných); vy-
dávanie tlačených publikácií; vydávanie kníh; 
on-line vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); fotografické reportáže; reportérske služby. 

(540) Zlatý albatros 
(731) ALBATROS GROUP, s.r.o., Tallerova 10, 811 02 

Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1629-2016 
(220) 28.7.2016 

 10 (511) 41, 43 
(511) 41 - Diskotéky (služby); 

43 - Reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; ba-
ry (služby); 
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(540) 

  
 

(731) Sedemnásť BAR s. r. o., Ďatelinová 9, 821 01 Bra-
tislava, SK; 

(740) Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, 
s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1634-2016 
(220) 28.7.2016 

 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 
(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; 
reklamné 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-
fických filmov; požičiavanie videopások; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; 
poskytovanie informácií v oblasti 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 konferen-
cií; organizovanie a vedenie školení; organizova-
nie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie 
večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby);  
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on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie 
elektronických 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 
kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na 
reklamné účely); organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží prostredníctvom internetu 
alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlaso-
vá zábava; poskytovanie počítačových hier z po-
čítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné 
súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vy-
žadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, 
koncertných a varietných umelcov. 

(540) Niké je tipovanie. Rýchle 
 tipovanie. 
(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) 1635-2016 
(220) 28.7.2016 

 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, databá-
zy, katalógy a programy zaznamenané v elektro-
nickej podobe; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačo-
viny; tlačené reklamné materiály z papiera; pa-
piernický tovar a písacie potreby; učebné a vy-
učovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariade-
ní); tlačené reklamné materiály; letáky; prospek-
ty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický 
tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (pa-
piernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme 
hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske 
potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; 
plagáty; listový papier; stolové prestieranie z pa-
piera; papierové obrusy; záložky do kníh; papie-
rové alebo plastové vrecká na balenie; papierové 
podložky na stôl; nálepky na kancelárske použi-
tie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na pe-
rá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; 
oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky;  
 

papierové zástavy; nože na papier (kancelárske 
potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo 
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; etikety (okrem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách vrátane počítačovej komu-
nikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhla-
sová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; 
odborné obchodné poradenstvo; prezentácia vý-
robkov a služieb v komunikačných médiách pre 
maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na 
podporu predaja; organizovanie reklamných hier 
na podporu predaja; služby modeliek na reklam-
né účely a podporu predaja výrobkov a služieb; 
vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; 
produkcia reklamných filmov; služby výberu za-
mestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách 
(výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - mo-
deliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služ-
by s alkoholickými nápojmi. 
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 komuni-
kačných sietí vrátane internetu; spravodajské kan-
celárie; 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 
skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; 
vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábav-
ných, hudobných a športových súťaží; organizo-
vanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); 
organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu 
(okrem reklamných); organizovanie zábav, kar-
nevalov, plesov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; moderovanie relácií, programov a podu-
jatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované 
prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia 
(zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zá-
bavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie a vedenie školení; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie živých vystúpení; živé pred-
stavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); 
hudobná tvorba; služby filmových, divadelných  
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a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičia-
vanie filmov; prenájom kinematografických prí-
strojov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných 
alebo iných predstavení; služby divadelných, 
koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstu-
peniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; 
produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-ob-
razových nahrávok (okrem reklamných); vydava-
teľské služby (okrem vydávania reklamných ma-
teriálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tla-
čovín (okrem 
reklamných textov); on line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); vydávanie elektronických publikácií (okrem 
reklamných); elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; tábory na športové sú-
stredenie; kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných 
trénerov (fitnes cvičenia); zábavné služby nočných 
klubov; online poskytovanie počítačových hier  
z počítačových sietí; informácie o výchove, vzde-
lávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; in-
formácie o možnostiach zábavy a rekreácie; in-
formácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; 
prekladateľské služby; prenájom dekorácií na 
predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rek-
reáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, 
videorekordérov, premietačiek, televíznych pri-
jímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prí-
strojov; prenájom športového výstroja (okrem dop-
ravných prostriedkov); reportérske služby; po-
moc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti 
výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií  
a stávkových hier; organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; služby diskdžokejov; 
on line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); on line poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania); hazardné 
hry; poradenské a informačné služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; 
poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu aj prostredníctvom internetu, online  
a interaktívnymi počítačovými službami. 

(540) 

  
 

(591) odtiene modrej, biela, zelená, čierna 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1647-2016 
(220) 1.8.2016 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; sto-

lové vody; limonády; nealkoholické nápoje; sirupy 
na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov. 

 

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

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

 
 

(210) 1666-2016 
(220) 3.8.2016 

 10 (511) 9, 35, 38, 42 
(511) 9 - Počítače; počítačový softvér (nahraté počíta-

čové programy); periférne zariadenia počítačov. 
35 - Pomoc pri riadení priemyselných alebo ob-
chodných podnikov; poradenstvo pri organizova-
ní a riadení obchodnej činnosti; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach. 
38 - Poskytovanie prístupu do databáz; prenos 
digitálnych súborov; videokonferenčné služby. 
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; inšta-
lácia počítačového softvéru; návrh počítačových 
systémov; obnovovanie počítačových databáz; 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačo-
vého hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačo-
vých technológií; tvorba softvéru; požičiavanie 
počítačového softvéru; poskytovanie softvéru pros-
tredníctvom internetu (SaaS); vedecký výskum; 
prenájom počítačových serverov (serverhosting); 
uchovávanie elektronických údajov; externé pos-
kytovanie služieb v oblasti informačných techno-
lógií. 

(540) 

  
 

(731) ensentia s.r.o., Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, 
SK; 

(740) LEGAL PROFESSIONALS, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1668-2016 
(220) 1.8.2016 

 10 (511) 29, 32 
(511) 29 - Ovocné pyré; zeleninové pyré; ovocné peny; 

zeleninové peny; zavárané ovocie; džemy; ovoc-
né marmelády; ovocné nátierky; ovocné a zeleni-
nové nátierky; zmiešané ovocné a zeleninové 
pretlaky. 
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje; ovocno-zeleninové džúsy; ovocné nápoje 
a ovocné džúsy; nealkoholické nápoje ochutené 
ovocím; zeleninové džúsy (nápoje); smoothies 
(mixované nealkoholické nápoje); nealkoholické 
nápoje z ovocných džúsov; ovocné nektáre (ne-
alkoholické); extrakty na výrobu nápojov; sirupy 
na výrobu nápojov s ovocnou príchuťou; sirupy  
a iné prípravky na výrobu nápojov. 
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(540) 

  
 

(731) Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k., Legionów 37, 34-100 
Wadowice, PL; 

(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1699-2016 
(220) 8.8.2016 

 10 (511) 7, 12, 35, 37, 39 
(511) 7 - Poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske 

elevátory; žacie stroje; stroje na zber a lisovanie 
sena; buldozéry; sádzacie stroje; mechanické lo-
patové nakladače; kypriče (stroje); pluhy na od-
straňovanie mačin; obracače sena (stroje); zaria-
denia na čistenie, nakladanie a prepravu obilia; 
rezačky slamy, sečkovice; brány (poľnohospo-
dárske náradie); obrábacie stroje; manipulátory 
(zariadenia na nakladanie a vykladanie); hrabacie 
stroje (hrabačky); poľnohospodárske náradie ok-
rem ručného; vyorávače (stroje). 
12 - Nákladné autá, kamióny; automobilové ka-
poty; automobilové podvozky; kolesá automobi-
lov; kapoty na vozidlá; vlečné vozidlá, ťahače; 
podvozky vozidiel; traktory; nákladné dodávkové 
autá; chladiarenské vozidlá; motory do pozemných 
vozidiel; čelné sklá vozidiel; pneumatiky; pod-
vozky automobilov; osobné automobily; auto-
mobily; automobilové karosérie; karosérie dop-
ravných prostriedkov. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; rozši-
rovanie reklamných oznamov; predvádzanie to-
varu; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); ak-
tualizovanie reklamných materiálov; prieskum 
trhu; prenájom reklamných materiálov; reklama; 
rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); televízna reklama; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; prenájom 
reklamných plôch; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; telemarketingové služby; marke-
ting; obchodné sprostredkovateľské služby; po-
skytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; navrhovanie reklam-
ných materiálov. 
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; inšta-
lácie a opravy poplašných systémov proti vláma-
niu; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; 
mazanie vozidiel; umývanie dopravných pros-
triedkov; inštalácia, údržba a opravy strojov; leš-
tenie vozidiel; protektorovanie pneumatík; ošet-
rovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; auto-
servisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel;  
 

lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy 
vozidiel pri dopravných nehodách; vulkanizova-
nie pneumatík (opravy); opravy opotrebovaných 
alebo poškodených motorov; opravy opotrebova-
ných alebo poškodených strojov; vyvažovanie 
pneumatík. 
39 - Odťahovanie vozidiel pri poruchách a neho-
dách; prenájom automobilov; automobilová dop-
rava; sprostredkovanie dopravy; prenájom dop-
ravných prostriedkov; prenájom vozidiel; poži-
čiavanie nosičov na automobily; prenájom skla-
dísk; prenájom traktorov; prenájom navigačných 
systémov; doprava, preprava. 

(540) 

  
 

(731) AGROTEC Slovensko s.r.o., Zlatomoravecká cesta, 
949 01 Nitra, SK; 

 
 

(210) 1702-2016 
(220) 4.8.2016 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; knižné zarážky; architektonické 
modely; noviny; periodiká; podložky pod pivové 
poháre; brožúry; knihy; pohľadnice; tlačoviny; 
podklady na tlačenie, nie textilné; tlačené publi-
kácie; záložky do kníh; časopisy (periodiká); poš-
tové známky; kalendáre; samolepky (papiernický 
tovar); letáky; grafické reprodukcie. 
35 - Komerčné informačné kancelárie; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie re-
klamných materiálov; rozširovanie vzoriek tova-
rov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie 
reklamných textov; reklama; aranžovanie výkla-
dov; reklamné agentúry; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; prieskum verej-
nej mienky; prenájom reklamných plôch; podpo-
ra predaja (pre tretie osoby); marketing; prená-
jom bilbordov. 
41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych  
a rekreáciu; informácie o možnostiach zábavy; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; služby múzeí (prehliadky, výstavy); infor-
mácie o možnostiach rekreácie; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia; služby agentúr 
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; 
turistické prehliadky so sprievodcom. 

(540) Dom na streche 
(731) HELIPORT Liptov s.r.o., Priemyselná zóna 527, 

031 04 Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) JUDr. Ľubomír Lukič, advokát, Košice, SK; 
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(210) 1705-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 9 
(511) 9 - Elektrické batérie do automobilov; alarmy; 

ampérmetre; meradlá; nabíjacie agregáty elektric-
kých batérií elektrické regulačné prístroje; elek-
trické monitorovacie prístroje; detektory; meracie 
prístroje; indikátory strát elektrickej energie; 
elektrické meracie zariadenia; nabíjačky batérií; 
vysokofrekvenčné prístroje; plynomery (meracie 
prístroje); vlhkomery; presné meracie prístroje; 
ohmmetre; oscilografy; merače tlaku (tlakomery); 
pyrometre; teplomery (nie na lekárske použitie); 
elek-trické zámky; otáčkomery; voltmetre; diagnos-
tické.prístroje (nie na lekárske použitie); strobos-
kopy. 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna 
(731) MICRONIX spol. s r.o., Jegorovova 37/14036, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1766-2016 
(220) 16.8.2016 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Pivá; minerálne vody; šumivé nápoje a iné 

nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné 
šťavy; sirupy. 
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív). 
35 - Marketing; reklama a propagácia v odbore 
pivovarníctva a sladovníctva. 

(540) Radegast Horký živel 
(731) Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 

Plzeň, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(210) 5009-2016 
(220) 13.1.2016 

 10 (511) 5, 10, 35, 44 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; liečivá; hygienické 

výrobky na lekárske použitie; diétne látky na le-
kárske použitie; diétne potraviny na lekárske po-
užitie; výživové doplnky; náplasti; obväzový ma-
teriál; dezinfekčné prípravky na hygienické po-
užitie; vitamínové prípravky; analgetiká; anti-
koncepčné prípravky (chemické a biochemické); 
liečivé čaje; diagnostické prípravky na lekárske 
použitie; drogy na lekárske použitie; enzýmy na 
lekárske použitie; enzymatické prípravky na le-
kárske použitie; hormóny na lekárske použitie; 
chemické prípravky na lekárske použitie; masti 
na farmaceutické použitie; kozmetika na lekárske 
použitie. 
10 - Lekárske, chirurgické a stomatologické prí-
stroje a nástroje; prístroje a zariadenia na podá-
vanie liekov; nádoby na podávanie liekov; apli-
kátory liekov; ortopedické pomôcky; ochranné 
štíty na lekárske účely; ochranné rukavice na le-
kárske účely; rehabilitačné zariadenia na zdra-
votnícke účely; cvičebné prístroje na liečebné re-
habilitačné účely. 

35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými výrobkami, s veterinárnymi 
výrobkami, so sanitárnymi výrobkami a so zdra-
votníckym materiálom; odchodné sprostredkova-
teľské služby s farmaceutickými výrobkami, s ve-
terinárnymi výrobkami, so sanitárnymi výrob-
kami a so zdravotníckym materiálom; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby prostredníctvom 
zásielkového predaja s tovarmi uvedenými v trie-
dach 5 a 10 tohto zoznamu; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s farmaceutickými výrobka-
mi, s veterinárnymi výrobkami, so sanitárnymi 
výrobkami a so zdravotníckym materiálom pro-
stredníctvom internetu; podnikateľské a obchod-
né informácie v oblasti lekárnictva; predvádzanie 
tovaru; on-line reklama na počítačovej sieti; roz-
širovanie vzoriek tovaru; reklama; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); inzercia; obchodná admi-
nistratíva; obchodné poradenstvo týkajúce sa fran-
šízy. 
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); farmaceutické poradenstvo; lekárne; služ-
by lekární; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; 
lekárnické poradenstvo; poskytovanie lekárskych 
a zdravotníckych informácií; výdaj liekov pre ve-
rejnosť; výdaj liekov pre ambulantné zdravotníc-
ke zariadenia; vstupná kontrola liečiv; lekárske 
pohotovostné služby. 

(540) 

  
 

(591) zelená, sivá 
(731) Medplus s.r.o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov - 

Šumbark, CZ; 
(740) Gálik Tomáš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5107-2016 
(220) 22.3.2016 

 10 (511) 25, 28, 36, 37, 41, 42, 43, 45 
(511) 25 - Oblečenie pre deti; maškarné kostýmy. 

28 - Hračky; hry; šmykľavky (na hry); ozdoby 
alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; 
hojdačky; trampolíny. 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok pre deti. 
37 - Výstavba detských ihrísk. 
41 - Vzdelávanie; kurzy telesného cvičenia; zába-
va; športová činnosť; poskytovanie detských ihrísk. 
42 - Navrhovanie detských ihrísk. 
43 - Detské jasle. 
45 - Osobné služby dozoru nad deťmi; vychová-
vanie detí (okrem vzdelávania). 

(540) 

  
(591) žltá, modrá, červená 
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 

Neckarsulm, DE; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
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(210) 5125-2016 
(220) 4.4.2016 

 10 (511) 9, 11, 16, 35 
(511) 9 - Žiarovky do zábleskových prístrojov; elektro-

luminiscenčné diódy (LED diódy); detektory dy-
mu; elektricky ovládané koľajnice na upevnenie 
bodových svetiel, svetlometov; solárne články; 
diaľkové ovládače; svetelné alebo mechanické sig-
nalizačné panely; signalizačné návestné lampáše; 
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu 
elektrického prúdu; rozvodové systémy elektric-
kého vedenia; batérie do svietidiel; batérie do 
vreckových lámp; blikavé svetlá (svetelné signá-
ly); automatické časové spínače (nie hodinárske); 
optické lampy; lampy do tmavých komôr (foto-
grafia); optické lampy; elektrické regulátory 
svetla; elektrické reostaty (regulátory na tlmenie 
svetla); reklamné svetelné tabule; termoionické žia-
rivky; elektrónky so žeravou katódou; elektrické 
meniče; meracie prístroje; elektrické meracie za-
riadenia; merače elektrických strát; elektrické ob-
jímky; spojovacie objímky na elektrické káble; 
elektrické odpory; plášte elektrických káblov; 
poistky; poistkový drôt z kovových zliatin; elek-
trické relé; reostaty; rozvodné panely (elektrina); 
rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spí-
nacie skrine (elektrotechnika); vedecké, námor-
né, geodetické, fotografické, kinematografické, 
optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vy-
učovacie prístroje a nástroje; nahraté počítačové 
programy; nahratý počítačový softvér; monitoro-
vacie počítačové programy; elektrické monitoro-
vacie prístroje; solárne články; elektrické regulá-
tory svetla; spínače; elektrické ističe; vypínače; 
elektrické relé; lasery (nie na lekárske použitie); 
nabíjacie agregáty a nabíjačky elektrických baté-
rií; nabíjačky akumulátorov okrem meracích, ve-
deckých, signalizačných a vyučovacích prístrojov; 
okuliare proti oslepeniu svetlom; slnečné okulia-
re; USB kľúče; počítačový hardvér; počítačové 
hry (softvér); počítačové pamäte; video displeje; 
laterna magika (prístroje); vysokofrekvenčné prí-
stroje. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie; bicyklové svet-
lá; svietidlá na bicykle; difuzéry svetla; elektric-
ké lampy; plynové lampy; laboratórne horáky; 
plynové kahany; žeraviace kahany; laboratórne 
lampy; lampáše; lampióny; lampové horáky; lam-
py na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); 
lampy na osvetľovanie akvárií; lampy (svietidlá); 
lustre; olejové horáky; olejové lampy; osvetľova-
cie zariadenia na dopravné prostriedky; osvetľo-
vacie zariadenia vzdušných dopravných pros-
triedkov; pouličné lampy; reflektory (svetlá); ref-
lektory na vozidlá; reťaze farebných žiaroviek; 
stropné svetlá; svetelné gule (svietidlá); elektric-
ké svetlá na vianočné stromčeky; acetylénové 
svetlomety; svietiace domové čísla; objímky na 
tienidlá; tienidlá na lampy; UV-lampy (nie na le-
kárske použitie); vlákna do elektrických lámp; 
horečnaté vlákna na svietenie; zariadenia do au-
tomobilov proti oslneniu (výstroj lámp); vrecko-
vé baterky; elektrické vreckové baterky; žiarivky 
a žiarovky; elektrické žiarovky; žiarovky do au-
tomobilových smeroviek; osvetľovacie prístroje  
a zariadenia; elektrické osvetľovacie výbojky; LED 
diódy na osvetlenie; diódy na osvetlenie; elek- 
 

trické lampy; lampy do projektorov a premieta-
cích prístrojov; lampy na čistenie vzduchu od 
baktérií; infračervené lampy (nie na lekárske po-
užitie); ultrafialové lampy (nie na lekárske použi-
tie); objímky na svietidlá; farebné filtre na svie-
tidlá; číre filtre na svietidlá; puzdrá na lampy  
a svietidlá; kryty na lampy a svietidlá; držiaky na 
lampy a svietidlá; svetelné reflektory; oblúkové 
lampy; svetlá na dopravné prostriedky. 
16 - Plagáty; bilbordy z papiera alebo lepenky; 
megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; 
záložky do kníh; brožúry; časopisy; periodiká; 
tlačivá (formuláre); tlačoviny; ročenky; katalógy; 
kalendáre; a diáre (papiernický tovar); poznám-
kové zošity; príručky; prospekty; noviny; obež-
níky; tlačené publikácie; papierové vlajky; papie-
rové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; 
pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; 
papiernický tovar; obálky (papiernický tovar); oba-
ly (papiernický tovar); nálepky (papiernický to-
var); etikety okrem textilných; kancelárske pot-
reby okrem nábytku, predovšetkým kancelárske 
potreby použité ako reklamné predmety; perá 
(kancelárske potreby); poštové známky; adresné 
štítky do adresovacích strojov; kancelársky pa-
pier; listový papier; kopírovací papier; pergame-
nový papier; papierové pásky; baliaci papier; al-
bumy; atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obra-
zy; fotografie; grafické reprodukcie; rytiny; ba-
liace plastové fólie; tlačivá (formuláre) na zmlu-
vy a podania; paragóny; papierové lepiace štítky 
(papiernický tovar); lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; spisové 
obaly (papiernický tovar); stolové prestieranie  
z papiera; papierové servítky; papierové utierky; 
papierové alebo plastové vrecia na balenie; pa-
pierové alebo plastové vrecká na balenie; vzory 
na výrobu odevov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
svetlami, so svietidlami, s lustrami, s lampami, so 
žiaričmi, so žiarivkami, so žiarovkami, s batéria-
mi, s LED diódami na osvetlenie, so zariadenia-
mi na osvetľovanie, s prístrojmi a nástrojmi na 
vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, 
reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; ob-
chodné sprostredkovateľské služby so svetlami, 
so svietidlami, s lustrami, s lampami, so žiaričmi, 
so žiarivkami, so žiarovkami, s batériami, so za-
riadeniami na osvetľovanie, s prístrojmi a ná-
strojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrické-
ho prúdu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; reklama; marketing; rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie tovaru; 
odborné posudky efektívnosti podnikov; obchod-
né odhady; analýzy nákladov; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného pries-
toru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie 
a aktualizovanie reklamných alebo náborových 
materiálov; obchodný manažment; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; marketingové štúdie; prie- 
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skum trhu; vedenie kartoték v počítači; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch pre 
zákazníkov; služby porovnávania cien; organizo-
vanie komerčných alebo reklamných výstav a veľ-
trhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvá-
dzanie tovaru; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; obchodné rady a informácie 
spotrebiteľom; reklamné činnosti; reklamné agen-
túry; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; analýzy nákladov; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; po-
radenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; profesionálne obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; poradenstvo pri riadení 
podnikov; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; rozhlasová reklama; televízna reklama; 
rozširovanie reklamných alebo inzertných ozna-
mov; vydávanie reklamných textov; aktualizova-
nie reklamných materiálov; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; služby porov-
návania cien; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; lepenie plagátov; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; ob-
chodný manažment pre poskytovateľov služieb 
na voľnej nohe; fakturácie; subdodávateľské 
služby (obchodné služby); obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); pos-
kytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových 
sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie slu-
žieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; 
obchodné sprostredkovateľské služby. 

(540) RL PRO 
(731) InLED, s. r. o., Kysucká 14, 903 01 Senec, SK; 

 
 

(210) 5126-2016 
(220) 4.4.2016 

 10 (511) 9, 11, 16, 35 
(511) 9 - Žiarovky do zábleskových prístrojov; elektro-

luminiscenčné diódy (LED diódy); detektory 
dymu; elektricky ovládané koľajnice na upevne-
nie bodových svetiel, svetlometov; solárne člán-
ky; diaľkové ovládače; svetelné alebo mechanic-
ké signalizačné panely; signalizačné návestné 
lampáše; prístroje a nástroje na vedenie, distribú-
ciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo 
kontrolu elektrického prúdu; rozvodové systémy 
elektrického vedenia; batérie do svietidiel; baté-
rie do vreckových lámp; blikavé svetlá (svetelné 
signály); automatické časové spínače (nie hodi-
nárske); optické lampy; lampy do tmavých ko-
môr (fotografia); optické lampy; elektrické regu-
látory svetla; elektrické reostaty (regulátory na 
tlmenie svetla); reklamné svetelné tabule; termo-
ionické žiarivky; elektrónky so žeravou katódou; 
elektrické meniče; meracie prístroje; elektrické 
meracie zariadenia; merače elektrických strát; 
elektrické objímky; spojovacie objímky na elek-
trické káble; elektrické odpory; plášte elektric- 
 

 kých káblov; poistky; poistkový drôt z kovových 
zliatin; elektrické relé; reostaty; rozvodné panely 
(elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné 
skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); vedec-
ké, námorné, geodetické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, signalizačné, kontrolné, zá-
chranné a vyučovacie prístroje a nástroje; nahraté 
počítačové programy; nahratý počítačový soft-
vér; monitorovacie počítačové programy; elek-
trické monitorovacie prístroje; solárne články; 
elektrické regulátory svetla; spínače; elektrické 
ističe; vypínače; elektrické relé; lasery (nie na le-
kárske použitie); nabíjacie agregáty a nabíjačky 
elektrických batérií; nabíjačky akumulátorov ok-
rem meracích, vedeckých, signalizačných a vyu-
čovacích prístrojov; okuliare proti oslepeniu 
svetlom; slnečné okuliare; USB kľúče; počítačo-
vý hardvér; počítačové hry (softvér); počítačové 
pamäte; video displeje; laterna magika (prístro-
je); vysokofrekvenčné prístroje. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie; bicyklové svet-
lá; svietidlá na bicykle; difuzéry svetla; elektric-
ké lampy; plynové lampy; laboratórne horáky; 
plynové kahany; žeraviace kahany; laboratórne 
lampy; lampáše; lampióny; lampové horáky; lam-
py na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); 
lampy na osvetľovanie akvárií; lampy (svietidlá); 
lustre; olejové horáky; olejové lampy; osvetľova-
cie zariadenia na dopravné prostriedky; osvetľo-
vacie zariadenia vzdušných dopravných pros-
triedkov; pouličné lampy; reflektory (svetlá); ref-
lektory na vozidlá; reťaze farebných žiaroviek; 
stropné svetlá; svetelné gule (svietidlá); elektric-
ké svetlá na vianočné stromčeky; acetylénové 
svetlomety; svietiace domové čísla; objímky na tie-
nidlá; tienidlá na lampy; UV-lampy (nie na le-
kárske použitie); vlákna do elektrických lámp; 
horečnaté vlákna na svietenie; zariadenia do au-
tomobilov proti oslneniu (výstroj lámp); vrecko-
vé baterky; elektrické vreckové baterky; žiarivky 
a žiarovky; elektrické žiarovky; žiarovky do au-
tomobilových smeroviek; osvetľovacie prístroje 
a zariadenia; elektrické osvetľovacie výbojky; 
LED diódy na osvetlenie; diódy na osvetlenie; 
elektrické lampy; lampy do projektorov a pre-
mietacích prístrojov; lampy na čistenie vzduchu 
od baktérií; infračervené lampy (nie na lekárske 
použitie); ultrafialové lampy (nie na lekárske po-
užitie); objímky na svietidlá; farebné filtre na svie-
tidlá; číre filtre na svietidlá; puzdrá na lampy  
a svietidlá; kryty na lampy a svietidlá; držiaky na 
lampy a svietidlá; svetelné reflektory; oblúkové 
lampy; svetlá na dopravné prostriedky. 
16 - Plagáty; bilbordy z papiera alebo lepenky; 
megabordy z papiera alebo lepenky; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihy; 
záložky do kníh; brožúry; časopisy; periodiká; 
tlačivá (formuláre); tlačoviny; ročenky; katalógy; 
kalendáre; a diáre (papiernický tovar); poznám-
kové zošity; príručky; prospekty; noviny; obež-
níky; tlačené publikácie; papierové vlajky; papie-
rové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; 
pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; 
papiernický tovar; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); nálepky (papiernický 
tovar); etikety okrem textilných; kancelárske po-
treby okrem nábytku, predovšetkým kancelárske 
potreby použité ako reklamné predmety; perá  
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(kancelárske potreby); poštové známky; adresné 
štítky do adresovacích strojov; kancelársky pa-
pier; listový papier; kopírovací papier; pergame-
nový papier; papierové pásky; baliaci papier; al-
bumy; atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obra-
zy; fotografie; grafické reprodukcie; rytiny; ba-
liace plastové fólie; tlačivá (formuláre) na zmlu-
vy a podania; paragóny; papierové lepiace štítky 
(papiernický tovar); lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; spisové 
obaly (papiernický tovar); stolové prestieranie  
z papiera; papierové servítky; papierové utierky; 
papierové alebo plastové vrecia na balenie; pa-
pierové alebo plastové vrecká na balenie; vzory 
na výrobu odevov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
svetlami, so svietidlami, s lustrami, s lampami, 
so žiaričmi, so žiarivkami, so žiarovkami, s baté-
riami, s LED diódami na osvetlenie, so zariade-
niami na osvetľovanie, s prístrojmi a nástrojmi 
na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumulá-
ciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; 
obchodné sprostredkovateľské služby so svetla-
mi, so svietidlami, s lustrami, s lampami, so žia-
ričmi, so žiarivkami, so žiarovkami, s batériami, 
so zariadeniami na osvetľovanie, s prístrojmi a ná-
strojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrické-
ho prúdu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; reklama; marketing; rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie tovaru; 
odborné posudky efektívnosti podnikov; obchod-
né odhady; analýzy nákladov; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného prie-
storu pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných alebo nábo-
rových materiálov; obchodný manažment; pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingové 
štúdie; prieskum trhu; vedenie kartoték v počíta-
či; vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; 
organizovanie komerčných alebo reklamných vý-
stav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; 
predvádzanie tovaru; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; obchodné rady a in-
formácie spotrebiteľom; reklamné činnosti; rek-
lamné agentúry; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; analýzy nákladov; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; profesionálne 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; poraden-
stvo pri riadení podnikov; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; vydávanie reklamných tex- 
 
 
 
 

tov; aktualizovanie reklamných materiálov; gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov;  
služby porovnávania cien; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; lepenie plagátov; vyjednávanie 
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; fakturácie; subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových 
sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie slu-
žieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; 
obchodné sprostredkovateľské služby. 

(540) HBT2 
(731) InLED, s. r. o., Kysucká 14, 903 01 Senec, SK; 

 
 

(210) 5242-2016 
(220) 29.6.2016 

 10 (511) 22, 28 
(511) 22 - Laná (nekovové); motúzy; viazacie nekovo-

vé pásky; viazacie nekovové priadze; povrazy na 
siete; rybárske siete; textilné vrecká na prepravu 
a uchovávanie tovarov; všetky tovary uvedené  
v triede 22 tohto zoznamu, na použitie v rybolove. 
28 - Športové potreby; rybárske náradie; rybárske 
udice; rybárske navijaky; plaváky (rybársky vý-
stroj); háčiky na lov rýb; návnady na lov a rybo-
lov; umelé rybárske návnady; materiály na rybár-
ske vlasce; koše na rybolov; harpúny (športové 
náradie); podberáky pre rybárov; rybárske vlasce; 
snímače záberu (rybársky výstroj); vrecká na ry-
bárske návnady; obaly na rybárske náradie; otá-
čacie rybárske plaváky; otočné čapy na rybárske 
náčinie (rybársky výstroj). 

(540) 

  
 

(591) červená, strieborná, biela 
(731) AWA'S EUROPE LTD, s.r.o., Kazanská 25, 821 06 

Bratislava 2, SK; 
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5243-2016 
(220) 1.7.2016 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
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(540) 

  
 

(591) žltá, oranžová, hnedá, zelená 
(731) IMPERATOR, s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5244-2016 
(220) 1.7.2016 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
(540) 

  
 

(591) žltá, oranžová, hnedá, zelená 
(731) IMPERATOR, s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5258-2016 
(220) 13.7.2016 

 10 (511) 3, 43, 44 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; kozmetické prípravky 

na starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy; voňav-
kárske výrobky; prípravky na holenie; prípravky 
na odstraňovanie ochlpenia; kozmetické príprav- 
 

 ky na starostlivosť o pleť; kozmetické krémy; 
dezodoranty (parfuméria) a antiperspiranty (koz-
metické výrobky); sprchové peny; peny do kúpe-
ľa; pleťové čistiace peny; kozmetické prípravky 
pre starostlivosť o telo; vosky na vlasy; pomády 
na vlasy; aromatické látky (esenciálne oleje); 
esenciálne oleje; kolínska voda; mydlá; krémy po 
holení; balzamy po holení; hydratačné krémy po 
holení; pena na holenie; depilačné prípravky. 
43 - Pohostinstvo (služby), reštauračné (stravo-
vacie) služby; kaviarne (služby); cukrárne (služ-
by); bary (služby). 
44 - Služby starostlivosti o hygienu a krásu ľudí 
a zvierat; úprava vlasov (vlasový styling); pora-
denstvo v oblasti kozmetických prípravkov; po-
radenstvo v oblasti starostlivosti o telo a krásu; 
poradenstvo poskytované prostredníctvom inter-
netu v oblasti starostlivosti o telo a krásu; holič-
ské služby; kadernícke salóny; masáže; manikúra 
a pedikúra; kozmetické služby. 

(540) 

  
 

(731) Gentlemen Brothers, s.r.o., U Kanálky 1417/1, 
Praha 2, CZ; 

(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5263-2016 
(220) 19.7.2016 

 10 (511) 16, 18, 25 
(511) 16 - Skicáre; útržkové bloky; poznámkové zoši-

ty; obaly na doklady; puzdrá na perá, perečníky; 
záložky do kníh; obaly na súpravy písacích pot-
rieb. 
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); puzdrá 
na navštívenky; kožené remienky; plážové tašky; 
kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia a púzdra 
na balenie; kožené vrecká a tašky na balenie; ak-
tovky (kožená galantéria); kožené cestovné tašky 
(kožená galantéria); kufre; kožené alebo kožou 
potiahnuté púzdra; kufrík na toaletné potreby 
(prázdny); puzdrá na kľúče; kufríky; športové 
tašky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné 
tašky); puzdrá na vizitky; menovky na batožinu. 
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; 
nízke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ra-
mienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; 
goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabá-
tiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, 
korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; ka-
pucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opas-
ky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; 
pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväz-
ky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry či- 
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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; pančuš-
kové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; 
kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcu-
júca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia 
(odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší 
proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky to-
pánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; noha-
vice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; ru-
kavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šá-
ly; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; 
plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv 
(kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové pláš-
te; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galo-
še; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, čepce 
(časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; 
kabáty; nepremokavé odevy; leginy; pleteniny 
(oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; 
športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zás-
tery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); 
palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; pele-
ríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plá-
žová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; drevá-
ky; sandále; pánske spodky; podprsenky; zvrch-
níky; kabátiky; podpätky na obuv; tógy; 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 vy-
hrievané; štuple na kopačky; športová obuv; če-
lenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty  
s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombi-
né (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); 
šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií 
kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; 
sárí; tričká; 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; 
nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky 
na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové 
sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavič-
ky; športové tielka; členkové topánky; ponožky 
pohlcujúce pot. 

(540) 

  
 

(731) Michálková Petra, Lotyšská 4, 821 06 Bratislava, 
SK; 

(740) Michálek Tomáš, Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(210) 5267-2016 
(220) 21.7.2016 

 10 (511) 5, 32, 35, 39 
(511) 5 - Minerálne vody na lekárske použitie; dojčenská 

voda. 
32 - Minerálne vody (nápoje); stolové vody; pra-
menitá voda; ochutené minerálne vody; nealko-
holické nápoje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s mi-
nerálnymi vodami a nealkoholickými nápojmi. 
39 - Balenie minerálnych vôd; dovoz, doprava. 

(540) 

  
 

(591) modrá, hnedá, biela, čierna 
(731) AMOS-SERVICES s.r.o., Hlavná 276, 935 31 Hor-

ná Seč, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5274-2016 
(220) 27.7.2016 

 10 (511) 39 
(511) 39 - Taxislužba; verejná nákladná a osobná dop-

rava; automobilová preprava; doprava; osobná dop-
rava; preprava osôb; preprava tovarov; prepravné 
služby; preprava tovarov na objednávku; doručo-
vacie služby; doručovanie balíkov; doručovanie 
tovarov; dovoz (doprava); doručovanie novín a ča-
sopisov; kuriérske služby; prenájom automobi-
lov; sprostredkovanie dopravy a prepravy. 

(540) 

  
 

(731) TAXI SERVIS a.s., Páričkova 5, 821 08 Bratisla-
va, SK; 

(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5281-2016 
(220) 8.8.2016 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny. 

35 - Marketing; marketingový prieskum; prieskum 
trhu; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom. 
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41 - Organizovanie a vedenie tvorivých dielní (vý-
učba); organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; informácie o možnostiach 
zábavy; informácie o možnostiach rekreácie. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, modrá, čierna 
(731) Blue Events s.r.o., Vysokovská 1336, 193 00 Pra-

ha 9, CZ; 
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5283-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 32, 33 
(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). 

(540) #4everJan 
(731) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T. G. 

Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5333-2016 
(220) 10.8.2016 

 10 (511) 5, 35, 41 
(511) 5 - Lieky pre humánnu medicínu. 

35 - Reklama; marketing; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 
5 tohto zoznamu; prieskum trhu. 
41 - Organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie a vedenie seminárov; vzdelávanie; zábava. 

(540) METAGLA 
(731) G.L. Pharma Slovakia s.r.o., Ľanová 8, 821 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5334-2016 
(220) 10.8.2016 

 10 (511) 5, 35, 41 
(511) 5 - Lieky pre humánnu medicínu. 

35 - Reklama; marketing; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 
5 tohto zoznamu; prieskum trhu. 
41 - Organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie a vedenie seminárov; vzdelávanie; zábava. 
 
 
 
 

(540) LEVOMETAGLA 
(731) G.L. Pharma Slovakia s.r.o., Ľanová 8, 821 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5335-2016 
(220) 10.8.2016 

 10 (511) 36, 37, 42, 43 
(511) 36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie neh-

nuteľností. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); murárske prá-
ce; stavebné poradenstvo. 
42 - Architektonické poradenstvo; architektonic-
ké služby; vypracovanie stavebných výkresov; 
navrhovanie interiérov. 
43 - Kaviarne; dodávanie hotových jedál a nápo-
jov na objednávku (ketering); hotelierske služby; 
prenájom prechodného ubytovania; rezervácie uby-
tovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v pen-
ziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; reš-
tauračné (stravovacie) služby; bary (služby); rých-
le občerstvenie (snackbary). 

(540) KREMPASKY 
(731) Krempaský Tomáš, Ing. arch., 163, 059 04 Spiš-

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

 
 

(210) 5336-2016 
(220) 11.8.2016 

 10 (511) 3 
(511) 3 - Detergenty (nie na použitie vo výrobnom pro-

cese a na lekárske použitie); pracie prostriedky; 
avivážne prípravky; bieliace pracie prostriedky; 
čistiace prípravky; leštiace a hladiace prípravky; 
prípravky na čistenie povrchov; abrazívne prí-
pravky; čistiace prípravky na umývanie riadu; 
mydlá; čistiace prípravky na umývanie rúk; obrú-
sky napustené prípravkami a látkami na čistenie 
a leštenie. 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela, žltá, modrá 
(731) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(740) Fajnor IP, 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) 
 
5564-2013 243293 
  271-2014 243284 
1572-2014 243294 
2264-2014 243295 
5537-2014 243296 
  654-2015 243286 
  989-2015 243297 
1373-2015 243298 
1587-2015 243289 
1740-2015 243299 
1805-2015 243300 
1806-2015 243301 
1853-2015 243302 
1854-2015 243303 
1870-2015 243290 
1871-2015 243304 
1872-2015 243305 
1899-2015 243306 
2106-2015 243307 
2115-2015 243308 
2118-2015 243309 
2147-2015 243310 
2148-2015 243311 
2177-2015 243312 
2312-2015 243313 
2313-2015 243314 
2314-2015 243315 
2318-2015 243316 
2319-2015 243317 
2402-2015 243318 
2403-2015 243319 
2404-2015 243320 
2415-2015 243321 
2416-2015 243322 
2461-2015 243323 
2486-2015 243324 
2504-2015 243325 
2567-2015 243326 
2569-2015 243327 
2659-2015 243328 
2661-2015 243329 
5147-2015 243330 
5175-2015 243331 
5310-2015 243291 
5317-2015 243292 
5627-2015 243332 
5635-2015 243333 
5637-2015 243334 
5639-2015 243335 
5640-2015 243336 
5641-2015 243337 
5647-2015 243338 
5648-2015 243339 
5649-2015 243340 
5650-2015 243341 
5651-2015 243342 
5667-2015 243343 
5668-2015 243344 
5681-2015 243345 
5682-2015 243346 
5683-2015 243347 
5690-2015 243348 
5692-2015 243349 

5693-2015 243350 
5694-2015 243351 
      9-2016 243352 
    16-2016 243353 
    44-2016 243354 
    46-2016 243355 
    49-2016 243356 
    53-2016 243357 
    57-2016 243358 
    86-2016 243359 
    90-2016 243360 
  113-2016 243361 
  126-2016 243362 
  153-2016 243363 
  154-2016 243364 
  155-2016 243365 
  174-2016 243366 
  185-2016 243367 
  212-2016 243368 
  225-2016 243369 
  230-2016 243370 
  231-2016 243371 
  242-2016 243372 
  248-2016 243373 
  273-2016 243374 
  280-2016 243375 
  281-2016 243376 
  282-2016 243377 
  283-2016 243378 
  293-2016 243379 
  315-2016 243380 
  317-2016 243381 
  340-2016 243382 
  341-2016 243383 
  356-2016 243384 
  357-2016 243385 
  361-2016 243386 
  364-2016 243387 
  365-2016 243388 
  366-2016 243389 
  367-2016 243390 
  368-2016 243391 
  373-2016 243392 
  379-2016 243464 
  426-2016 243465 
  427-2016 243466 
  431-2016 243467 
  432-2016 243468 
  433-2016 243469 
  434-2016 243470 
  435-2016 243471 
  436-2016 243472 
  442-2016 243393 
  445-2016 243394 
  448-2016 243395 
  488-2016 243396 
  493-2016 243397 
  494-2016 243398 
  495-2016 243399 
  496-2016 243400 
  500-2016 243401 
  501-2016 243402 
  502-2016 243403 

503-2016 243404 
510-2016 243405 
511-2016 243406 
512-2016 243407 
523-2016 243408 
524-2016 243409 
525-2016 243410 
526-2016 243411 
530-2016 243412 
532-2016 243413 
533-2016 243414 
536-2016 243415 
538-2016 243416 
541-2016 243417 
543-2016 243418 
548-2016 243419 
549-2016 243420 
550-2016 243421 
553-2016 243422 
554-2016 243423 
556-2016 243424 
557-2016 243425 
561-2016 243426 
562-2016 243427 
563-2016 243428 
564-2016 243429 
565-2016 243430 
566-2016 243431 
567-2016 243432 
568-2016 243433 
569-2016 243434 
570-2016 243435 
572-2016 243436 
573-2016 243437 
576-2016 243438 
577-2016 243439 
580-2016 243440 
581-2016 243441 
584-2016 243442 
591-2016 243443 
592-2016 243444 
593-2016 243445 
594-2016 243446 
602-2016 243447 
604-2016 243448 
608-2016 243449 
611-2016 243450 
612-2016 243451 
621-2016 243452 
622-2016 243453 
629-2016 243454 
631-2016 243455 
633-2016 243456 
634-2016 243457 
636-2016 243458 
639-2016 243459 
640-2016 243460 
643-2016 243461 
644-2016 243462 
645-2016 243473 
646-2016 243474 
653-2016 243475 
654-2016 243476 

  661-2016 243477 
  662-2016 243478 
  664-2016 243479 
  665-2016 243480 
  666-2016 243481 
  667-2016 243482 
  668-2016 243483 
  675-2016 243484 
  676-2016 243485 
  680-2016 243486 
  698-2016 243487 
  699-2016 243488 
  702-2016 243489 
  704-2016 243490 
  732-2016 243491 
  733-2016 243492 
  741-2016 243493 
  743-2016 243494 
  744-2016 243495 
  747-2016 243496 
  748-2016 243497 
  750-2016 243498 
  752-2016 243499 
  753-2016 243500 
  754-2016 243501 
  755-2016 243502 
  756-2016 243503 
  757-2016 243504 
  758-2016 243505 
  760-2016 243554 
  772-2016 243506 
  776-2016 243507 
  779-2016 243508 
  785-2016 243509 
  786-2016 243510 
  793-2016 243511 
  800-2016 243512 
  801-2016 243513 
5002-2016 243558 
5014-2016 243555 
5015-2016 243556 
5016-2016 243557 
5026-2016 243514 
5030-2016 243515 
5031-2016 243516 
5032-2016 243517 
5035-2016 243518 
5036-2016 243519 
5052-2016 243520 
5054-2016 243521 
5056-2016 243522 
5057-2016 243523 
5058-2016 243524 
5082-2016 243525 
5088-2016 243526 
5089-2016 243527 
5090-2016 243528 
5091-2016 243529 
5092-2016 243530 
5093-2016 243531 
5099-2016 243532 
5109-2016 243533 
5110-2016 243534 
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(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
5111-2016 243535 
5114-2016 243536 
5117-2016 243537 
5121-2016 243538 
5122-2016 243539 

5123-2016 243540 
5130-2016 243541 
5131-2016 243542 
5135-2016 243543 
5136-2016 243544 

5137-2016 243545 
5139-2016 243546 
5143-2016 243547 
5144-2016 243548 
5147-2016 243549 

5148-2016 243550 
5149-2016 243551 
5150-2016 243552 
5151-2016 243553 

 
 
 

(111) 243284 
(151) 28.9.2016 
(180) 14.2.2024 
(210) 271-2014 
(220) 14.2.2014 
(442) 2.7.2014 
(732) LIMO ŠPES, s. r. o., Chmeľnica 90, 064 01 

Chmeľnica, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 243286 
(151) 28.9.2016 
(180) 22.4.2020 
(210) 654-2015 
(220) 22.4.2010 
(442) 3.12.2015 
(646) 009048844, 22.04.2010 
(732) URODA POLSKA Sp. z o.o., Niecała 9 lokal U1, 

00-098 Warszawa, PL; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243289 
(151) 28.9.2016 
(180) 28.7.2025 
(210) 1587-2015 
(220) 28.7.2015 
(442) 3.11.2015 
(732) Hujo František, Kotešová 424, 013 61 Kotešová, 

SK; 
 
 

(111) 243290 
(151) 28.9.2016 
(180) 7.9.2025 
(210) 1870-2015 
(220) 7.9.2015 
(442) 2.2.2016 
(732) Bédi Marián, Ing., Výmoľ 1494/2, 951 35 Veľké 

Zálužie, SK; 
 
 

(111) 243291 
(151) 28.9.2016 
(180) 21.5.2025 
(210) 5310-2015 
(220) 21.5.2015 
(442) 3.9.2015 
(732) Pharim, s.r.o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 243292 
(151) 28.9.2016 
(180) 26.5.2025 
(210) 5317-2015 
(220) 26.5.2015 
(442) 3.9.2015 
(732) Pharim, s.r.o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243293 
(151) 28.9.2016 
(180) 21.10.2023 
(210) 5564-2013 
(220) 21.10.2013 
(442) 1.6.2016 
(732) Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestras- 

se 35, 66129 Saarbrücken, DE; 
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243294 
(151) 28.9.2016 
(180) 8.9.2024 
(210) 1572-2014 
(220) 8.9.2014 
(442) 1.6.2016 
(732) Identifikační systémy, s.r.o., Na Pankráci 30, 140 00 

Praha 4, CZ; 
(740) Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLA-

SOVÁ s.r.o., Nitra, SK; 
 
 

(111) 243295 
(151) 28.9.2016 
(180) 23.12.2024 
(210) 2264-2014 
(220) 23.12.2014 
(442) 1.6.2016 
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Ve-

vey, CH; 
(740) Ružička Csekes s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243296 
(151) 28.9.2016 
(180) 5.8.2024 
(210) 5537-2014 
(220) 5.8.2014 
(442) 1.6.2016 
(732) Hriňovské strojárne, a. s., Partizánska cesta 1465, 

962 05 Hriňová, SK; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 243297 
(151) 28.9.2016 
(180) 12.5.2025 
(210) 989-2015 
(220) 12.5.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Choller-

strasse 4, 6301 Zug, CH; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava 5, SK; 
 
 

(111) 243298 
(151) 28.9.2016 
(180) 24.6.2025 
(210) 1373-2015 
(220) 24.6.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Powerfoods GmbH, Römerstrasse 26, 2752 Wöl-

lersdorf, AT; 
(740) Balcar, Polanský & Spol. s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243299 
(151) 28.9.2016 
(180) 18.8.2025 
(210) 1740-2015 
(220) 18.8.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Nackin Radoslav, H. Meličkovej 14, 841 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 243300 
(151) 28.9.2016 
(180) 25.8.2025 
(210) 1805-2015 
(220) 25.8.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Politico LLC, 1000 Wilson Boulevard, Suite 2700, 

Arlington, Virginia 22209, US; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243301 
(151) 28.9.2016 
(180) 25.8.2025 
(210) 1806-2015 
(220) 25.8.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Politico LLC, 1000 Wilson Boulevard, Suite 2700, 

Arlington, Virginia 22209, US; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243302 
(151) 28.9.2016 
(180) 4.9.2025 
(210) 1853-2015 
(220) 4.9.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Kepák Miroslav, Kalinčiakova 2928/17, 949 01 

Nitra, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 243303 
(151) 28.9.2016 
(180) 4.9.2025 
(210) 1854-2015 
(220) 4.9.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Kepák Miroslav, Kalinčiakova 2928/17, 949 01 

Nitra, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 243304 
(151) 28.9.2016 
(180) 7.9.2025 
(210) 1871-2015 
(220) 7.9.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Nano Service SK, s.r.o., Farská 46/A, 949 01 

Nitra, SK; 
 
 

(111) 243305 
(151) 28.9.2016 
(180) 7.9.2025 
(210) 1872-2015 
(220) 7.9.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Nano Service SK, s.r.o., Farská 46/A, 949 01 

Nitra, SK; 
 
 

(111) 243306 
(151) 28.9.2016 
(180) 14.9.2025 
(210) 1899-2015 
(220) 14.9.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Přikryl Tomáš, Halenkov 714, 756 03 Halenkov, 

CZ; 
 
 

(111) 243307 
(151) 28.9.2016 
(180) 15.10.2025 
(210) 2106-2015 
(220) 15.10.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Torty Adriana s.r.o., Fraňa Kráľa 194/32, 059 21 

Svit, SK; 
 
 

(111) 243308 
(151) 28.9.2016 
(180) 13.10.2025 
(210) 2115-2015 
(220) 13.10.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2, North 

Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East Road, 
Haidian District, Beijing, CN; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 243309 
(151) 28.9.2016 
(180) 6.5.2025 
(210) 2118-2015 
(220) 6.5.2015 
(442) 1.6.2016 
(641) 014035174, 06.05.2015 
(732) Retail Royalty Company, 101 Convention Center 

Drive, Las Vegas, Nevada 89109, US; 
 
 

(111) 243310 
(151) 28.9.2016 
(180) 19.10.2025 
(210) 2147-2015 
(220) 19.10.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret Ano-

nim Şirketi, Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Sanayi 
Caddesi No: 10 Kursunlu, 16420 Inegöl, Bursa, 
TR; 

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

 
 

(111) 243311 
(151) 28.9.2016 
(180) 19.10.2025 
(210) 2148-2015 
(220) 19.10.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret Ano-

nim Şirketi, Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Sanayi 
Caddesi No: 10 Kursunlu, 16420 Inegöl, Bursa, 
TR; 

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

 
 

(111) 243312 
(151) 28.9.2016 
(180) 26.10.2025 
(210) 2177-2015 
(220) 26.10.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) LINEA Nivnice, a. s., U dvora 190, 687 51 Nivni-

ce, CZ; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243313 
(151) 28.9.2016 
(180) 9.11.2025 
(210) 2312-2015 
(220) 9.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) ERV Evropská pojišťovna, a.s., Křižíkova 237/36a, 

186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243314 
(151) 28.9.2016 
(180) 9.11.2025 
(210) 2313-2015 
(220) 9.11.2015 
 
 

(442) 1.6.2016 
(732) ERV Evropská pojišťovna, a.s., Křižíkova 237/36a, 

186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243315 
(151) 28.9.2016 
(180) 9.11.2025 
(210) 2314-2015 
(220) 9.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) ERV Evropská pojišťovna, a.s., Křižíkova 237/36a, 

186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; 
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243316 
(151) 28.9.2016 
(180) 12.11.2025 
(210) 2318-2015 
(220) 12.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243317 
(151) 28.9.2016 
(180) 13.11.2025 
(210) 2319-2015 
(220) 13.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Kollár Boris, Palisády 9, 811 03 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Iveta Šaranská, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243318 
(151) 28.9.2016 
(180) 23.11.2025 
(210) 2402-2015 
(220) 23.11.2015 
(310) 524394 
(320) 7.8.2015 
(330) CZ 
(442) 1.6.2016 
(732) Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnicho-

vice, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243319 
(151) 28.9.2016 
(180) 23.11.2025 
(210) 2403-2015 
(220) 23.11.2015 
(310) 524395 
(320) 7.8.2015 
(330) CZ 
(442) 1.6.2016 
(732) Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnicho-

vice, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(111) 243320 
(151) 28.9.2016 
(180) 23.11.2025 
(210) 2404-2015 
(220) 23.11.2015 
(310) 524396 
(320) 7.8.2015 
(330) CZ 
(442) 1.6.2016 
(732) Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnicho-

vice, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243321 
(151) 28.9.2016 
(180) 30.11.2025 
(210) 2415-2015 
(220) 30.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243322 
(151) 28.9.2016 
(180) 30.11.2025 
(210) 2416-2015 
(220) 30.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243323 
(151) 28.9.2016 
(180) 6.12.2025 
(210) 2461-2015 
(220) 6.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) TAROS NOVA s.r.o., Chodská 697, 756 61 Rož-

ňov pod Radhoštěm, CZ; 
 
 

(111) 243324 
(151) 28.9.2016 
(180) 10.12.2025 
(210) 2486-2015 
(220) 10.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243325 
(151) 29.9.2016 
(180) 11.12.2025 
(210) 2504-2015 
(220) 11.12.2015 
(310) 526480 
(320) 4.11.2015 
(330) CZ 
(442) 1.6.2016 
(732) Broker Consulting, a. s., Jiráskovo náměstí 2, 

326 00 Plzeň, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243326 
(151) 29.9.2016 
(180) 23.12.2025 
(210) 2567-2015 
(220) 23.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 

Ostrava - Kunčičky, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243327 
(151) 29.9.2016 
(180) 23.12.2025 
(210) 2569-2015 
(220) 23.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Legatio, s.r.o., Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 

- Smíchov, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243328 
(151) 29.9.2016 
(180) 9.2.2026 
(210) 2659-2015 
(220) 9.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Bonduelle, La Woestyne, 59173 Renescure, FR; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava 5, SK; 
 
 

(111) 243329 
(151) 29.9.2016 
(180) 30.12.2025 
(210) 2661-2015 
(220) 30.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Karpatská perla, s. r. o., Nádražná 57, 900 81 

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

 
 

(111) 243330 
(151) 29.9.2016 
(180) 11.3.2025 
(210) 5147-2015 
(220) 11.3.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) ICOPAL a. s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243331 
(151) 29.9.2016 
(180) 30.3.2025 
(210) 5175-2015 
(220) 30.3.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 243332 
(151) 29.9.2016 
(180) 19.11.2025 
(210) 5627-2015 
(220) 19.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Sládečková Lucia, Mgr., Trenčianska 692/30, 

821 09 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243333 
(151) 29.9.2016 
(180) 26.11.2025 
(210) 5635-2015 
(220) 26.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243334 
(151) 29.9.2016 
(180) 26.11.2025 
(210) 5637-2015 
(220) 26.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243335 
(151) 29.9.2016 
(180) 26.11.2025 
(210) 5639-2015 
(220) 26.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243336 
(151) 29.9.2016 
(180) 26.11.2025 
(210) 5640-2015 
(220) 26.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243337 
(151) 29.9.2016 
(180) 26.11.2025 
(210) 5641-2015 
(220) 26.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243338 
(151) 29.9.2016 
(180) 30.11.2025 
(210) 5647-2015 
(220) 30.11.2015 
(442) 1.6.2016 
 
 

(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 243339 
(151) 29.9.2016 
(180) 30.11.2025 
(210) 5648-2015 
(220) 30.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243340 
(151) 29.9.2016 
(180) 30.11.2025 
(210) 5649-2015 
(220) 30.11.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243341 
(151) 29.9.2016 
(180) 2.12.2025 
(210) 5650-2015 
(220) 2.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) M Motors SK, s. r. o., Panónska cesta 33, 851 04 

Bratislava, SK; 
(740) KRION Partners s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243342 
(151) 29.9.2016 
(180) 2.12.2025 
(210) 5651-2015 
(220) 2.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) M Motors SK, s. r. o., Panónska cesta 33, 851 04 

Bratislava, SK; 
(740) KRION Partners s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243343 
(151) 29.9.2016 
(180) 9.12.2025 
(210) 5667-2015 
(220) 9.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Marína + Sládkovič, n. o., Radničné námestie 109/18, 

969 01 Banská Štiavnica, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243344 
(151) 29.9.2016 
(180) 9.12.2025 
(210) 5668-2015 
(220) 9.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Marína + Sládkovič, n. o., Radničné námestie 109/18, 

969 01 Banská Štiavnica, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
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(111) 243345 
(151) 29.9.2016 
(180) 14.12.2025 
(210) 5681-2015 
(220) 14.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243346 
(151) 29.9.2016 
(180) 14.12.2025 
(210) 5682-2015 
(220) 14.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243347 
(151) 29.9.2016 
(180) 14.12.2025 
(210) 5683-2015 
(220) 14.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243348 
(151) 29.9.2016 
(180) 17.12.2025 
(210) 5690-2015 
(220) 17.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Ridera Slovakia s.r.o., Podzávoz 2303, 022 01 

Čadca, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243349 
(151) 29.9.2016 
(180) 17.12.2025 
(210) 5692-2015 
(220) 17.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratisla-

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

 
 

(111) 243350 
(151) 29.9.2016 
(180) 17.12.2025 
(210) 5693-2015 
(220) 17.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratisla-

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

 
 
 
 
 
 
 

(111) 243351 
(151) 29.9.2016 
(180) 17.12.2025 
(210) 5694-2015 
(220) 17.12.2015 
(442) 1.6.2016 
(732) Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratisla-

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

 
 

(111) 243352 
(151) 29.9.2016 
(180) 11.1.2026 
(210) 9-2016 
(220) 11.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Antalová Andrea, Krčméryho 266/21, 976 32 Ba-

dín, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 243353 
(151) 29.9.2016 
(180) 7.1.2026 
(210) 16-2016 
(220) 7.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HEPEX - Slovakia, spol. s r. o., Rozmarínová 22, 

945 01 Komárno, SK; 
 
 

(111) 243354 
(151) 29.9.2016 
(180) 6.1.2026 
(210) 44-2016 
(220) 6.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Ďurišová Michaela, Murgašova 912/40, 018 41 

Dubnica nad Váhom, SK; 
 
 

(111) 243355 
(151) 29.9.2016 
(180) 12.1.2026 
(210) 46-2016 
(220) 12.1.2016 
(310) 523827 
(320) 15.7.2015 
(330) CZ 
(442) 1.6.2016 
(732) Quikset s.r.o., Borovno 9, 335 61 Spálené Poříčí, 

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

nosť patentových zástupcov, Bratislava 5, SK; 
 
 

(111) 243356 
(151) 29.9.2016 
(180) 13.1.2026 
(210) 49-2016 
(220) 13.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) BeautyCo s.r.o., Čadečka 1054, 022 01 Čadca, SK; 
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(111) 243357 
(151) 29.9.2016 
(180) 13.1.2026 
(210) 53-2016 
(220) 13.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Pezinská 56, 

901 01 Malacky, SK; 
 
 

(111) 243358 
(151) 29.9.2016 
(180) 13.1.2026 
(210) 57-2016 
(220) 13.1.2016 
(310) 523885 
(320) 16.7.2015 
(330) CZ 
(442) 1.6.2016 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

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

 
 

(111) 243359 
(151) 29.9.2016 
(180) 14.1.2026 
(210) 86-2016 
(220) 14.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) STAFFINO s.r.o., Volgogradská 84, 080 01 Pre-

šov, SK; 
(740) Rosputinský Peter, PhDr. Mgr., PhD., Banská Bys-

trica, SK; 
 
 

(111) 243360 
(151) 29.9.2016 
(180) 19.1.2026 
(210) 90-2016 
(220) 19.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) THYMOS, spol. s r.o., Popradská 518, 059 52 

Vel'ká Lomnica, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 243361 
(151) 29.9.2016 
(180) 19.1.2026 
(210) 113-2016 
(220) 19.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) FBC MEDIA, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 4D, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243362 
(151) 29.9.2016 
(180) 25.1.2026 
(210) 126-2016 
(220) 25.1.2016 
(442) 1.6.2016 
 
 
 

(732) MEDITERAN, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 21, 
811 02 Bratislava, SK; 

(740) Mišík Michal, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243363 
(151) 29.9.2016 
(180) 29.1.2026 
(210) 153-2016 
(220) 29.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) DUFREX, s.r.o., Podzáhradná 1238/127, 947 01 

Hurbanovo, SK; 
(740) JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 243364 
(151) 29.9.2016 
(180) 29.1.2026 
(210) 154-2016 
(220) 29.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) DUFREX, s.r.o., Podzáhradná 1238/127, 947 01 

Hurbanovo, SK; 
(740) JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 243365 
(151) 29.9.2016 
(180) 29.1.2026 
(210) 155-2016 
(220) 29.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) DUFREX, s.r.o., Podzáhradná 1238/127, 947 01 

Hurbanovo, SK; 
(740) JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 243366 
(151) 29.9.2016 
(180) 3.2.2026 
(210) 174-2016 
(220) 3.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) JANKIV Michal, Marka Čulena 4746/29, 080 01 

Prešov, SK; JANKIVOVÁ Karolína, Marka Ču-
lena 4746/29, 080 01 Prešov, SK; 

 
 

(111) 243367 
(151) 29.9.2016 
(180) 1.2.2026 
(210) 185-2016 
(220) 1.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Pavlovič Ladislav, Ambrova 36, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(111) 243368 
(151) 29.9.2016 
(180) 8.2.2026 
(210) 212-2016 
(220) 8.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Danish Crown A/S, Marsvej 43, DK-8960 Ran-

ders SØ, DK; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243369 
(151) 29.9.2016 
(180) 9.2.2026 
(210) 225-2016 
(220) 9.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) BAŠTRNG, Karloveské rameno 6, 841 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 243370 
(151) 29.9.2016 
(180) 9.2.2026 
(210) 230-2016 
(220) 9.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o., Pohronská 2846/4, 

940 01 Nové Zámky, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 243371 
(151) 29.9.2016 
(180) 9.2.2026 
(210) 231-2016 
(220) 9.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o., Pohronská 2846/4, 

940 01 Nové Zámky, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 243372 
(151) 29.9.2016 
(180) 7.3.2026 
(210) 242-2016 
(220) 7.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovit SK s.r.o., Podzáhradná 5, 821 07 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 243373 
(151) 29.9.2016 
(180) 11.2.2026 
(210) 248-2016 
(220) 11.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA, s.r.o., 

Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 243374 
(151) 29.9.2016 
(180) 14.2.2026 
(210) 273-2016 
(220) 14.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) BAŠTRNG, Karloveské rameno 6, 841 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 243375 
(151) 29.9.2016 
(180) 15.2.2026 
(210) 280-2016 
(220) 15.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Szigeti László, Nám. priateľstva 2172/31, 929 01 

Dunajská Streda, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243376 
(151) 29.9.2016 
(180) 15.2.2026 
(210) 281-2016 
(220) 15.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Szigeti László, Nám. priateľstva 2172/31, 929 01 

Dunajská Streda, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243377 
(151) 29.9.2016 
(180) 15.2.2026 
(210) 282-2016 
(220) 15.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Szigeti László, Nám. priateľstva 2172/31, 929 01 

Dunajská Streda, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243378 
(151) 29.9.2016 
(180) 15.2.2026 
(210) 283-2016 
(220) 15.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribinova 25, 

811 09 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243379 
(151) 29.9.2016 
(180) 12.2.2026 
(210) 293-2016 
(220) 12.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
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(111) 243380 
(151) 29.9.2016 
(180) 4.8.2020 
(210) 315-2016 
(220) 4.8.2010 
(442) 1.6.2016 
(641) 009295131, 04.08.2010 
(732) OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVE-

LOPMENT NV, Venecoweg 26, B-9810 Nazareth, 
BE; 

(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 243381 
(151) 29.9.2016 
(180) 15.2.2026 
(210) 317-2016 
(220) 15.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Christian Barret Consult s.r.o., Bajkalská 22, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Včelka Jakub, Mgr., Borský Mikuláš, SK; 

 
 

(111) 243382 
(151) 29.9.2016 
(180) 19.2.2026 
(210) 340-2016 
(220) 19.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) CHIMERA GROUP s.r.o., Hlavná 25, 040 01 

Košice, SK; 
 
 

(111) 243383 
(151) 29.9.2016 
(180) 18.2.2026 
(210) 341-2016 
(220) 18.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) 2brothers, s.r.o., Opatovce nad Nitrou 543, 972 02 

Opatovce nad Nitrou, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243384 
(151) 29.9.2016 
(180) 22.2.2026 
(210) 356-2016 
(220) 22.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) L - TEX com. s r.o., M. Rázusa 3, 911 01 Trenčín, 

SK; 
 
 

(111) 243385 
(151) 29.9.2016 
(180) 18.2.2026 
(210) 357-2016 
(220) 18.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) CHOCOLAND s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 

Bratislava, SK; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243386 
(151) 29.9.2016 
(180) 22.2.2026 
(210) 361-2016 
(220) 22.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Alacres s.r.o., Piešťanská 86, 922 07 Veľké Kos-

toľany, SK; 
 
 

(111) 243387 
(151) 29.9.2016 
(180) 22.2.2026 
(210) 364-2016 
(220) 22.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Profirol, s.r.o., Prielohy 1C, 010 07 Žilina, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 

 
 

(111) 243388 
(151) 29.9.2016 
(180) 23.2.2026 
(210) 365-2016 
(220) 23.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243389 
(151) 29.9.2016 
(180) 23.2.2026 
(210) 366-2016 
(220) 23.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243390 
(151) 29.9.2016 
(180) 23.2.2026 
(210) 367-2016 
(220) 23.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243391 
(151) 29.9.2016 
(180) 23.2.2026 
(210) 368-2016 
(220) 23.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
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(111) 243392 
(151) 29.9.2016 
(180) 23.2.2026 
(210) 373-2016 
(220) 23.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243393 
(151) 29.9.2016 
(180) 1.3.2026 
(210) 442-2016 
(220) 1.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Senires n.o., Nábrežie M.R. Štefánika 5195, 034 01 

Ružomberok, SK; 
 
 

(111) 243394 
(151) 29.9.2016 
(180) 2.3.2026 
(210) 445-2016 
(220) 2.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Frontbase s.r.o., Jelenia 1, 811 05 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243395 
(151) 29.9.2016 
(180) 2.3.2026 
(210) 448-2016 
(220) 2.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Rosina František, Tomášikova 2515/5, 058 01 Pop-

rad, SK; Chudík Marcel, Bc., Zimná 3585, 058 01 
Poprad, SK; 

 
 

(111) 243396 
(151) 29.9.2016 
(180) 7.3.2026 
(210) 488-2016 
(220) 7.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) INFO VOJNA o.z., Banská Belá 141, 966 15 

Banská Belá, SK; 
 
 

(111) 243397 
(151) 29.9.2016 
(180) 7.3.2026 
(210) 493-2016 
(220) 7.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) VIA IURIS, Radničné námestie 3, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
 
 

(111) 243398 
(151) 29.9.2016 
(180) 7.3.2026 
(210) 494-2016 
(220) 7.3.2016 
 
 

(442) 1.6.2016 
(732) IKD Residence, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Fox Martens s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243399 
(151) 29.9.2016 
(180) 7.3.2026 
(210) 495-2016 
(220) 7.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Lucron construction, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Fox Martens s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243400 
(151) 29.9.2016 
(180) 7.3.2026 
(210) 496-2016 
(220) 7.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) IN OKNÁ, s.r.o., Budovateľská 356/7, 094 13 Dlhé 

Klčovo, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 

 
 

(111) 243401 
(151) 29.9.2016 
(180) 4.3.2026 
(210) 500-2016 
(220) 4.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Hu-

menné, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243402 
(151) 29.9.2016 
(180) 4.3.2026 
(210) 501-2016 
(220) 4.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243403 
(151) 29.9.2016 
(180) 4.3.2026 
(210) 502-2016 
(220) 4.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL; 
(740) GAJDOŠÍKOVÁ Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 243404 
(151) 29.9.2016 
(180) 7.3.2026 
(210) 503-2016 
(220) 7.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Frey Tomáš, MVDr., Sládkovičova 11, 902 01 

Pezinok, SK; 
 
 

(111) 243405 
(151) 29.9.2016 
(180) 8.3.2026 
(210) 510-2016 
(220) 8.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zá-

ležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 
833 36 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243406 
(151) 29.9.2016 
(180) 8.3.2026 
(210) 511-2016 
(220) 8.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zá-

ležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 
833 36 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243407 
(151) 29.9.2016 
(180) 8.3.2026 
(210) 512-2016 
(220) 8.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Dr. ASANTE s.r.o., Grófska 374/11, 053 02 Spiš-

ský Hrhov, SK; 
(740) Hric Ivan, JUDr., Spišská Nová Ves, SK; 

 
 

(111) 243408 
(151) 29.9.2016 
(180) 9.3.2026 
(210) 523-2016 
(220) 9.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Vojtičková Silvia, Mgr., Vyšehradská 10, 851 09 

Bratislava, SK; Holubová Katarína, Mgr., Bielo-
ruská 66, 821 06 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243409 
(151) 29.9.2016 
(180) 8.3.2026 
(210) 524-2016 
(220) 8.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Gábor Ján, Svetlá 3/ 4221, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 243410 
(151) 29.9.2016 
(180) 8.3.2026 
(210) 525-2016 
(220) 8.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Hudák Juraj, Mgr., LL.M., Košice, SK; 

 
 

(111) 243411 
(151) 29.9.2016 
(180) 10.3.2026 
(210) 526-2016 
(220) 10.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asis-

tentov sociálnej práce, Mokrohájska cesta 3, 841 04 
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243412 
(151) 29.9.2016 
(180) 10.3.2026 
(210) 530-2016 
(220) 10.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Lucron construction, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Fox Martens s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243413 
(151) 29.9.2016 
(180) 10.3.2026 
(210) 532-2016 
(220) 10.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Essender Erik, Dobrá 1225, 914 01 Trenčianska 

Teplá, SK; 
 
 

(111) 243414 
(151) 29.9.2016 
(180) 9.3.2026 
(210) 533-2016 
(220) 9.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 

Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243415 
(151) 29.9.2016 
(180) 11.3.2026 
(210) 536-2016 
(220) 11.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, 

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

tislava, SK; 
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(111) 243416 
(151) 29.9.2016 
(180) 11.3.2026 
(210) 538-2016 
(220) 11.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, 

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

tislava, SK; 
 
 

(111) 243417 
(151) 29.9.2016 
(180) 11.3.2026 
(210) 541-2016 
(220) 11.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Mereššová Zuzana, Fraňa Kráľa 996/20, 811 05 

Bratislava, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 

 
 

(111) 243418 
(151) 29.9.2016 
(180) 10.3.2026 
(210) 543-2016 
(220) 10.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

slavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243419 
(151) 29.9.2016 
(180) 20.3.2026 
(210) 548-2016 
(220) 20.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Vozárová Martina, Korzo 8435/35, 010 15 Žili-

na, SK; 
 
 

(111) 243420 
(151) 29.9.2016 
(180) 14.3.2026 
(210) 549-2016 
(220) 14.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Chocolate Patrik s.r.o., Páterová 89, 048 01 Rož-

ňava, SK; 
 
 

(111) 243421 
(151) 29.9.2016 
(180) 10.3.2026 
(210) 550-2016 
(220) 10.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

slavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 243422 
(151) 29.9.2016 
(180) 11.3.2026 
(210) 553-2016 
(220) 11.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Mlyn Trenčan spol. s r.o., Družstevná 344, 913 21 

Trenčianska Turná, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 243423 
(151) 29.9.2016 
(180) 11.3.2026 
(210) 554-2016 
(220) 11.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Kadurová Anna, Podvysoká 323, 023 57 Podvy-

soká, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243424 
(151) 29.9.2016 
(180) 14.3.2026 
(210) 556-2016 
(220) 14.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Vladimír Avuk - AVBAL, Podhorská 2120, 069 01 

Snina, SK; 
(740) alianciaadvokátov ak, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243425 
(151) 29.9.2016 
(180) 15.3.2026 
(210) 557-2016 
(220) 15.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) DOWNTOWN s.r.o., Narcisová 1, 040 11 Koši-

ce - Západ, SK; 
 
 

(111) 243426 
(151) 29.9.2016 
(180) 15.3.2026 
(210) 561-2016 
(220) 15.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Vilčko Marek, Mgr., Ružová 1359/41, 960 01 

Zvolen, SK; 
 
 

(111) 243427 
(151) 29.9.2016 
(180) 15.3.2026 
(210) 562-2016 
(220) 15.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s, Bratislava, SK; 
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(111) 243428 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 563-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Šípka Peter, Lučatín 143, 976 61 Lučatín, SK; 
(740) Šípková Mária, Lučatín, SK; 

 
 

(111) 243429 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 564-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Slávik Ján, Wolkrova 7, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Benčík Ivan, JUDr., Štefanová, SK; 

 
 

(111) 243430 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 565-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Malý Oto, Ing., Phd., Petzvalova 56, 949 11 Nit-

ra, SK; 
 
 

(111) 243431 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 566-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) EL TORO, s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) Šimún Dušan, Mgr., Žilina, SK; 

 
 

(111) 243432 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 567-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) FELIX MŠ s.r.o., Dulovo nám. 12, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Sakál Marek, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243433 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 568-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243434 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 569-2016 
(220) 16.3.2016 
 

(442) 1.6.2016 
(732) S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243435 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 570-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243436 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 572-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243437 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 573-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Krkoš Jozef, U hluška 1695, 022 04 Čadca, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 

 
 

(111) 243438 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 576-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Mottl Jaroslav, Trebuľa 18, 962 31 Sliač, SK; 

 
 

(111) 243439 
(151) 30.9.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 577-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Matušík Ladislav, Pod sadom 642/7, 010 04 Žili-

na, SK; 
 
 

(111) 243440 
(151) 30.9.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 580-2016 
(220) 17.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) IES-5L s. r. o., Podnikateľská 4, 040 17 Košice - 

Barca, SK; 
(740) Vojčík Marián, JUDr., Košice, SK; 

 
 



166 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  11 - 2016 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

 

(111) 243441 
(151) 30.9.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 581-2016 
(220) 17.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., Drobného 29, 

P. O. Box 133, 844 07 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243442 
(151) 30.9.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 584-2016 
(220) 17.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) VECTOR - COMPANY, s.r.o., Nová 5, 977 01 

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

 
 

(111) 243443 
(151) 30.9.2016 
(180) 18.3.2026 
(210) 591-2016 
(220) 18.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Lipovský Peter, MUDr., Námestie Sv. Františka 8A, 

842 62 Bratislava - Karlova Ves, SK; 
(740) Štefanka Dávid, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243444 
(151) 30.9.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 592-2016 
(220) 17.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 243445 
(151) 30.9.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 593-2016 
(220) 17.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 243446 
(151) 30.9.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 594-2016 
(220) 17.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 243447 
(151) 30.9.2016 
(180) 21.3.2026 
(210) 602-2016 
(220) 21.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Gregor Ľubomír, Bc., Kopec 57, 018 31 Košecké 

Podhradie, SK; 
 
 

(111) 243448 
(151) 30.9.2016 
(180) 21.3.2026 
(210) 604-2016 
(220) 21.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Repairably n.o., Dlhá 3, 921 01 Piešťany, SK; 

 
 

(111) 243449 
(151) 30.9.2016 
(180) 21.3.2026 
(210) 608-2016 
(220) 21.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Sympatia Legal, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 

Bratislava - Ružinov, SK; 
 
 

(111) 243450 
(151) 30.9.2016 
(180) 21.3.2026 
(210) 611-2016 
(220) 21.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Nerezové materiály, s.r.o., Piešťanská 31/A, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, SK; 
 
 

(111) 243451 
(151) 30.9.2016 
(180) 21.3.2026 
(210) 612-2016 
(220) 21.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Itcomplet, s.r.o., Západ 1140/23, 028 01 Trstená, 

SK; 
 
 

(111) 243452 
(151) 30.9.2016 
(180) 22.3.2026 
(210) 621-2016 
(220) 22.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HALO reality, s.r.o., M. Rázusa 836/8, 971 01 

Prievidza, SK; 
 
 

(111) 243453 
(151) 30.9.2016 
(180) 22.3.2026 
(210) 622-2016 
(220) 22.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Dušan Osúch - DUOS, I. Bukovčana 6, 841 08 Bra-

tislava - Devínska Nová Ves, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 
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(111) 243454 
(151) 30.9.2016 
(180) 18.3.2026 
(210) 629-2016 
(220) 18.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Černák Róbert, Mgr., J. Matušku 2/2303, 052 05 

Spišská Nová Ves, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243455 
(151) 30.9.2016 
(180) 23.3.2026 
(210) 631-2016 
(220) 23.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Rauš Aleš, Róberta Dúbravca 1520/8, 03401 Ru-

žomberok, SK; 
 
 

(111) 243456 
(151) 30.9.2016 
(180) 23.3.2026 
(210) 633-2016 
(220) 23.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Daniel Martin, a.s., Framborská 252/19, 010 01 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 243457 
(151) 30.9.2016 
(180) 23.3.2026 
(210) 634-2016 
(220) 23.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) FreshTeam s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, 

CZ; 
(740) Feľbaba Vladimír, Mgr., Prešov, SK; 

 
 

(111) 243458 
(151) 30.9.2016 
(180) 22.3.2026 
(210) 636-2016 
(220) 22.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Zaťková Martina, Ing., Spartakovská 39, 917 01 

Trnava, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA 

s.r.o., Trnava, SK; 
 
 

(111) 243459 
(151) 30.9.2016 
(180) 22.3.2026 
(210) 639-2016 
(220) 22.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Kostka Branislav, Tupého 12417/23A, 831 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 243460 
(151) 30.9.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 640-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Kurtovič Sead, Mičurova 369/8, 014 01 Bytča, 

SK; 
 
 

(111) 243461 
(151) 30.9.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 643-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Kaman Peter, Plavisko 123, 034 01 Ružomberok, 

SK; 
 
 

(111) 243462 
(151) 30.9.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 644-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Kaman Peter, Plavisko 123, 034 01 Ružomberok, 

SK; 
 
 

(111) 243464 
(151) 30.9.2016 
(180) 19.2.2026 
(210) 379-2016 
(220) 19.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243465 
(151) 30.9.2016 
(180) 25.2.2026 
(210) 426-2016 
(220) 25.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243466 
(151) 30.9.2016 
(180) 27.2.2026 
(210) 427-2016 
(220) 27.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Lokies s.r.o., Dlhá 817/23, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Lomnická Viera, Nitra, SK; 

 
 

(111) 243467 
(151) 30.9.2016 
(180) 1.3.2026 
(210) 431-2016 
(220) 29.2.2016 
 



168 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  11 - 2016 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

 

(442) 1.6.2016 
(732) GLAMAR s.r.o., Mederčská 81, 945 01 Komár-

no, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 

 
 

(111) 243468 
(151) 30.9.2016 
(180) 1.3.2026 
(210) 432-2016 
(220) 29.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) RODYS Slovakia, s.r.o., Kurská 22, 040 22 Ko-

šice - m.č. Dargovských hrdinov, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 

 
 

(111) 243469 
(151) 30.9.2016 
(180) 26.2.2026 
(210) 433-2016 
(220) 26.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243470 
(151) 30.9.2016 
(180) 26.2.2026 
(210) 434-2016 
(220) 26.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243471 
(151) 30.9.2016 
(180) 26.2.2026 
(210) 435-2016 
(220) 26.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243472 
(151) 30.9.2016 
(180) 26.2.2026 
(210) 436-2016 
(220) 26.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243473 
(151) 30.9.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 645-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.6.2016 
 

(732) Šípka Peter, Lučatín 143, 976 61 Lučatín, SK; 
(740) Šípková Mária, Lučatín, SK; 

 
 

(111) 243474 
(151) 30.9.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 646-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Šípka Peter, Lučatín 143, 976 61 Lučatín, SK; 
(740) Šípková Mária, Lučatín, SK; 

 
 

(111) 243475 
(151) 30.9.2016 
(180) 29.3.2026 
(210) 653-2016 
(220) 29.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 017 01 

Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 243476 
(151) 30.9.2016 
(180) 29.3.2026 
(210) 654-2016 
(220) 29.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) REALITY POINT s.r.o., Nemocničná 979, 017 01 

Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 243477 
(151) 30.9.2016 
(180) 29.3.2026 
(210) 661-2016 
(220) 29.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Garaj Dávid, Nové Kalište 21, 974 04 Banská 

Bystrica, SK; Dubovský Štefan, Drietoma 336, 
913 03 Trenčín, SK; 

 
 

(111) 243478 
(151) 30.9.2016 
(180) 23.3.2026 
(210) 662-2016 
(220) 23.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) BE COOL Bory, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Brati-

slava II, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243479 
(151) 30.9.2016 
(180) 23.3.2026 
(210) 664-2016 
(220) 23.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 243480 
(151) 30.9.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 665-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) 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; 
 
 

(111) 243481 
(151) 30.9.2016 
(180) 29.3.2026 
(210) 666-2016 
(220) 29.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 

293 01 Mladá Boleslav, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 243482 
(151) 30.9.2016 
(180) 30.3.2026 
(210) 667-2016 
(220) 30.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Zámečník Miroslav, Štôla 137, 059 37 Štôla, SK; 

 
 

(111) 243483 
(151) 30.9.2016 
(180) 30.3.2026 
(210) 668-2016 
(220) 30.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Zámečník Miroslav, Štôla 137, 059 37 Štôla, SK; 

 
 

(111) 243484 
(151) 30.9.2016 
(180) 30.3.2026 
(210) 675-2016 
(220) 30.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) STORINSKÝ, s.r.o., Laca Novomeského 2, 085 01 

Bardejov, SK; 
 
 

(111) 243485 
(151) 30.9.2016 
(180) 31.3.2026 
(210) 676-2016 
(220) 31.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Majerčík Michal, Dolný Ohaj Kratina 390/137, 

941 43 Dolný Ohaj, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 

 
 

(111) 243486 
(151) 30.9.2016 
(180) 31.3.2026 
(210) 680-2016 
(220) 31.3.2016 
 

(442) 1.6.2016 
(732) SPORT RECORD, s.r.o., 159, 97613 Moštenica, 

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

 
 

(111) 243487 
(151) 30.9.2016 
(180) 30.3.2026 
(210) 698-2016 
(220) 30.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Hu-

menné, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243488 
(151) 30.9.2016 
(180) 30.3.2026 
(210) 699-2016 
(220) 30.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243489 
(151) 30.9.2016 
(180) 4.4.2026 
(210) 702-2016 
(220) 4.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) LURIE Brian, Laurinská 11, 811 01 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243490 
(151) 30.9.2016 
(180) 4.4.2026 
(210) 704-2016 
(220) 4.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 243491 
(151) 30.9.2016 
(180) 7.4.2026 
(210) 732-2016 
(220) 7.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) S.E.M.I., s.r.o., Čingovská 8, 040 12 Košice, SK; 
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 

 
 

(111) 243492 
(151) 30.9.2016 
(180) 7.4.2026 
(210) 733-2016 
(220) 7.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) S.E.M.I., s.r.o., Čingovská 8, 040 12 Košice, SK; 
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 
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(111) 243493 
(151) 30.9.2016 
(180) 5.4.2026 
(210) 741-2016 
(220) 5.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 243494 
(151) 30.9.2016 
(180) 8.4.2026 
(210) 743-2016 
(220) 8.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MESTO LEVOČA, Námestie Majstra Pavla 4, 

054 01 Levoča, SK; 
 
 

(111) 243495 
(151) 30.9.2016 
(180) 8.4.2026 
(210) 744-2016 
(220) 8.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Corporate Consulting Group, s.r.o., Tučkova 9, 

82105 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243496 
(151) 30.9.2016 
(180) 5.4.2026 
(210) 747-2016 
(220) 5.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) FinData, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243497 
(151) 30.9.2016 
(180) 6.4.2026 
(210) 748-2016 
(220) 6.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) World Jumping, s.r.o., Lazovná 60, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 243498 
(151) 30.9.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 750-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Sajado-sk, s.r.o., Čajakova 26, 831 01 Bratislava, 

SK; 
(740) KUTAN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 243499 
(151) 30.9.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 752-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 811 03 Bratisla-

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

slava, SK; 
 
 

(111) 243500 
(151) 30.9.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 753-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 811 03 Bratisla-

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

slava, SK; 
 
 

(111) 243501 
(151) 30.9.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 754-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 811 03 Bratisla-

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

slava, SK; 
 
 

(111) 243502 
(151) 30.9.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 755-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Sotáková Janette, Mgr., Severná 3594/12, 071 01 

Michalovce, SK; 
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 

 
 

(111) 243503 
(151) 30.9.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 756-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) DIFO s.r.o., Váhovce 611, 925 62 Váhovce, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 

 
 

(111) 243504 
(151) 30.9.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 757-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlyn-

ská 31, 040 01 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
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(111) 243505 
(151) 30.9.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 758-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlyn-

ská 31, 040 01 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 243506 
(151) 30.9.2016 
(180) 12.4.2026 
(210) 772-2016 
(220) 12.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Občianske združenie "Vrchárska koruna Trenčian-

ska", Gen. M. R. Štefánika 126, 911 01 Trenčín, SK; 
 
 

(111) 243507 
(151) 30.9.2016 
(180) 12.4.2026 
(210) 776-2016 
(220) 12.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) NITRAZDROJ, a.s., Dolnočermánska 38, 949 01 

Nitra, SK; 
(740) Nagyová Natália, Mgr., Komárno - Nová Stráž, SK; 

 
 

(111) 243508 
(151) 30.9.2016 
(180) 12.4.2026 
(210) 779-2016 
(220) 12.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Kollár Štefan, Mgr., Malý Lég 331, 930 37 Leh-

nice, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Dávidek, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243509 
(151) 30.9.2016 
(180) 13.4.2026 
(210) 785-2016 
(220) 13.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) BIOMILA spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rud-

ník, SK; 
 
 

(111) 243510 
(151) 30.9.2016 
(180) 13.4.2026 
(210) 786-2016 
(220) 13.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) BIOMILA spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rud-

ník, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 243511 
(151) 30.9.2016 
(180) 14.4.2026 
(210) 793-2016 
(220) 14.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Bidvest Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ; 
 
 

(111) 243512 
(151) 30.9.2016 
(180) 15.4.2026 
(210) 800-2016 
(220) 15.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 

SK; 
(740) Saganová Zuzana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243513 
(151) 30.9.2016 
(180) 15.4.2026 
(210) 801-2016 
(220) 15.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) INTEGRA s.r.o., Hlavná 270, 076 61 Dargov, SK; 

 
 

(111) 243514 
(151) 30.9.2016 
(180) 22.1.2026 
(210) 5026-2016 
(220) 22.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) TITAN spol. s r.o., Koněvova 2660/141, Žižkov, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243515 
(151) 30.9.2016 
(180) 22.1.2026 
(210) 5030-2016 
(220) 22.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) SECURITON Servis, spol. s r. o., Mlynské Nivy 73, 

821 05 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243516 
(151) 30.9.2016 
(180) 22.1.2026 
(210) 5031-2016 
(220) 22.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) SECURITON Servis, spol. s r. o., Mlynské Nivy 73, 

821 05 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 243517 
(151) 30.9.2016 
(180) 22.1.2026 
(210) 5032-2016 
(220) 22.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) SECURITON Servis, spol. s r. o., Mlynské Nivy 73, 

821 05 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243518 
(151) 30.9.2016 
(180) 28.1.2026 
(210) 5035-2016 
(220) 28.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) AtBars spirit s.r.o., Jabloňová 2868/5, 106 00 Zá-

běhlice, Praha 10, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243519 
(151) 30.9.2016 
(180) 28.1.2026 
(210) 5036-2016 
(220) 28.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) AtBars spirit s.r.o., Jabloňová 2868/5, 106 00 Zá-

běhlice, Praha 10, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243520 
(151) 30.9.2016 
(180) 8.2.2026 
(210) 5052-2016 
(220) 8.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) Mgr. Peter Petrík, LL.M., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243521 
(151) 30.9.2016 
(180) 8.2.2026 
(210) 5054-2016 
(220) 8.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) Mgr. Peter Petrík, LL.M., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243522 
(151) 30.9.2016 
(180) 8.2.2026 
(210) 5056-2016 
(220) 8.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) Mgr. Peter Petrík, LL.M., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(111) 243523 
(151) 30.9.2016 
(180) 8.2.2026 
(210) 5057-2016 
(220) 8.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) Mgr. Peter Petrík, LL.M., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243524 
(151) 30.9.2016 
(180) 8.2.2026 
(210) 5058-2016 
(220) 8.2.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) Mgr. Peter Petrík, LL.M., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243525 
(151) 30.9.2016 
(180) 3.3.2026 
(210) 5082-2016 
(220) 3.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243526 
(151) 30.9.2016 
(180) 4.3.2026 
(210) 5088-2016 
(220) 4.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243527 
(151) 30.9.2016 
(180) 4.3.2026 
(210) 5089-2016 
(220) 4.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Se-

reď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243528 
(151) 30.9.2016 
(180) 4.3.2026 
(210) 5090-2016 
(220) 4.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Se-

reď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 243529 
(151) 30.9.2016 
(180) 4.3.2026 
(210) 5091-2016 
(220) 4.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243530 
(151) 30.9.2016 
(180) 4.3.2026 
(210) 5092-2016 
(220) 4.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243531 
(151) 30.9.2016 
(180) 4.3.2026 
(210) 5093-2016 
(220) 4.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243532 
(151) 30.9.2016 
(180) 10.3.2026 
(210) 5099-2016 
(220) 10.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243533 
(151) 30.9.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 5109-2016 
(220) 17.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Sadauskasová Adriana, Ing., Lučatín 50, 976 61 

Lučatín, SK; 
 
 

(111) 243534 
(151) 30.9.2016 
(180) 22.3.2026 
(210) 5110-2016 
(220) 22.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i pro-

met ribom i ribljim preradevinama d.d., Giordano 
Paliaga 8, Rovinj, HR; 

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

 
 
 

(111) 243535 
(151) 30.9.2016 
(180) 18.3.2026 
(210) 5111-2016 
(220) 18.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Ná-

dražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243536 
(151) 30.9.2016 
(180) 21.3.2026 
(210) 5114-2016 
(220) 21.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) CRIF - CZECH CREDIT BUREAU, a.s., Na Ví-

tězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 243537 
(151) 30.9.2016 
(180) 22.3.2026 
(210) 5117-2016 
(220) 22.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Salutem Pharma s.r.o., Nádražní 1088, Frýdek, 

738 01 Frýdek - Místek, CZ; 
(740) GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KAN-

CELÁRIA s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243538 
(151) 30.9.2016 
(180) 31.3.2026 
(210) 5121-2016 
(220) 31.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) P & P Invest, s.r.o., Trojičné námestie 5-9, 821 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243539 
(151) 30.9.2016 
(180) 31.3.2026 
(210) 5122-2016 
(220) 31.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243540 
(151) 30.9.2016 
(180) 31.3.2026 
(210) 5123-2016 
(220) 31.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 

Bratislava, SK; 
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(111) 243541 
(151) 30.9.2016 
(180) 6.4.2026 
(210) 5130-2016 
(220) 6.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243542 
(151) 30.9.2016 
(180) 6.4.2026 
(210) 5131-2016 
(220) 6.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000 Neuchâtel, CH; 
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243543 
(151) 30.9.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 5135-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

NL; 
(740) Fajnor IP s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243544 
(151) 30.9.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 5136-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243545 
(151) 30.9.2016 
(180) 12.4.2026 
(210) 5137-2016 
(220) 12.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) VITANA, a.s., Mělnická 133, 27732 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243546 
(151) 30.9.2016 
(180) 13.4.2026 
(210) 5139-2016 
(220) 13.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Mercedes-Taxi s.r.o., Baltská 11, 821 07 Brati-

slava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 243547 
(151) 30.9.2016 
(180) 18.4.2026 
(210) 5143-2016 
(220) 18.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

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

 
 

(111) 243548 
(151) 30.9.2016 
(180) 18.4.2026 
(210) 5144-2016 
(220) 18.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

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

 
 

(111) 243549 
(151) 30.9.2016 
(180) 19.4.2026 
(210) 5147-2016 
(220) 19.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteino-

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243550 
(151) 30.9.2016 
(180) 19.4.2026 
(210) 5148-2016 
(220) 19.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteino-

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243551 
(151) 30.9.2016 
(180) 19.4.2026 
(210) 5149-2016 
(220) 19.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteino-

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243552 
(151) 30.9.2016 
(180) 19.4.2026 
(210) 5150-2016 
(220) 19.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteino-

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
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(111) 243553 
(151) 30.9.2016 
(180) 19.4.2026 
(210) 5151-2016 
(220) 19.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteino-

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243554 
(151) 3.10.2016 
(180) 7.4.2026 
(210) 760-2016 
(220) 7.4.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) EfectFit, s.r.o., Klenová 3/13189, 831 01 Brati-

slava, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243555 
(151) 3.10.2016 
(180) 18.1.2026 
(210) 5014-2016 
(220) 18.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK; 

 
 

(111) 243556 
(151) 3.10.2016 
(180) 18.1.2026 
(210) 5015-2016 
(220) 18.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK; 

 
 

(111) 243557 
(151) 3.10.2016 
(180) 18.1.2026 
(210) 5016-2016 
(220) 18.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK; 

 
 

(111) 243558 
(151) 5.10.2016 
(180) 11.1.2026 
(210) 5002-2016 
(220) 11.1.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) Baláž Vladislav, Okružná 2469/23, 900 31 Stu-

pava, SK; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 

 
 
(210) (111) (210) (111) 
 
  162-2013 243281 
1302-2013 243282 
2178-2013 243283 
2245-2014 243285 

1005-2015 243287 
1006-2015 243288 
5156-2015 243463 

 
 
 

(111) 243281 
(151) 28.9.2016 
(180) 30.1.2023 
(210) 162-2013 
(220) 30.1.2013 
(442) 3.5.2013 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Propagačná, reklamná a informačná činnosť 

všetkého druhu; marketing. 

(540) CINOL 
(732) MORÁVIA-PROINVEST s.r.o., Nad vývo- 

zem 4833, 760 05 Zlín, CZ; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 243282 
(151) 28.9.2016 
(180) 24.7.2023 
(210) 1302-2013 
(220) 24.7.2013 
(442) 4.3.2014 

 10 (511) 9, 45 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné prístroje a nástroje a prístroje a ná-
stroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje 
na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumulá-
ciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; 
mechanizmy mincových prístrojov; registračné 
pokladnice, počítacie stroje, hasiace prístroje. 
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu 
osôb a majetku; osobné a sociálne služby posky-
tované tretími osobami na uspokojovanie potrieb 
jednotlivcov. 

(540) 

  
 

 
 

(732) IRIS SH, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská 
Bystrica, SK; 

(740) Ondrejka & Partners, s.r.o. advokátska kancelá-
ria, Zvolen, SK; 

 
 

(111) 243283 
(151) 28.9.2016 
(180) 20.11.2023 
(210) 2178-2013 
(220) 20.11.2013 
(442) 4.3.2014 

 10 (511) 9, 35, 45 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné prístroje a nástroje a prístroje a ná-
stroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje 
na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumulá-
ciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; 
mechanizmy mincových prístrojov; registračné 
pokladnice, počítacie stroje, hasiace prístroje. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce. 
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na och-
ranu osôb a majetku; osobné a sociálne služby 
poskytované tretími osobami na uspokojovanie 
potrieb jednotlivcov. 

(540) 

  
 

(591) modrá (Pantone 289), žltá (Pantone 123) 
(732) IRIS SH, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
(740) Ondrejka & Partners, s.r.o. advokátska kancelá-

ria, Zvolen, SK; 
 
 

(111) 243285 
(151) 28.9.2016 
(180) 22.12.2024 
(210) 2245-2014 
(220) 22.12.2014 
(442) 2.6.2015 

 10 (511) 9, 20, 37, 42 
(511) 9 - Elektronické registračné pokladnice; fiškálne 

tlačiarne; elektronické platobné terminály; pla-
tobné terminály pre predajné miesta; elektrické 
váhy; elektronické váhy; digitálne váhy; čítačky 
kreditných kariet; ochranné puzdrá na registračné 
pokladne. 
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20 - Stojany na displeje; stojany na elektrické  
a elektronické váhy; nekovové pokladne; nekovo-
vé zásuvky na peniaze v hotovosti; pokladne (pul-
ty). 
37 - Oprava registračných pokladníc; oprava čí-
tačiek; oprava elektrických a elektronických váh; 
kalibrácia registračných pokladní, elektronických 
a elektrických váh a čítačiek. 
42 - Vývoj a výskum softvéru a hardvéru pre re-
gistračné pokladnice, elektrické a elektronické vá-
hy, čítačky magnetických kariet, čiarových kódov, 
pamäťových kariet, čítačky kreditných kariet; ove-
rovanie pravosti mincí a bankoviek; tvorenie elek-
tronických stránok. 

(540) 

  
 

(732) ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, 
Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov, SK; 

(740) Mišľanová Mária, Košice, SK; 
 
 

(111) 243287 
(151) 28.9.2016 
(180) 15.5.2025 
(210) 1005-2015 
(220) 15.5.2015 
(442) 4.8.2015 

 10 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Reklama v súvislosti so stavebníctvom; ria-

denie obchodnej činnosti v stavebníctve. 
36 - Prenájom bytov; prenájom kancelárskych pries-
torov; prenájom nehnuteľností; prenájom nehnu-
teľností (ubytovanie); správa nájomných domov; 
správa nehnuteľností; správcovstvo nehnuteľné-
ho majetku (pre tretie osoby); sprostredkovanie 
nehnuteľností; vyberanie nájomného. 
37 - Stavebné informácie; stavebné poradenstvo; 
stavebníctvo (stavebná činnosť). 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela 
(732) PRO TP 06 s.r.o., Mlynské nivy 68, 821 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) Tomášek Juraj, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 243288 
(151) 28.9.2016 
(180) 15.5.2025 
(210) 1006-2015 
(220) 15.5.2015 
(442) 4.8.2015 

 10 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Reklama v súvislosti so stavebníctvom; ria-

denie obchodnej činnosti v stavebníctve. 
36 - Prenájom bytov; prenájom kancelárskych pries-
torov; prenájom nehnuteľností; prenájom nehnu-
teľností (ubytovanie); správa nájomných domov; 
správa nehnuteľností; správcovstvo nehnuteľného 
majetku (pre tretie osoby); sprostredkovanie ne-
hnuteľností; vyberanie nájomného. 
37 - Stavebné informácie; stavebné poradenstvo; 
stavebníctvo (stavebná činnosť). 

(540) 

  
 

(591) biela, zelená 
(732) PRO TP 06 s.r.o., Mlynské nivy 68, 821 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) Tomášek & partners, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243463 
(151) 30.9.2016 
(180) 13.3.2025 
(210) 5156-2015 
(220) 13.3.2015 
(442) 2.6.2015 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry 

(softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodické 
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; hracie 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 
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mien-
ky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; správa počítačových  
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súborov; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; vzťahy s verejnosťou (public relations); or-
ganizovanie obchodných výstav; personálne po-
radenstvo; lepenie plagátov; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre tretie osoby); 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; ha-
zardné hry; poskytovanie zariadení na športova-
nie; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelá-
vacích 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; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; 
poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubo-
vé služby; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie športových súťaží; organizova-
nie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie školení; organizovanie 
živých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); on-line poskytovanie elektronických publi-
kácií (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- 
-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnos-
ti kopírovania); informácie o možnostiach rekre-
ácie, 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; prekladateľské 
služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava  
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divá-
kov; interaktívne zábavné služby s použitím mo-
bilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; služby agentúr sprostredko-
vávajúcich divadelných, koncertných a varietných 
umelcov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, hnedá, červená, oranžová, žltá, zlatá 
(732) 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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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111)
 
1629 114699 
5339 111076 
6733 152566 
6933   92962 
7363   91693 
7531   93156 
7578 117086 
7621   91826 
7822 152836 
7824 152838 
8599C 152831C 
49518 163401 
49537 163018 
54687 166668 
54743 166618 
54771 166614 
54796 166718 
54803 166742 
54838 166660 
    241-96 177055 
    258-96 192890 
  1458-96 185481 
  1764-96 185085 
  1773-96 188206 
  1774-96 188207 
  1905-96 184522 
  1969-96 184816 
  2024-96 184824 
  2025-96 184825 
  2026-96 184826 
  2028-96 184827 
  2029-96 184828 
  2030-96 184829 
  2031-96 184830 
  2032-96 184831 

2077-96 185132 
2122-96 185539 
2128-96 185543 
2204-96 185135 
2228-96 185145 
2235-96 185549 
2324-96 185184 
2325-96 187302 
2386-96 185317 
2438-96 195134 
2502-96 185227 
2511-96 185233 
2667-96 186991 
2670-96 190642 
2872-96 185659 
2873-96 185660 
3273-96 186092 
3274-96 186093 
  305-2006 216377 
  333-2006 216390 
  452-2006 216726 
  522-2006 216881 
  539-2006 218653 
  760-2006 217099 
  962-2006 217318 
  963-2006 217319 
  970-2006 217322 
1057-2006 216930 
1263-2006 215879 
1272-2006 217729 
1295-2006 217772 
1296-2006 217773 
1297-2006 217774 
1298-2006 217975 
1299-2006 217976 

1300-2006 217977 
1305-2006 219695 
1312-2006 221512 
1313-2006 221513 
1314-2006 221625 
1315-2006 219696 
1317-2006 219697 
1330-2006 218809 
1336-2006 220154 
1360-2006 218141 
1361-2006 217988 
1384-2006 217521 
1385-2006 217522 
1386-2006 217523 
1411-2006 217538 
1412-2006 217778 
1421-2006 217544 
1435-2006 217060 
1436-2006 217061 
1549-2006 218815 
1550-2006 218816 
1551-2006 218817 
1552-2006 218818 
1553-2006 218819 
1573-2006 217609 
1611-2006 218019 
1655-2006 218825 
1703-2006 218769 
1704-2006 217791 
1731-2006 218469 
1732-2006 218470 
1735-2006 218472 
1736-2006 218471 
1836-2006 218846 
1837-2006 218847 

1985-2006 218226 
5028-2006 218523 
5054-2006 216539 
5449-2006 216986 
5825-2006 220787 
5832-2006 225371 
5840-2006 218365 
5858-2006 232173 
5859-2006 229903 
5860-2006 217712 
5864-2006 217855 
5888-2006 217864 
5911-2006 217720 
5912-2006 218375 
5913-2006 218928 
5914-2006 225518 
5924-2006 226712 
5927-2006 217877 
5929-2006 217879 
5964-2006 217898 
5965-2006 217899 
5966-2006 217900 
5974-2006 218387 
6000-2006 217725 
6081-2006 218257 
6091-2006 220333 
6092-2006 220334 
6094-2006 218260 
6291-2006 219309 
6351-2006 218572 
6352-2006 218573 
6426-2006 219327 
  539-2007 219774 

 
 
 

(111) 91693 
(151) 17.7.1936 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 7363 
(220) 17.7.1936 

 7 (511) 12 
(510) Spaľovacie motory a ich súčasti a prevodové skri-

ne tvoriace časti strojov pre lietadlá, žiadny z uve-
dených výrobkov sa netýka motorových vozidiel 
alebo ich častí a súčastí. 

(540) 

  
 

(732) ROLLS - ROYCE plc, 65 Buckingham Gate, Lon-
don SW1E 6AT, GB; 

(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 91826 
(151) 17.7.1906 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 7621 
(220) 17.7.1906 

 7 (511) 33 
(510) Whisky. 

(540) Canadian Club 
(732) Canadian Club Canada Inc., 3300 Bloor Street West, 

Center Tower, 5th Floor, Suite 2510, Toronto, 
Ontario M8X 2X3, CA; 

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

 
 

(111) 92962 
(151) 1.8.1936 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 6933 
(220) 1.8.1936 

 7 (511) 9 
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(511) 9 - Nemé, zvukové, dialógové a rečové pohyblivé 
obrazové filmy, nahrané audiomagnetické pásky, 
televíne programy, nahrané magnetické pásky-vi-
deokazety, videozáznamy-videokotúče, prístroje 
a zariadenia na nahrávanie a reprodukciu hovo-
reného slova, zvuku a obrazu, nosiče týchto záz-
namov. 

(540) 

  
 

(732) Twentieth Century Fox Film Corporation, spoloč-
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 10201 
West Pico Boulevard, Los Angeles, California 
90035, US; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 93156 
(151) 24.12.1946 
(156) 24.12.2016 
(180) 24.12.2026 
(210) 7531 
(220) 24.12.1946 

 7 (511) 6 
(510) Píly. 

(540) Lenox 
(732) IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY, kor-

porácia podľa zákonov štátu Delaware, 6655 Peach-
tree Dunwoody Road, Atlanta, Georgia, US; 

(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 111076 
(151) 3.7.1937 
(156) 3.7.2017 
(180) 3.7.2027 
(210) 5339 
(220) 3.7.1937 

 7 (511) 12 
(510) Automobily, automobilové šasi, brzdy, kolesá, 

motory, prevody, reťaze a iné kovové automobi-
lové súčiastky; motocykle, blatníky, brzdy, hustil-
ky, kolesá na motocykle, prevodové kolesá, mo-
tory motocyklov, perovanie, rámy na motocykle, 
volanty, reťaze, sedadlá, špice, vidlice a iné ko-
vové súčiastky na motocykle; bicykle, blatníky, 
brzdy, hustilky, chrániče reťazí, klipsy, kľúče, kvad-
ranty, kompletné kolesá, náboje predné a zadné, 
nosiče batožiny, olejničky, osi, pedále, prevodo-
vé kolesá, perovanie, ráfiky, rámy na bicykle, vo-
lanty, reťaze, spony na nohavice, spojky, sedad-
lové diely, stojany, sedadlové stĺpiky, špice, vid-
lice, trúbky, cengáče, zámky a všetky iné kovové sú-
čiastky na bicykle; automobilové karosérie, kože-
né tašky na bicykle a motocykle, kožené sedadlá, 
pedálové a brzdové gumy, gumové hadice na hus-
tilky a gumové, celuloidové, korkové držadlá na 
volanty bicyklov a motocyklov. 

 

(540) 

  
 

(732) ČZ a.s., Sluneční náměstí č.p. 2540/5, CZ-158 00 
Praha 5, CZ; 

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

(111) 114699 
(151) 17.8.1946 
(156) 17.8.2016 
(180) 17.8.2026 
(210) 1629 
(220) 17.8.1946 

 7 (511) 7 
(510) Šijacie stroje všetkých druhov, najmä priemyselné 

šijacie stroje, šijacie stroje pre domácnosť a pre-
nosné šijacie stroje. 

(540) Zetina 
(732) ZETINA, spol. s r.o., Zábrdovická 801/11, 615 00 

Brno, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 117086 
(151) 2.9.1926 
(156) 2.9.2016 
(180) 2.9.2026 
(210) 7578 
(220) 2.9.1926 

 7 (511) 6 
(511) 6 - Železný tovar všetkých druhov. 
(540) 

  
 

(732) KD TRANSPORT, mezinárodní zasílatelství, spol. 
s r. o., Sladkovského 625/31, 722 00 Olomouc - 
Hodolany, CZ; 

(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 
 

(111) 152566 
(151) 20.3.1956 
(156) 2.3.2016 
(180) 2.3.2026 
(210) 6733 
(220) 2.3.1956 

 7 (511) 21 
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(510) Technické laboratórne sklo a sklo pre domácnosť 
všetkých druhov. 

(540) 

  
 

(732) OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5 - 
Smíchov, CZ; 

(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 
 

(111) 152831C 
(151) 20.12.1956 
(156) 10.12.2016 
(180) 10.12.2026 
(210) 8599C 
(220) 10.12.1956 

 9 (511) 16 
(511) 16 - Ofsetové a rozmnožovacie stroje s náhradný-

mi dielmi, ofsetové fólie papierové alebo z iného 
materiálu. 

(540) ADAST 
(732) KBA - Grafitec s. r. o., Opočenská 83, 518 19 Dob-

ruška, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 152836 
(151) 12.1.1957 
(156) 2.8.2016 
(180) 2.8.2026 
(210) 7822 
(220) 2.8.1956 

 7 (511) 34 
(510) Tabak spracovaný i nespracovaný. 
(540) 

  
 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Glo-
be House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 152838 
(151) 12.1.1957 
(156) 2.8.2016 
(180) 2.8.2026 
(210) 7824 
(220) 2.8.1956 

 7 (511) 34 
(510) Tabak spracovaný i nespracovaný. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Glo-
be House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
GB; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 163018 
(151) 11.10.1976 
(156) 20.8.2016 
(180) 20.8.2026 
(210) 49537 
(220) 20.8.1976 

 7 (511) 25 
(510) Odevy, bielizeň, topánky (nad členky), topánky 

(ľahké), šľapky, ťapky (domáce papuče). 
(540) 

  
 

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED, Unit 
A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, GB; 

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

 
 

(111) 163401 
(151) 16.11.1977 
(156) 4.8.2016 
(180) 4.8.2026 
(210) 49518 
(220) 4.8.1976 

 7 (511) 3 
(510) Krém na holenie. 

(540) FOAMY 
(732) The Gillette Company, spoločnosť zriadená pod-

ľa zákonov štátu Delaware, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 166614 
(151) 6.7.1987 
(156) 18.8.2016 
(180) 18.8.2026 
(210) 54771 
(220) 18.8.1986 

 7 (511) 9, 41 
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(510) Filmy kinematografické exponované, televízne 
programy, nahraté video-magnetické pásky (video- 
-kazety), videozáznamy (videokotúče s nahratý-
mi filmami); služby poskytované alebo zariaďo-
vané (vybavované) v súvislosti s činnosťou vzde-
lávacou, zábavnou alebo rekreačnou, najmä dis-
tribúcia a prenájom všetkých uvedených výrobkov. 

(540) 

  
 

(732) Twentieth Century Fox Film Corporation, spo-
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali-
fornia 90035, US; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 166618 
(151) 8.7.1987 
(156) 24.7.2016 
(180) 24.7.2026 
(210) 54743 
(220) 24.7.1986 

 7 (511) 41 
(510) Služby poskytované alebo zariaďované (vybavo-

vané) v súvislosti s činnosťou vzdelávacou, zá-
bavnou alebo rekreačnou. 

(540) 

  
 

(732) Twentieth Century Fox Film Corporation, spo-
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali-
fornia 90035, US; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 166660 
(151) 10.8.1987 
(156) 2.10.2016 
(180) 2.10.2026 
(210) 54838 
(220) 2.10.1986 

 7 (511) 1, 7, 9, 16 
 
 
 

(510) Chemické výrobky na použitie vo fotografii, rep-
rodukcii, kopírovaní a tlači, tlačiarenské stroje 
všetkých druhov a príslušenstvo k nim, elektro-
statické, tepelné a fotografické kopírovacie stroje 
a príslušenstvo k nim, fotografické, kinematogra-
fické a optické prístroje a nástroje vrátane prí-
strojov na perspektívnu projekciu a zväčšovacích 
prístrojov, a príslušenstvo k nim, mikrofilmova-
cie zariadenia vrátane mikrofilmovacej kamery, 
mikrofilmového snímača, mikrofilmového číta-
cieho a tlačiaceho prístroja, mikrofilmového rep-
rodukčného prístroja, mikrofilmovej tlačiarne, stro-
jov na spracovanie a zväčšovanie mikrofilmov  
a ich príslušenstiev, zaznamenávacie a prehráva-
cie stroje a ich príslušenstvo, zariadenia na spra-
covanie údajov a pomocné zariadenia vrátane mi-
nipočítačov, terminálové prístroje na vkladanie  
a vyberanie údajov a príslušenstvo k nim, tele-
fónne zariadenia na prenos obrazu a príslušen-
stvo k nim, procesor a tlačiareň na slová a príslu-
šenstvo k nim, plynomery a vodomery a ich prí-
slušenstvo, polovodiče, telefónne prístroje a tele-
fónne ústredne, reprografické materiály citlivé na 
svetlo, teplo a tlak, ako papier (doska, film, fólia) 
scitlivený diazozlúčeninami, elektrostaticky scit-
livený papier (doska, film, fólia), papier (doska, 
film, fólia) na ofsetovú tlač, xerografický papier, 
rozmnožovacie stroje všetkých druhov a ich prí-
slušenstvo, zásobníky na pásky do písacích stro-
jov a tepelný papier. 

(540) 

  
 

(732) RICOH COMPANY, LTD., Tokyo, JP; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 166668 
(151) 18.8.1987 
(156) 5.6.2016 
(180) 5.6.2026 
(210) 54687 
(220) 5.6.1986 

 7 (511) 19 
(510) Cement a asfalt, zmesi asfaltu a prímesí, tekuté 

hmoty na izoláciu povrchov, zmesi sadry a prí-
mesí, zmesi cementu, piesku a prímesí, zmesi ce-
mentu a piesku, malta, lepidlá na dlaždice, všetky 
uvedené zmesi na stavebné účely. 

(540) SAKRETE 
(732) Sakrete Incorporated, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Ohio, Cincinnati, Ohio, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 166718 
(151) 15.10.1987 
(156) 11.9.2016 
(180) 11.9.2026 
(210) 54796 
(220) 11.9.1986 

 7 (511) 9 
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(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne úče-
ly, prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje  
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na me-
ranie a prístroje všeobecne používané pri riadení 
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické  
a prístroje a nástroje elektrické, nezačlenené do 
iných tried, prístroje a nástroje na bezdrôtovú te-
legrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, 
optické vrátane premietačov obrazov a zväčšova-
cích prístrojov, prístroje a nástroje na váženie  
a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vráta-
ne signálnych píšťaliek, prístroje a nástroje urče-
né na kontrolné účely, prístroje a nástroje na úče-
ly záchranné a učebné, automaty uvádzané do 
činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje 
na záznam a reprodukciu hovoreného slova, zapi-
sovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kan-
celárskych a dierovacích strojov, hasiace prístro-
je, špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré 
sú zaradené do tejto triedy. 

(540) 

  
 

(732) Yokogawa Electric Corporation, Tokio, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 166742 
(151) 10.11.1987 
(156) 15.9.2016 
(180) 15.9.2026 
(210) 54803 
(220) 15.9.1986 

 7 (511) 1 
(510) Zmesi syntetických polymérov s akrylonitril-bu-

tadien-styrenovými polymérmi v prášku a v gra-
nulovanej forme na všeobecné použitie v ume-
leckých remeslách. 

(540) CYCOLOY 
(732) SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1, 

4612 PX Bergen op Zoom, NL; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 177055 
(151) 6.9.1996 
(156) 26.1.2016 
(180) 26.1.2026 
(210) 241-96 
(220) 26.1.1996 
(450) 4.12.1996 

 7 (511) 29, 30, 31 
(510) Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, 

konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, 
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mlieka-
renské výrobky, jedlé oleje a tuky, mäsové kon- 
 

 zervy, rybacie konzervy, hydinové konzervy a kon-
zervy z diviny; káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, 
ságo, kávové náhradky, múka a obilné prípravky, 
chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, 
cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvas-
nice, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, 
ocot, chuťové omáčky,korenie; zemiaky, obilni-
ny (zrno), semená, čerstvé ovocie a zelenina, živé 
rastliny a prírodné kvetiny, krmivá pre dobytok. 

(540) 

  
 

(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK; 

(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 
 

(111) 184522 
(151) 11.2.1999 
(156) 22.7.2016 
(180) 22.7.2026 
(210) 1905-96 
(220) 22.7.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 5 
(510) Herbicídy na použitie v poľnohospodárstve, záh-

radníctve, lesníctve, na dostihové plochy a deko-
ratívne porasty; herbicídy na použitie v domác-
nosti a priemysle. 

(540) GOAL 
(732) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 

Indianapolis, Indiana 46268, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 184816 
(151) 15.3.1999 
(156) 26.7.2016 
(180) 26.7.2026 
(210) 1969-96 
(220) 26.7.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Pneumatiky. 

(540) PRESTO + 
(732) T. C. Debica S.A., 1 Maja 1 Str, 39-200 Debica, 

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

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
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(111) 184824 
(151) 15.3.1999 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 2024-96 
(220) 1.8.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 3 
(510) Čistiace prostriedky. 

(540) LUSK 
(732) PERFEKT - SH, s. r. o., Hliníková 45, 952 01 

Vráble, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 184825 
(151) 15.3.1999 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 2025-96 
(220) 1.8.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 3 
(510) Čistiace prostriedky. 

(540) ČIMO 
(732) PERFEKT - SH, s. r. o., Hliníková 45, 952 01 

Vráble, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 184826 
(151) 15.3.1999 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 2026-96 
(220) 1.8.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 3 
(510) Čistiace prostriedky. 

(540) NAWECE 
(732) PERFEKT - SH, s. r. o., Hliníková 45, 952 01 

Vráble, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 184827 
(151) 15.3.1999 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 2028-96 
(220) 1.8.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 3 
(510) Čistiace prostriedky. 

(540) VÍLA 
(732) PERFEKT - SH, s. r. o., Hliníková 45, 952 01 

Vráble, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 
 
 

(111) 184828 
(151) 15.3.1999 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 2029-96 
(220) 1.8.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 3 
(510) Čistiace prostriedky. 

(540) RAJÓN 
(732) PERFEKT - SH, s. r. o., Hliníková 45, 952 01 

Vráble, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 184829 
(151) 15.3.1999 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 2030-96 
(220) 1.8.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 3 
(510) Čistiace prostriedky. 

(540) LINOLKA 
(732) PERFEKT - SH, s. r. o., Hliníková 45, 952 01 

Vráble, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 184830 
(151) 15.3.1999 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 2031-96 
(220) 1.8.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 3 
(510) Čistiace prostriedky. 

(540) KOBÁR 
(732) PERFEKT - SH, s. r. o., Hliníková 45, 952 01 

Vráble, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 184831 
(151) 15.3.1999 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 2032-96 
(220) 1.8.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 3 
(510) Čistiace prostriedky. 

(540) KATKA 
(732) PERFEKT - SH, s. r. o., Hliníková 45, 952 01 

Vráble, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
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(111) 185085 
(151) 19.4.1999 
(156) 4.7.2016 
(180) 4.7.2026 
(210) 1764-96 
(220) 4.7.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 6, 7, 8, 9, 12, 42 
(511) 6 - Oceľové konštrukcie, kovové palety preprav-

né, zápustky z kovu. 
7 - Priemyselné roboty, manipulátory a ich diely, 
vibračné valce, stavebné a cestné stroje, vstreko-
vacie formy (časti strojov). 
8 - Ručné nástroje a náradie, formy. 
9 - Meracie prístroje, automatizované technolo-
gické pracoviská. 
12 - Mobilné prevodové zariadenia, vysokozdviž-
né vozíky, vojenské vozidlá. 
42 - Kalibračné služby, služby metrologického  
a metalurgického zabezpečenia. 

(540) 

  
 

(732) PPS Group a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva, SK; 
 
 

(111) 185132 
(151) 19.4.1999 
(156) 8.8.2016 
(180) 8.8.2026 
(210) 2077-96 
(220) 8.8.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 9, 41 
(511) 9 - Hrané filmy, nahraté viedopásky, videokazety 

a videodisky, nahraté audiopásky, audiokazety a au-
diodisky, gramofónové platne, audio- a videoza-
riadenia, kamery a fotografické vybavenie, elek-
tronické diáre, elektronické, multimediálne a tele-
komunikačné prístroje a nástroje, softvér pre počí-
tačové operačné systémy, softvérové programy 
uložené na diskoch, kazetách (cartridges) a páskach, 
interaktívne multimediálne softvérové programy 
pre oblasť obchodu, vzdelávania a zábavy, CD- 
-ROM, rádiá, telefóny, televízie, píšťalky, mag-
neticky kódované telefónne karty, myši a pod-
ložky, magnety pre chladničky, cyklistické pril-
by, ochranné očné štíty a okuliare, slnečné oku-
liare, puzdrá na uvedený tovar. 
41 - Služby v oblasti zábavy, výroba a distribúcia 
televíznych programov, hraných filmov, nahra-
tých audio- a videopások, kaziet, diskov a CD-ROM, 
televízne seriály a živé predstavenia. 

(540) FOX KIDS 
(732) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO-

RATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, US; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 
 
 

(111) 185135 
(151) 19.4.1999 
(156) 21.8.2016 
(180) 21.8.2026 
(210) 2204-96 
(220) 21.8.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 5, 10 
(511) 5 - Farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke prí-

pravky a substancie. 
10 - Inhalačné prístroje na lekárske účely, ich 
časti a príslušenstvo. 

(540) EASI BREATHE 
(732) Norton Healthcare Limited, Ridings Point, Whist-

ler Drive, Castleford, West Yorkshire WF10 5HX, 
GB; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 185145 
(151) 20.4.1999 
(156) 26.8.2016 
(180) 26.8.2026 
(210) 2228-96 
(220) 26.8.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 3 
(510) Bieliace a odfarbovacie prípravky a iné látky  

a prostriedky používané na bielizeň, čistiace, 
pracie, odmasťovacie a brúsne prípravky, prí-
pravky na leštenie, mydlá, voňavkárske výrobky, 
éterické oleje, vodičky na vlasy, kozmetické prí-
pravky, zubné pasty. 

(540) ABERCROMBIE & FITCH 
(732) Abercrombie & Fitch Europe Sagl, Via Moree, 

CH-6850 Mendrisio, CH; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 185184 
(151) 20.4.1999 
(156) 4.9.2016 
(180) 4.9.2026 
(210) 2324-96 
(220) 4.9.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 5, 30 
(511) 5 - Cukrovinky s liečivými prísadami. 

30 - Cukrovinky. 

(540) HALLS VITA C 
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover, NJ 07936, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
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(111) 185227 
(151) 19.4.1999 
(156) 23.9.2016 
(180) 23.9.2026 
(210) 2502-96 
(220) 23.9.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na liečenie schizofré-

nie a ďalších psychotropných stavov. 

(540) ZOLEPTIL 
(732) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho 

2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 185233 
(151) 19.4.1999 
(156) 24.9.2016 
(180) 24.9.2026 
(210) 2511-96 
(220) 24.9.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 5 
(510) Liečivá, preparáty na starostlivosť o zdravie; die-

tetické výrobky na lekárske účely; náplasti, ob-
väzový materiál; dezinfekčné prostriedky. 

(540) MYKOSERT 
(732) Ferrer Internacional, S.A., 94 Edificios Trade, 

Gran Via Carlos III, 08028 Barcelona, ES; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 185317 
(151) 27.4.1999 
(156) 10.9.2016 
(180) 10.9.2026 
(210) 2386-96 
(220) 10.9.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 1, 37 
(511) 1 - Priemyselné chemikálie vrátane chemických 

prostriedkov na čistenie a ochranu povrchov na 
profesionálne čistenie a ochranu múrov, pamät-
níkov a podobných povrchov proti poškriabaniu, 
zmáčaniu, zanášaniu a znečisteniu. 
37 - Čistenie a údržbárske služby vrátane verej-
ných priestorov. 

(540) 

  
 

(732) Trion Tensid AB, Svederusgatan 1-3, 754 50 Upp-
sala, SE; 

(740) Kastler Anton, Bratislava, SK; 
 
 
 

(111) 185481 
(151) 24.5.1999 
(156) 30.5.2016 
(180) 30.5.2026 
(210) 1458-96 
(220) 30.5.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Organizovanie výstav na komerčné alebo rek-

lamné účely, rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, prenájom reklamných priestorov. 
41 - Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výs-
tav. 
42 - Usporadúvanie a prevádzkovanie výstav. 

(540) 

  
 

(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 7, 852 51 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 185539 
(151) 25.5.1999 
(156) 12.8.2016 
(180) 12.8.2026 
(210) 2122-96 
(220) 12.8.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 3 
(510) Pracie a bieliace prípravky, čistiace a leštiace prí-

pravky, mydlá, voňavky a éterické oleje. 
(540) 

  
 

(732) MARCA CZ s. r. o., Přišimasy č. p. 124, 282 01 
Kolín, CZ; 

(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 
 

(111) 185543 
(151) 25.5.1999 
(156) 14.8.2016 
(180) 14.8.2026 
(210) 2128-96 
(220) 14.8.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 
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 7 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, foto-

grafie. 
35 - Inzertná a reklamná činnosť. 
41 - Výchova a zábavná činnosť, vydávanie kníh 
a časopisov (vydavateľstvo). 

(540) 

  
 

(732) ASPEKT, záujmové združenie žien, Mýtna 38, 
811 07 Bratislava, SK; 

(740) Benčíková Zdenka, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 185549 
(151) 25.5.1999 
(156) 27.8.2016 
(180) 27.8.2026 
(210) 2235-96 
(220) 27.8.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 7 
(510) Výfukové systémy pre motorové vozidlá, kom-

ponenty a príslušenstvo k nim, najmä tlmiče, ka-
talytické meniče, pätice, výfukové rúry, rozvodné 
rúry, reduktory, výfuky (rúry), dýzy, hroty, svor-
ky a závesy. 

(540) 

  
 

(732) Tenneco Automotive Operating Company Inc., 
500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., FAJNOR IP s. r. o., Brati-
slava, SK; 

 
 

(111) 185659 
(151) 25.5.1999 
(156) 31.10.2016 
(180) 31.10.2026 
(210) 2872-96 
(220) 31.10.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 9 (511) 7, 8 
(511) 7 - Knihárske, tlačiarenské a obrábacie stroje, ich 

časti a príslušenstvo. 
8 - Ručné nástroje a náradie, najmä nástroje na 
spracovanie kovov, nástroje na vystrihovanie, ná-
stroje na rezanie závitov, razidlá, rezné nástroje. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) KBA - Grafitec s. r. o., Opočenská 83, 518 19 
Dobruška, CZ; 

(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 
 

(111) 185660 
(151) 25.5.1999 
(156) 31.10.2016 
(180) 31.10.2026 
(210) 2873-96 
(220) 31.10.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 9 (511) 7, 8, 13 
(511) 7 - Knihárske, tlačiarenské a obrábacie stroje, ich 

časti a príslušenstvo. 
8 - Ručné nástroje a náradie, najmä nástroje na 
spracovanie kovov, nástroje na vystrihovanie, ná-
stroje na rezanie závitov, razidlá, rezné nástroje. 
13 - Strelné zbrane, strelivo, náboje. 

(540) 

  
 

(732) KBA - Grafitec s. r. o., Opočenská 83, 518 19 Dob-
ruška, CZ; 

(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 
 

(111) 186092 
(151) 22.6.1999 
(156) 5.12.2016 
(180) 5.12.2026 
(210) 3273-96 
(220) 5.12.1996 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 6, 7 
(511) 6 - Proti oteru odolné tvrdé kovové kompozitné 

materiály, zliatiny a keramické materiály vhodné 
pre obrábacie nástroje, lisovacie nástroje alebo 
na ďalšie použitie, alebo na použitie v týchto ná-
strojoch. 
7 - Obrábacie nástroje, rezné vložky, držiaky ná-
strojov, držiaky obrobkov a nástroje na použitie  
v obrábacích strojoch, poľnohospodárskom nára-
dí, ručnom náradí a ich častiach. 
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(540) 

  
 

(732) KENNAMETAL INC., 1600 Technology Way, 
Latrobe, PA 15650-0231, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 186093 
(151) 22.6.1999 
(156) 5.12.2016 
(180) 5.12.2026 
(210) 3274-96 
(220) 5.12.1996 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 6, 7 
(511) 6 - Proti oteru odolné tvrdé kovové kompozitné 

materiály, zliatiny a keramické materiály vhodné 
pre obrábacie nástroje, lisovacie nástroje alebo 
na ďalšie použitie, alebo na použitie v týchto ná-
strojoch. 
7 - Obrábacie nástroje, rezné vložky, držiaky ná-
strojov, držiaky obrobkov a nástroje na použitie  
v obrábacích strojoch, poľnohospodárskom nára-
dí, ručnom náradí a ich častiach. 

(540) KENNAMETAL 
(732) KENNAMETAL INC., 1600 Technology Way, 

Latrobe, PA 15650-0231, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186991 
(151) 20.9.1999 
(156) 10.10.2016 
(180) 10.10.2026 
(210) 2667-96 
(220) 10.10.1996 
(310) 112214 
(320) 18.6.1996 
(330) CZ 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 3, 7, 8, 9, 10, 11, 21 
(511) 3 - Čistiace prostriedky, najmä na čistenie ku-

chynských zariadení, prístrojov a pomôcok, ná-
bytku a kobercov. 
7 - Elektromechanické kuchynské prístroje a ná-
stroje, mixéry, drviče a miešače na prípravu po-
krmov a ciest, ovocné lisy, mlynčeky na kávu, 
kuchynské roboty. 
8 - Ručné náradia a nástroje do kuchýň a dielní, 
nože, pílky. 
9 - Žehličky. 
10 - Telové a tvárové masážne prístroje, elektrické 
masážne podušky. 
11 - Domáce prístroje a nástroje na varenie a pe-
čenie, grilovacie dosky, rošty, hriankovače. 
21 - Drobné náradia, nádoby a prípravky do ku-
chyne a domácnosti z plechu, hliníka, plastických  
 
 

a iných hmôt, kuchynský riad, formičky na prí-
pravu a úpravu cesta, malé prístroje a nástroje na 
mletie, krájanie, sekanie a lisovanie s výnimkou 
strojčekov na elektrický pohon. 

(540) V-HOBEL 
(732) WS International, a. s., Perunská 2, 695 01 Ho-

donín, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 187302 
(151) 19.10.1999 
(156) 4.9.2016 
(180) 4.9.2026 
(210) 2325-96 
(220) 4.9.1996 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 30 
(510) Cukrovinky. 
(540) 

  
 

(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188206 
(151) 14.12.1999 
(156) 4.7.2016 
(180) 4.7.2026 
(210) 1773-96 
(220) 4.7.1996 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, liečivá na humánne 

použitie; dietetické látky a prípravky prispôsobe-
né na lekárske účely; náplasti; obväzový mate-
riál; dezinfekčné prostriedky. 

(540) TAMBOCOR 
(732) Meda AB, Box 906, SE-170 09 Solna, SE; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188207 
(151) 14.12.1999 
(156) 4.7.2016 
(180) 4.7.2026 
(210) 1774-96 
(220) 4.7.1996 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
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 7 (511) 5 
(511) 5 - Liečebné náplasti na aplikáciu nitroglycerínu. 

(540) MINITRAN 
(732) Meda AB, Box 906, SE-170 09 Solna, SE; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190642 
(151) 19.5.2000 
(156) 10.10.2016 
(180) 10.10.2026 
(210) 2670-96 
(220) 10.10.1996 
(310) 112217 
(320) 18.6.1996 
(330) CZ 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 3, 7, 8, 9, 10, 11, 21 
(511) 3 - Čistiace prostriedky, najmä na čistenie ku-

chynských zariadení, prístrojov a pomôcok, ná-
bytku a kobercov. 
7 - Elektromechanické kuchynské prístroje a ná-
stroje, mixéry, drviče a miešače na prípravu po-
krmov a ciest, ovocné lisy, mlynčeky na kávu, 
kuchynské roboty. 
8 - Ručné náradia a nástroje pre kuchyne a diel-
ne, nože, pílky. 
9 - Žehličky. 
10 - Telové a tvárové masážne prístroje, elektric-
ké masážne podušky. 
11 - Domáce prístroje a nástroje na varenie a pe-
čenie, grilovacie dosky, rošty, hriankovače. 
21 - Drobné náradia, nádoby a prípravky pre ku-
chyňu a domácnosť z plechu, hliníka, plastických 
a iných hmôt, kuchynský riad, formičky na prí-
pravu a úpravu cesta, malé prístroje a nástroje na 
mletie, krájanie, sekanie a lisovanie s výnimkou 
strojčekov na elektrický pohon. 

(540) EUROLUX 
(732) WS International, a. s., Perunská 2, 695 01 Ho-

donín, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 192890 
(151) 19.10.2000 
(156) 26.1.2016 
(180) 26.1.2026 
(210) 258-96 
(220) 26.1.1996 
(442) 10.9.1997 
(450) 18.1.2001 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, hnedá, zlatá, čierna 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 195134 
(151) 17.5.2001 
(156) 16.9.2016 
(180) 16.9.2026 
(210) 2438-96 
(220) 16.9.1996 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 7, 9, 11, 37 
(511) 7 - Kuchynské elektrické prístroje a zariadenia, 

šijacie stroje, ako aj časti a fitingy uvedených vý-
robkov. 
9 - Prístroje a zariadenia spotrebnej elektroniky, 
televízne a rozhlasové prijímače; prístroje na na-
hrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo ob-
razu; časti a fitingy uvedených výrobkov; elek-
tronické súčiastky a podzostavy strojov, vozidlá 
a šijacie stroje. 
11 - Zariadenia na ohrev, varenie, pečenie a fri-
tovanie; mikrovlnné rúry, 
37 - Konštrukčné, montážne, opravárske a ser-
visné služby týkajúce sa spotrebnej elektroniky, 
šijacích strojov, vozidiel a elektrických zariadení 
pre domácnosť. 

(540) 

  
 

(732) OVP Orava s. r. o., Oravická 617/20, 028 01 Trs-
tená, SK; 

(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 215879 
(151) 8.12.2006 
(156) 12.7.2016 
(180) 12.7.2026 
(210) 1263-2006 
(220) 12.7.2006 
(442) 7.9.2006 
(450) 1.2.2007 

 8 (511) 41, 42, 44 
(511) 41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kur-

zov a školení; organizovanie a vedenie kongre-
sov, konferencií a seminárov. 
42 - Bakteriologický a biologický výskum; che-
mické analýzy. 
44 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti; činnosť 
diagnostických laboratórií; odbery krvi a krvné 
testy; služby krvnej banky; poskytovanie odbor-
ných konzultácií týkajúcich sa služieb uvedených 
v tejto triede. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) Vita-Test spol. s r. o., Drieňová 1/B, 821 01 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 216377 
(151) 11.1.2007 
(156) 16.2.2016 
(180) 16.2.2026 
(210) 305-2006 
(220) 16.2.2006 
(442) 5.10.2006 
(450) 1.3.2007 

 8 (511) 6, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 35 
(511) 6 - Sochy, busty a sošky z obyčajných kovov, fi-

guríny z obyčajných kovov, umelecké diela z oby-
čajných kovov, kovové žalúzie, kovové rolety, 
kovové vonkajšie rolety a žalúzie, kovové prí-
chytky, klince, kovový spojovací materiál, drob-
ný železiarsky tovar, kovové brány, dvere, dve-
rové zárubne, okná, okenice, písmená a číslovky 
z obyčajných kovov nie ako tlačové znaky, oba-
lové nádoby z kovu, drôt, drôtené pletivo, kovo-
vé popisné a identifikačné tabuľky a štítky, ko-
vové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové dverové 
obloženie, kľúče, klopadlá, kovové lamely, ko-
vové stavebné obklady, kovové podpery, podlož-
ky, platničky, kovové sieťky proti hmyzu, kovo-
vé rámy na okná, kovové rámy na siete a sieťky, 
kovové kolieska na nábytok, kovové neelektrické 
zámky, domové zvončeky nie elektrické, kovové 
škatule, skrinky, nádoby, kontajnery. 
11 - Osvetľovacie prístroje, zariadenia na vyku-
rovanie, chladenie, vetranie, osvetľovanie, suše-
nie, klimatizačné zariadenia, ohrievadlá, ohrieva-
če, elektrické svetlá na vianočné stromčeky, za-
riadenia na osvieženie vzduchu, baterky ako svie-
tidlá, elektrické kanvice, kávovary, krby, varné prí-
stroje a zariadenia, sporáky, piecky, variče, rúry  
 

na pečenie, zariadenia pre saunu, záchody, umý-
vadlá, vane, odsávače pár, elektrické výbojky na 
osvetlenie, žiariče, žiarivky, žiarovky. 
14 - Hodinárske výrobky, hodiny, hodinkové ci-
ferníky, imitácia zlata, ihelníky z drahých kovov, 
škatule, schránky, obaly z drahých kovov, nádo-
by a náradie pre domácnosť a kuchyňu z drahých 
kovov, kuchynský a jedálenský riad z drahých 
kovov, šperky, busty, sochy, sošky z drahých kovov, 
klenoty, šperky z emailovej keramiky, ozdobné 
ihlice, ozdoby, podnosy, tácne, tanieriky, misky, 
popolníky z drahých kovov, slnečné hodiny, sto-
lové stojany na olej a ocot z drahých kovov, slo-
novina, svietniky z drahých kovov, šperkovnice  
z drahých kovov, úchytky na obrúsky z drahých 
kovov, zliatiny drahých kovov. 
16 - Papiernický tovar, písacie potreby, knihy, 
brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, plagáty, ka-
talógy, kalendáre, príručky, prospekty, publiká-
cie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače 
z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečat-
né vosky, podložky na písanie, obálky, nálepky, 
samolepky, netextilné etikety, kancelárske potre-
by s výnimkou nábytku, kancelársky papier, lis-
tový papier, papier do tlačiarní, papierové pásky, 
baliaci papier, albumy, atlasy, umelohmotné fólie 
na balenie, formuláre, predmety z kartónu, lepiace 
štítky, spisové obaly, stolové prestieranie z pa-
piera, kopírovací papier, papierové utierky, vre-
cia a vrecká z papiera alebo plastických materiá-
lov, bytové akváriá. 
18 - Kožené alebo kožou potiahnuté škatule, ko-
žené lepenky, koža, zvieracie kože, imitácie kože, 
kožené nite, šnúrky, kožené povrázky, aktovky, 
kufre, kufríky, torby, dáždniky, slnečníky, diplo-
matické kufríky, peňaženky, kabelky, kľúčenky  
z kože, kožené obloženia nábytku, kožušinové 
pokrývky, kožušiny, kožené ozdoby na nábytok, 
postroje pre zvieratá, popruhy, pokrývky pre 
zvieratá, kožené náramenné pásy, puzdrá na na-
vštívenky, kožené remene, remienky, usne ako 
surovina alebo polotovar, vrecká z kože na bale-
nie, vychádzkové palice. 
20 - Nábytok, stoly, stoličky, kreslá, sedadlá, skri-
ne, skriňové zostavy, police, stojany, príborníky, 
lavice, lavičky, kartotékové skrine, knižnicové 
police, regály, stojany na kabáty, stojany na klo-
búky, pulty, taburetky, servírovacie stolíky, sto-
lové dosky, podstavce, drevené kostry na náby-
tok, komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, 
stojany na kvety, postele, posteľné matrace, di-
vány, pohovky, nekovové príslušenstvo k nábyt-
ku, nekovové obloženie alebo ozdoby na náby-
tok, nekovové čapy, pánty a závesy, nekovové 
kovanie na okná a nábytok, dekoratívne nástenné 
ozdoby, nie textilné, detské ohrádky, dosky na 
krájanie, drevené alebo plastové nádoby a schrán-
ky, drevené hrany a kostry na nábytok, dverové 
obloženie, nie kovové, dvierka na nábytok, kliet-
ky pre zvieratá v domácnosti, krúžky, háčiky  
a koľajnice na záclony a závesy, komody, korko-
vé pásy, prútené koše, latkové vnútrookenné ro-
lety, plastové lišty na nábytok, plastové záklop-
ky, nekovové zátky, nekovové kolieska na náby-
tok, nekovový spojovací materiál, plastové káb-
lové alebo rúrkové spojky, príchytky, svorky, pú-
tače z dreva alebo plastu, rámy na obrazy, dreve- 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  11 - 2016 - SK (obnovené ochranné známky) 191 
 

né rebríky, prútený tovar, ratan, pletené predmety 
zo slamy, stolárske umelecké výrobky, nábytkárske 
stolárske výrobky, tyče na záclony, sochy, ume-
lecké diela, busty a figuríny z dreva, vosku, sadry 
alebo plastov, vešiaky na odevy, zámky s výnimkou 
kovových a elektrických, zrkadlá, izbové žalúzie. 
21 - Busty, figuríny, sochy z porcelánu, terakoty 
alebo skla, cedidlá pre domácnosť, čajové súpra-
vy, nie z drahých kovov, žehliace dosky, držiaky 
na kvety a rastliny, držiaky na sviece, nie z dra-
hých kovov, stojany na grily, hrnce, hrnčeky, ke-
ramika na použitie v domácnosti, koreničky, nie 
z drahých kovov, klietky pre vtáky, voliéry, ku-
chynský a jedálenský riad, nie z drahých kovov, 
neelektrické kuchynské potreby, kuchynské ná-
radie a nádoby, nie z drahých kovov, kvetináče, 
smetné nádoby, odkladacie stojany na nože, ozdob-
né črepníky, nie papierové, podnosy, tanier, nie  
z drahých kovov, podnosy z plastu, gumy alebo 
vinylu, porcelán, potreby pre domácnosť nie z dra-
hých kovov, rukavice pre domácnosť a záhradu, 
maľované výrobky zo skla, sušiaky na bielizeň, 
termosky, toaletné kufríky a pomôcky, úchytky 
na obrúsky, nie z drahých kovov, vedierka na 
ľad, zhášadlá na sviečky, nie z drahých kovov, 
nástroje na čistenie na ručný pohon, dávkovače 
mydla, handry na čistenie, jelenica na čistenie, 
kefársky tovar, kefky na umývanie a čistenie ria-
du, nádrží a nádob, mopy, poháriky papierové 
alebo z plastických hmôt, sklené nádoby, poháre. 
24 - Textílie, tkaniny, látky na textilné využitie, 
látkové značky, bavlnené textílie, plátenná bielizeň, 
posteľná a stolová bielizeň, cestovné prikrývky, 
čalúnnické látky, dverové závesy, závoj, látky  
z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, kúpeľňové 
textílie s výnimkou oblečenia, sieťky proti mos-
kytom, poťahy na nábytok, netkané textílie, ob-
liečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky 
na vankúše, textilné obrúsky, obrusy nie papiero-
vé, obrusy a stolové podložky z plastu, gumy 
alebo vinylu, plachty, pleteniny, prikrývky, tex-
tilné podšívky, posteľné pokrývky a prikrývky, 
textilné tapety, utierky na riad, textilné utierky, 
obrúsky, vlajky s výnimkou papierových, textilné 
vreckovky, záclonky, zástavy s výnimkou papie-
rových, textilné alebo umelohmotné závesy. 
26 - Umelé kvety, vence z umelých kvetov, čip-
ky, galantérny tovar s výnimkou priadzí, girlan-
dy, háčiky na koberce, ihelníky, lemovacie pásky 
na záclony, lemovky, umelé ovocie, strapce ako 
čipkársky tovar, šijacie škatule, škatuľky na šitie, 
volány, zipsy. 
27 - Dverové rohožky, povrchy dlážok, koberce, 
koberčeky, podlahové krytiny, kúpeľňové pred-
ložky, linoleum, protišmykové rohože, netextilné 
tapety, papierové tapety, trstinové rohože, umelé 
trávniky. 
31 - Aromatizovaný piesok a pieskovaný papier 
na podstielku pre domáce zvieratá, prírodné kve-
ty, sušené kvety na ozdobu, vence prírodných 
kvetov, vianočné stromčeky, surový korok. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti uvedených 
tovarov, reklama, reklamné činnosti, on-line rek-
lama na počítačovej komunikačnej sieti, vydáva-
nie a aktualizovanie reklamných alebo náborových 
materiálov, predvádzanie tovaru, aranžovanie výk-
ladov, podpora predaja pre tretie osoby, poraden-
stvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, od- 
 

borné obchodné poradenstvo, predovšetkým ob-
chodné poradenstvo pri predaji nábytku a inte-
riérových prvkov, maloobchodné služby obchodných 
domov, supermarketov, sprostredkovanie uvede-
ných služieb, sprostredkovanie obchodu s tova-
rom, sprostredkovanie a výber tovaru prostred-
níctvom katalógu, poskytovanie a sprostredkova-
nie uvedených služieb prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(732) ZTS Trade s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 216390 
(151) 11.1.2007 
(156) 20.2.2016 
(180) 20.2.2026 
(210) 333-2006 
(220) 20.2.2006 
(442) 5.10.2006 
(450) 1.3.2007 

 8 (511) 35, 38, 42 
(511) 35 - Vykonávanie administratívnych prác pomo-

cou výpočtovej techniky, on-line reklama 
 na počítačovej sieti, automatizované spracovanie 
údajov, sprostredkovanie nákupu a predaja tova-
ru v počítačovej sieti internetu. 
38 - Prevádzkovanie internetového serveru, pre-
vádzkovanie internetového portálu, on-line ko-
munikácia prostredníctvom počítačových sietí, 
elektronická pošta, poskytnutie prístupov do po-
čítačovej siete. 
42 - Odborné poradenstvo v oblasti informač-
ných technológií, vytváranie a užívanie počítačo-
vých stránok (web) pre zákazníkov, hosťovanie 
na počítačových stránkach (web), služby v oblas-
ti registrácie webdomén, správa registračných da-
tabáz. 

(540) WEBHOUSE 
(732) Pekarovič Ivan, Hospodárska 81, 917 01 Trnava, 

SK; 
 
 

(111) 216539 
(151) 11.1.2007 
(156) 13.1.2016 
(180) 13.1.2026 
(210) 5054-2006 
(220) 13.1.2006 
(442) 5.10.2006 
(450) 1.3.2007 

 8 (511) 35, 36, 42 
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(511) 35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; profesio-
nálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo. 
36 - Finančné poradenstvo; finančné konzultačné 
služby. 
42 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlas- 
tníctva; konzultačné služby v oblasti práv dušev-
ného vlastníctva; komerční právnici; arbitráž. 

(540) PROLEGAL 
(732) PROLEGAL, s.r.o., Dunajská 15/A, 811 08 Bra-

tislava, SK; Stretavský Radovan, Mgr., Petrovce 
nad Laborcom 135, 072 21 Michalovce, SK; 

 
 

(111) 216726 
(151) 9.2.2007 
(156) 8.3.2016 
(180) 8.3.2026 
(210) 452-2006 
(220) 8.3.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 35, 36, 39, 43 
(511) 35 - Prenájom reklamných priestorov. 

36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom 
nehnuteľností; sprostredkovanie kúpy, predaja  
a prenájom nehnuteľností; prenájom bytov. 
39 - Prenájom miesta na parkovanie. 
43 - Prenájom prednáškových sál; kaviareň, reš-
taurácia; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a skle-
ných výrobkov; samoobslužné reštaurácie; bufety. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá 
(732) KTAG, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Pop-

rad, SK; 
 
 

(111) 216881 
(151) 9.2.2007 
(156) 16.3.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 522-2006 
(220) 16.3.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 9, 38, 41 
(511) 9 - Nosiče zvuku s nahrávkami, predovšetkým 

hudobných a hudobno-slovných diel. 
38 - Rozhlasové vysielanie. 
41 - Výroba rozhlasových programov (relácií), 
vydavateľská činnosť (vydávanie hudobných a hu-
dobno-slovných diel). 

(540) Sobotník 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 216930 
(151) 9.2.2007 
(156) 5.6.2016 
(180) 5.6.2026 
(210) 1057-2006 
(220) 5.6.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 35, 36, 43 
(511) 35 - Organizovanie komerčných alebo reklam-

ných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely; organizovanie vý-
stav na komerčné alebo reklamné účely; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných materiálov; prenájom rek-
lamné plochy. 
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prená-
jom nehnuteľností. 
43 - Prevádzkovanie ubytovania (poskytovanie 
prechodného ubytovania, prevádzkovanie hote-
lového ubytovania). 

(540) 

  
 

(591) žltá, ružová, modrá, čierna 
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 216986 
(151) 9.2.2007 
(156) 20.4.2016 
(180) 20.4.2026 
(210) 5449-2006 
(220) 20.4.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie; elektronické perio-

diká, knihy, časopisy, katalógy. 
16 - Papier, kartón, lepenka, výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačoviny, reklamné tlačoviny; periodické  
a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mi-
moriadnych vydaní; časopisy; noviny; magazíny; 
katalógy; knihy; fotografie; kalendáre; brožúry. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; on-line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; on-line in-
zercia; sprostredkovanie reklamy a inzercie; pre-
nájom reklamných plôch; sprostredkovateľská čin-
nosť v oblasti obchodu a služieb; poskytovanie 
obchodných a podnikateľských informácií, pos-
kytovanie obchodných a podnikateľských infor-
mácií in-line; profesionálne obchodné a podnika-
teľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; marketingové štúdie; hospodárske 
alebo ekonomické predpovede; prieskum trhu; 
organizovanie výstav a veľtrhov na komerčné ale-
bo reklamné účely; vydávanie reklamných alebo 
náborových textov; uverejňovanie reklamných tex-
tov; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie rek- 
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lamných materiálov; rozširovanie reklamných ale-
bo inzertných oznamov; prenájom reklamných 
plôch; zabezpečovanie predplácania novín a ča-
sopisov; zbieranie údajov do počítačových databáz, 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných textov; poskytovanie elektronic-
kých publikácií on-line bez možností kopírova-
nia; vydávanie on-line kníh a časopisov v elek-
tronickej forme, vydávanie textov v elektronickej 
forme; poskytovanie informácií o vzdelávaní, pos-
kytovanie informácií o vzdelávaní on -line; služ-
by v oblasti vzdelávania; organizovanie a vedenie 
konferencií, kongresov a seminárov; korešpon-
denčné kurzy; organizovanie vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie súťaží na vzdelávacie  
a zábavné účely. 

(540) 

  
 

(591) modrá, oranžová 
(732) DIGIT, s. r. o., Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 217060 
(151) 14.3.2007 
(156) 9.8.2016 
(180) 9.8.2026 
(210) 1435-2006 
(220) 9.8.2006 
(442) 7.12.2006 
(450) 3.5.2007 

 9 (511) 5, 10, 39, 44 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, absorpčné tampóny, 

absorpčná vata, alkohol na liečebné účely, alka-
loidy na lekárske účely, analgetiká, anestetiká, 
antibakteriálne prípravky, chemické antikoncepč-
né prípravky, antipyretiká, antiseptiká, antiurati-
ká, bahno liečivé, bakteriálne prípravky na lekár-
ske a zverolekárske účely, balzamy na lekárske 
účely, aseptická vlna na lekárske účely, bikarbo-
nát sodný na farmaceutické účely, bielkovinová 
potrava na lekárske účely, bielkovinami obohate-
né mlieko na lekárske účely, biocídy, prostriedky 
proti bolestiam hlavy, tyčinky proti bradaviciam, 
bróm na farmaceutické účely, liečivé byliny, by-
linkové čaje na lekárske účely, liečivé čaje na le-
kárske účely, cigarety (netabakové) na lekárske 
účely, cukor na lekárske účely, cukrovinky s lie-
čivými prísadami, vonné soli, chemické činidlá 
na lekárske a zverolekárske účely, čapíky, čistia-
ce prípravky na kontaktné šošovky, prípravky na 
čistenie vzduchu, dezinfekčné prípravky, dezodo-
ranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potre-
bu, diagnostické prípravky na lekárske účely, 
dietetické nápoje a potraviny upravené na liečeb-
né účely, minerálne doplnky potravín, digestíva 
na farmaceutické účely, drogy na liečebné účely, 
droždie na farmaceutické účely, prípravky na sta-
rostlivosť o ústnu dutinu, enzymatické prípravky 
na lekárske a zverolekárske účely, gáza na obvä- 
 

 zovanie, glukóza na lekárske účely, repelenty, 
hormóny na lekárske účely, obklady a náplasti, 
lekárske prípravky na chudnutie, chemicko-farma-
ceutické prípravky, chinín na lekárske účely, jó-
dová tinktúra, gáfor na lekárske účely, obrúsky 
(hygienické), obväzy, obvínadlá, liečivé prípravky 
do kúpeľov, prísady do krmív na lekárske účely, 
prostriedky na kurie oká, liečivá pre veterinárnu 
medicínu, lekárničky prenosné plné, leukoplast, 
minerálne vody a soli na lekárske účely, mlieko 
pre dojčatá, nápoje dietetické upravené na lekár-
ske účely, potrava pre dojčatá, kapsuly na farma-
ceutické účely, liečivé korene, terapeutické prí-
pravky na kúpele, laktóza, lecitín na lekárske úče-
ly, liečivá na zuby, liečivá pre humánnu medicí-
nu, liečivá na zverolekárske účely, sladké driev-
ko na farmaceutické účely, tekuté lieky, lepidlá 
na umelé chrupy; tekuté masti na farmaceutické  
a lekárske účely; celé alebo mleté semená na le-
kárske účely, farmaceutické prípravky proti lupi-
nám, masti na farmaceutické účely, sušené mlie-
ko pre dojčatá, prípravky proti poteniu nôh, lie-
čivá posilňujúce nervovú sústavu, vedľajšie pro-
dukty spracovania obilnín na lekárske účely, far-
maceutické prípravky na starostlivosť o pokožku, 
pomády na lekárske účely, toniká na lekárske 
účely, prečisťujúce prípravky, preháňadlá, seda-
tíva, séra, sirupy na farmaceutické účely, živo-
číšne uhlie na farmaceutické účely prípravky na 
upokojenie, vakcíny, vata na lekárske účely, po-
dušky na dojčenie. 
10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely, an-
ti-koncepčné prípravky s výnimkou chemických, 
podporné bandáže, banky lekárske, barly, ortope-
dické topánky, brušné korzety, pomôcky na čis-
tenie telových dutín, dávkovače piluliek, cumlí-
ky, detské fľaše, chirurgické dlahy, elastické pan-
čuchy na chirurgické účely, fyzioterapaeutické 
zariadenia, hydrostatické postele na lekárske úče-
ly, chirurgické prístroje a nástroje, chirurgické 
nite, chirurgické ihly, chrániče na prsty na lekár-
ske účely, chrániče sluchu, umelé chrupy, umelé 
chirurgické implantáty, inhalátory, injekčné strie-
kačky na lekárske účely, irigátory, ihly na lekár-
ske účely, kvapkadlá na lekárske účely, pomôcky 
na dojčenie, masážne prístroje, chirurgické ruka-
vice, teplomery na lekárske účely, prístroje na 
meranie krvného tlaku, fľaše na lekárske účely, 
lekárske prístroje a nástroje, lyžice na odmeria-
vanie liečiv, podložky na lôžka, postele špeciálne 
vyrobené na lekárske účely, matrace na lekárske 
účely, misky na lekárske účely, posteľové misy, 
nábytok na lekárske účely, nádobky na aplikáciu 
liekov, elastické nákolenníky, naslúchacie apará-
ty, naslúchadlá pre nedoslýchavých, nosidlá pre 
chorých, chirurgické nože, chirurgické odevy do 
operačných sál, odsávačky materského mlieka, 
ochranné podušky proti preležaninám, ortopedic-
ké pomôcky, elektricky vyhrievané pomôcky na 
lekárske potreby, vlasové protézy, rúška pre ne-
mocničný personál, tampóny do uší na lekárske 
účely, fonometre na meranie krvného tlaku, vre-
cúška s ľadom na lekárske účely, ortopedické vlož-
ky do topánok, zubné prístroje a nástroje. 
39 - Balenie tovaru, distribúcia liekov a zdravot-
níckych pomôcok, doručovanie časopisov, rozná-
šanie (distribúcia) časopisov. 
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44 - Lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služ-
by, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v ob-
lasti zdravia a zdravej výživy, zdravotnícka sta-
rostlivosť, zotavovne, sanatóriá, lekárske služby, 
zdravotné strediská, poskytovanie liečebno-pre-
ventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom 
zariadení. 

(540) 

  
 

(591) červená, zelená, biela 
(732) PHARMAX HOLDINGS LIMITED, Agias Fy-

laxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building, 
3082 Limassol, CY; 

 
 

(111) 217061 
(151) 14.3.2007 
(156) 9.8.2016 
(180) 9.8.2026 
(210) 1436-2006 
(220) 9.8.2006 
(442) 7.12.2006 
(450) 3.5.2007 

 9 (511) 5, 10, 39, 44 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, absorpčné tampóny, 

absorpčná vata, alkohol na liečebné účely, alka-
loidy na lekárske účely, analgetiká, anestetiká, 
antibakteriálne prípravky, chemické antikoncepč-
né prípravky, antipyretiká, antiseptiká, antiurati-
ká, bahno liečivé, bakteriálne prípravky na lekár-
ske a zverolekárske účely, balzamy na lekárske 
účely, aseptická vlna na lekárske účely, bikarbo-
nát sodný na farmaceutické účely, bielkovinová 
potrava na lekárske účely, bielkovinami obohate-
né mlieko na lekárske účely, biocídy, prostriedky 
proti bolestiam hlavy, tyčinky proti bradaviciam, 
bróm na farmaceutické účely, liečivé byliny, by-
linkové čaje na lekárske účely, liečivé čaje na le-
kárske účely, cigarety (netabakové) na lekárske 
účely, cukor na lekárske účely, cukrovinky s lie-
čivými prísadami, vonné soli, chemické činidlá 
na lekárske a zverolekárske účely, čapíky, čistia-
ce prípravky na kontaktné šošovky, prípravky na 
čistenie vzduchu, dezinfekčné prípravky, dezodo-
ranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potre-
bu, diagnostické prípravky na lekárske účely, 
dietetické nápoje a potraviny upravené na liečeb-
né účely, minerálne doplnky potravín, digestíva 
na farmaceutické účely, drogy na liečebné účely, 
droždie na farmaceutické účely, prípravky na sta-
rostlivosť o ústnu dutinu, enzymatické prípravky 
na lekárske a zverolekárske účely, gáza na obvä-
zovanie, glukóza na lekárske účely, repelenty, 
hormóny na lekárske účely, obklady a náplasti, 
lekárske prípravky na chudnutie, chemicko-far-
maceutické prípravky, chinín na lekárske účely, 
jódová tinktúra, gáfor na lekárske účely, obrúsky 
(hygienické), obväzy, obvínadlá, liečivé príprav-
ky do kúpeľov, prísady do krmív na lekárske 
účely, prostriedky na kurie oká, liečivá pre vete- 
 

 

 rinárnu medicínu, lekárničky prenosné plné, leu-
koplast, minerálne vody a soli na lekárske účely, 
mlieko pre dojčatá, nápoje dietetické upravené na 
lekárske účely, potrava pre dojčatá, kapsuly na 
farmaceutické účely, liečivé korene, terapeutické 
prípravky na kúpele, laktóza, lecitín na lekárske 
účely, liečivá na zuby, liečivá pre humánnu me-
dicínu, liečivá na zverolekárske účely, sladké driev-
ko na farmaceutické účely, tekuté lieky, lepidlá 
na umelé chrupy; tekuté masti na farmaceutické  
a lekárske účely; celé alebo mleté semená na le-
kárske účely, farmaceutické prípravky proti lupi-
nám, masti na farmaceutické účely, sušené mlie-
ko pre dojčatá, prípravky proti poteniu nôh, lie-
čivá posilňujúce nervovú sústavu, vedľajšie pro-
dukty spracovania obilnín na lekárske účely, 
farmaceutické prípravky na starostlivosť o po-
kožku, pomády na lekárske účely, toniká na le-
kárske účely, prečisťujúce prípravky, preháňadlá, 
sedatíva, séra, sirupy na farmaceutické účely, ži-
vočíšne uhlie na farmaceutické účely prípravky 
na upokojenie, vakcíny, vata na lekárske účely, 
podušky na dojčenie. 
10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely, 
antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických, 
podporné bandáže, banky lekárske, barly, orto-
pedické topánky, brušné korzety, pomôcky na 
čistenie telových dutín, dávkovače piluliek, cum-
líky, detské fľaše, chirurgické dlahy, elastické pan-
čuchy na chirurgické účely, fyzioterapaeutické 
zariadenia, hydrostatické postele na lekárske úče-
ly, chirurgické prístroje a nástroje, chirurgické 
nite, chirurgické ihly, chrániče na prsty na lekár-
ske účely, chrániče sluchu, umelé chrupy, umelé 
chirurgické implantáty, inhalátory, injekčné strie-
kačky na lekárske účely, irigátory, ihly na lekár-
ske účely, kvapkadlá na lekárske účely, pomôcky 
na dojčenie, masážne prístroje, chirurgické ruka-
vice, teplomery na lekárske účely, prístroje na 
meranie krvného tlaku, fľaše na lekárske účely, 
lekárske prístroje a nástroje, lyžice na odmeria-
vanie liečiv, podložky na lôžka, postele špeciálne 
vyrobené na lekárske účely, matrace na lekárske 
účely, misky na lekárske účely, posteľové misy, 
nábytok na lekárske účely, nádobky na aplikáciu 
liekov, elastické nákolenníky, naslúchacie apará-
ty, naslúchadlá pre nedoslýchavých, nosidlá pre 
chorých, chirurgické nože, chirurgické odevy do 
operačných sál, odsávačky materského mlieka, 
ochranné podušky proti preležaninám, ortopedic-
ké pomôcky, elektricky vyhrievané pomôcky na 
lekárske potreby, vlasové protézy, rúška pre ne-
mocničný personál, tampóny do uší na lekárske 
účely, fonometre na meranie krvného tlaku, vre-
cúška s ľadom na lekárske účely, ortopedické 
vložky do topánok, zubné prístroje a nástroje. 
39 - Balenie tovaru, distribúcia liekov a zdravot-
níckych pomôcok, doručovanie časopisov, rozná-
šanie (distribúcia) časopisov. 
44 - Lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické 
služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo 
v oblasti zdravia a zdravej výživy, zdravotnícka 
starostlivosť, zotavovne, sanatóriá, lekárske služ-
by, zdravotné strediská, poskytovanie liečebno-
preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravot-
níckom zariadení. 
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(540) 

  
 

(591) červená, zelená, biela 
(732) PHARMAX HOLDINGS LIMITED, Agias Fy-

laxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building, 
3082 Limassol, CY; 

 
 

(111) 217099 
(151) 14.3.2007 
(156) 21.4.2016 
(180) 21.4.2026 
(210) 760-2006 
(220) 21.4.2006 
(442) 7.12.2006 
(450) 3.5.2007 

 8 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Maloobchodná činnosť s potravinami a ná-

pojmi, sprostredkovanie obchodu s tovarom, rek-
lamná činnosť. 
41 - Organizovanie spoločenských podujatí, služ-
by na oddych a rekreáciu. 
43 - Prevádzkovanie hotelov a reštaurácií, ubyto-
vacie služby, poskytovanie prechodného ubyto-
vania, poskytovanie reštauračných a stravovacích 
služieb, rezervácia a sprostredkovanie týchto slu-
žieb. 

(540) 

  
 

(732) Retro Restaurant, s. r. o., Palackého 6403, 911 01 
Trenčín, SK; 

 
 

(111) 217318 
(151) 14.3.2007 
(156) 24.5.2016 
(180) 24.5.2026 
(210) 962-2006 
(220) 24.5.2006 
(442) 7.12.2006 
(450) 3.5.2007 

 8 (511) 29, 30, 33 
(511) 29 - Jogurt; maslo; srvátka, kefír; mliečne výrob-

ky; mliečne nápoje; smotana; mlieko; syry; 
mliečne dezerty; smotanové a tvarohové krémy. 
30 - Mliečne kakaové nápoje, puding, zmrzlina, 
mliečne kávové nápoje. 
33 - Víno. 

(540) 

  
 

(591) červená 
 

(732) FARMA MAJCICHOV, a. s., Majcichov 50, 919 22 
Majcichov, SK; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217319 
(151) 14.3.2007 
(156) 24.5.2016 
(180) 24.5.2026 
(210) 963-2006 
(220) 24.5.2006 
(442) 7.12.2006 
(450) 3.5.2007 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mliečne výrobky; mliečne nápoje (s vyso-

kým obsahom mlieka); jogurty. 
30 - Mliečne kakaové nápoje; mliečne čokoládo-
vé nápoje, mliečne kávové nápoje. 

(540) FARMA SMOTANOVÝ 
(732) FARMA MAJCICHOV, a. s., Majcichov 50, 919 22 

Majcichov, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 217322 
(151) 14.3.2007 
(156) 25.5.2016 
(180) 25.5.2026 
(210) 970-2006 
(220) 25.5.2006 
(442) 7.12.2006 
(450) 3.5.2007 

 8 (511) 6, 35, 40, 42 
(511) 6 - Odliatky z liatiny, odliatky z hliníka. 

35 - Sprostredkovanie obchodu s odliatkami. 
40 - Kovoobrábanie. 
42 - Poradenská činnosť v oblasti zlievarenstva. 

(540) 

  
 

(732) ZLIEVÁREŇ TRNAVA s. r. o., Coburgova 48, 
917 02 Trnava, SK; 

(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 
 

(111) 217521 
(151) 12.4.2007 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 1384-2006 
(220) 1.8.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
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(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, 
audiovizuálne záznamové disky; programové vy-
bavenie pre počítače, programy na počítačové hry. 
16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-
riály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku; kancelárska technika 
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušen-
stvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16. 
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; reklama, reklamné agentú-
ry, rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom, vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, rozširovanie reklamných materiálov, pre-
nájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služ-
by, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných 
textov. 
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káb-
lové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové 
kancelárie, spravodajské služby. 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, infor-
mácie o možnosti zábavy, služby športovísk, pre-
vádzkovanie športových zariadení, tvorba a vý-
roba televíznych programov, výroba audiovizu-
álnych programov, výroba videofilmov, televízna 
zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzde-
lávacích a zábavných podujatí; prenájom a poži-
čiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, 
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, video-
pások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; 
zhromažďovanie a poskytovanie informácií v ob-
lasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, pos-
kytovanie klubových služieb (výchovno-zábav-
ných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov, 
súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných 
súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie 
a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vy-
stúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, re-
portérske služby; vydavateľská a nakladateľská 
činnosť s výnimkou vydávania reklamných a ná-
borových textov, elektronická edičná činnosť (DTP 
služby). 
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhár-
stve, meteorologické informácie a predpovede 
počasia. 

(540) NIE SI SAMA 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 217522 
(151) 12.4.2007 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 1385-2006 
(220) 1.8.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
 
 

(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, 
audiovizuálne záznamové disky; programové vy-
bavenie pre počítače, programy na počítačové hry. 
16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-
riály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku; kancelárska technika 
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušen-
stvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16. 
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými no-
sičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,  
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s au-
diovizuálnymi záznamovými diskami, s programo-
vým vybavením pre počítače, so softvérom, s po-
čítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom 
reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, 
spracovanie textov, uverejňovanie reklamných 
textov. 
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káb-
lové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové 
kancelárie, spravodajské služby. 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, infor-
mácie o možnosti zábavy, služby športovísk, pre-
vádzkovanie športových zariadení, tvorba a vý-
roba televíznych programov, výroba audiovizu-
álnych programov, výroba videofilmov, televízna 
zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzde-
lávacích a zábavných podujatí; prenájom a poži-
čiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, 
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, video-
pások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; 
zhromažďovanie a poskytovanie informácií v ob-
lasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, pos-
kytovanie klubových služieb (výchovno-zábav-
ných), organizovanie a vedenie koncertov, ple-
sov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomost-
ných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelá-
vacie a kultúrne účely, konferencií, školení, ži-
vých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích 
štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakla-
dateľská činnosť s výnimkou vydávania reklam-
ných a náborových textov, elektronická edičná 
činnosť (DTP služby). 
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhár-
stve, meteorologické informácie a predpovede po-
časia. 

(540) VARENÍ, PEČENÍ 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 217523 
(151) 12.4.2007 
(156) 1.8.2016 
(180) 1.8.2026 
(210) 1386-2006 
(220) 1.8.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
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(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, 
audiovizuálne záznamové disky; programové vy-
bavenie pre počítače, programy na počítačové hry. 
16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-
riály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku; kancelárska technika 
uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušen-
stvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16. 
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými no-
sičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,  
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audio-
vizuálnymi záznamovými diskami, s programo-
vým vybavením pre počítače, so softvérom, s po-
čítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, rozširovanie reklamných materiálov, prená-
jom reklamných plôch, zásielkové reklamné služ-
by, spracovanie textov, uverejňovanie reklam-
ných textov. 
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, 
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačo-
vé kancelárie, spravodajské služby. 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, infor-
mácie o možnosti zábavy, služby športovísk, pre-
vádzkovanie športových zariadení, tvorba a vý-
roba televíznych programov, výroba audiovizu-
álnych programov, výroba videofilmov, televízna 
zábava, organizovanie kultúrnych, športových, 
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a po-
žičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, 
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, video-
pások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; 
zhromažďovanie a poskytovanie informácií v ob-
lasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, pos-
kytovanie klubových služieb (výchovno-zábav-
ných), organizovanie a vedenie koncertov, ple-
sov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomos-
tných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzde-
lávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, ži-
vých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích 
štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakla-
dateľská činnosť s výnimkou vydávania reklam-
ných a náborových textov, elektronická edičná čin-
nosť (DTP služby). 
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhár-
stve, meteorologické informácie a predpovede po-
časia. 

(540) PEČENÍ, VARENÍ 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 217538 
(151) 12.4.2007 
(156) 4.8.2016 
(180) 4.8.2026 
(210) 1411-2006 
(220) 4.8.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 1, 2, 5, 17, 23, 35, 39, 40 
 
 

(511) 1 - Plastické hmoty ako suroviny, komponenty na 
výrobu náterových hmôt, chemické prípravky na 
výrobu pigmentov, aditíva pre gumárenský prie-
mysel, technické rozpúšťadlá. 
2 - Pigmenty. 
5 - Biocídne prípravky. 
17 - Plastické hmoty, plastické hmoty ako polo-
tovary, kompandované plasty, vlákna s výnim-
kou vlákien pre textilný priemysel, kaučuk ako 
surovina alebo polotovar, syntetický kaučuk. 
23 - Textilné vlákna prírodné aj syntetické, tex-
tilné vlákna surové prírodné aj syntetické, ume-
lohmotné vlákna na textilné účely, vlákna na po-
užitie v textilnom priemysle, umelé vlákna na 
použitie v textilnom priemysle. 
35 - Obchodná činnosť s výrobkami v uvedených 
triedach. 
39 - Skladovanie, balenie a distribúcia výrobkov 
v uvedených triedach. 
40 - Spracovanie plastických hmôt. 

(540) 

  
 

(732) KORA a. s., Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 217544 
(151) 12.4.2007 
(156) 7.8.2016 
(180) 7.8.2026 
(210) 1421-2006 
(220) 7.8.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 35, 36, 42 
(511) 35 - Analýzy nákladov, hospodárske, ekonomické 

predpovede, obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie, informačné kancelárie, pomoc pri riadení 
komerčných a priemyselných podnikov, komerč-
né informačné kancelárie, marketingové štúdie, 
poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií, profe-
sionálne obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo, 
personálne poradenstvo, poradenstvo pri vedení 
podnikov, posudzovanie efektívnosti prevádzky  
a racionalizácie práce, prieskum trhu. 
36 - Finančné analýzy, daňové odhady (služby), 
colné služby, dôchodkové fondy, finančné pora-
denstvo, finančné informácie, služby v oblasti fi-
nančníctva, finančný lízing, garancie, záruky, kau-
cie, hypotéky, informácie o poistení, kapitálové 
investície, investovanie kapitálu, kancelárie za-
oberajúce sa inkasovaním pohľadávok, konateľ-
stvo, zastupiteľstvo, finančné konzultačné služby, 
likvidácia podnikov, sprostredkovanie nehnuteľ-
ností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľ-
ností, finančné oceňovanie, realitné kancelárie, 
finančné riadenie, sprostredkovanie poistenia, spros-
tredkovanie záruk, prevádzkovanie záložne, zme-
nárenské služby. 
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42 - Arbitráž, spravovanie autorských práv, sle-
dovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, 
poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva, kon-
zultačné služby v oblasti duševného vlastníctva, 
právnici, právny výskum, právne služby. 

(540) 

  
(591) bordová, sivá 
(732) SKLEGAL s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 217609 
(151) 12.4.2007 
(156) 25.8.2016 
(180) 25.8.2026 
(210) 1573-2006 
(220) 25.8.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 29 
(511) 29 - Čerstvé a hlbokozmrazené mäso a hydina; 

mäsové a hydinové výrobky; hotové jedlá obsa-
hujúce mäso a hydinu ako aj mäsové a hydinové 
produkty. 

(540) KISKONDAS 
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 

Neckarsulm, DE; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 217712 
(151) 12.4.2007 
(156) 28.7.2016 
(180) 28.7.2026 
(210) 5860-2006 
(220) 28.7.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 18, 24, 25, 35 
(511) 18 - Kabelky, kabelkové rámy, peňaženky, kufre, 

kufríky, diplomatické kufríky, aktovky, školské 
tašky, plážové tašky, batohy, lodné kufre, torby, 
plecniaky, dáždniky, slnečníky, cestovné obaly 
na odevy, palice na podporu pri chôdzi, horole-
zecké palice, koža, imitácie kože, usne ako suro-
vina alebo polotovar, kožené alebo kožou potiah-
nuté škatule, kožené nite, šnúrky, kožené oblože-
nia nábytku, kožušinové pokrývky, kožušiny, ná-
hubky, obojky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, 
opraty, kľúčenky z kože (kožená galantéria), po-
ľovnícke tašky, vaky pre turistov, vrecká z kože 
na balenie, vychádzkové palice. 
24 - Látky na textilné využitie, textílie, tkaniny, 
posteľné pokrývky a prikrývky, textilné tapety, 
textílie na obuv, umývacie rukavice, umývacie 
kožené rukavice, utierky na riad, textilné utierky, 
obrúsky, látkové značky, bavlnené textílie, plá-
tenná bielizeň, posteľná a stolová bielizeň, látky 
s imitáciou kože, cestovné prikrývky, čalúnnické 
látky, dverové závesy, gáza, závoj, látky z hod- 
 

vábu, hrubé plátno, jutová látka, kúpeľňové textí-
lie s výnimkou oblečenia, moleskin ako textília, 
sieťky proti moskytom, poťahy na nábytok, ne-
tkané textílie, obliečky na matrace, obliečky na 
podušky, obliečky na vankúše, textilné obrúsky, 
obrusy nie papierové, plachty, pleteniny, pri-
krývky, textilné podšívky, vlajky s výnimkou pa-
pierových, textilné vreckovky, záclonky, zástavy 
s výnimkou papierových, textilné alebo umeloh-
motné závesy. 
25 - Konfekcia, odevy, oblečenie, obuv, detská 
obuv, vysoká obuv, celé topánky, pracovná obuv, 
papuče, bielizeň, bundy, boa, body, cyklistické ob-
lečenie, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší ako 
pokrývka hlavy, detská výbavička, textilné detské 
plienky, goliere, kabáty, kapucne, klobúky, kom-
biné, kombinézy ako oblečenie, korzety, kostýmy, 
obleky, košele, kožušiny ako oblečenie, krátke 
kabátiky, peleríny, krátke kabáty s kapucňou, krát-
ke nohavice jazdecké alebo spodné, kravaty, kú-
pacie plášte, manžety ako časti odevov, náprsen-
ky, nohavice, opasky, pančuchy, pančuškové no-
havice, pánske spodky, papuče, plášte, plavky, plá-
žová obuv, plážové oblečenie, obuv a plášte na 
kúpanie, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imi-
tácie kože, kožené rukavice ako odev, podprsen-
ky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné plášte, 
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, spodničky, suk-
ne, šály, šaty, šatky, šerpy, tielka, potníky, tričká, 
vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, 
zvrchníky, župany, vrecká na odevy, gymnastic-
ké dresy, maškarné kostýmy, šilty na pokrývky 
hlavy, celé topánky, galoše, podpätky, sandále, 
šnurovacie topánky, športová obuv. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti odevov, obuvi, 
textilu, textilných výrobkov, galantérie, kožušín, 
podlahových krytín, ozdôb a doplnkov pre textil, 
maloobchodné služby v oblasti obalových mate-
riálov, papiernictva, čistiacich prostriedkov, dro-
gérie, farieb a lakov, služby super- a hypermar-
ketov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vý-
vozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchod-
né alebo podnikateľské informácie, aranžovanie 
výkladov, organizovanie komerčných alebo rek-
lamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, 
reklama, sprostredkovanie uvedených služieb, spros-
tredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým  
s uvedenými tovarmi. 

(540) 

  
 

(732) Uríček Peter, Nerudova 6, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 217720 
(151) 12.4.2007 
(156) 9.8.2016 
(180) 9.8.2026 
(210) 5911-2006 
(220) 9.8.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 
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 8 (511) 9, 38, 41, 42 
(511) 9 - Počítače; programy na počítačové hry; počí-

tačový softvér. 
38 - Počítačová komunikácia; komunikácia po-
mocou počítačových terminálov; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; prenosy správ alebo obrázkov pomocou 
počítačov; elektronická pošta. 
41 - Vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elek-
tronickej forme. 
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových stránok 
(webstránok) pre zákazníkov; počítačové prog-
ramovanie; hosťovanie na počítačových stránkach 
(webstránkach); vytváranie a udržiavanie počíta-
čových stránok ( Web) pre zákazníkov; prenájom 
počítačového softvéru; tvorba softvéru; návrh 
počítačových systémov. 

(540) Atlantis 
(732) Atlantis Systems, s. r. o., Gorkého 6, 811 01 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 217725 
(151) 12.4.2007 
(156) 31.8.2016 
(180) 31.8.2026 
(210) 6000-2006 
(220) 31.8.2006 
(310) z-312185 
(320) 19.6.2006 
(330) PL 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 3, 5 
(511) 3 - Prípravky na starostlivosť a hygienu úst, zu-

bov, hrdla, ďasien a ústnej dutiny, vyplachovacie 
prípravky na prevenciu zubného kameňa a kazov, 
zubné čistiace prípravky, prípravky na starostli-
vosť o zuby, zubné púdre, zubné pasty, ústne vo-
dy, ústne spreje, zubné gély, fluór gély, fluorito-
vé ústne vody, čistiace púdre, farbiace tablety na 
zubný kameň. 
5 - Liečivé prípravky na starostlivosť a hygienu 
úst, zubov, hrdla, ďasien a ústnej dutiny, vypla-
chovacie prípravky na prevenciu zubného kame-
ňa a kazov, zubné čistiace prípravky, prípravky 
na starostlivosť o zuby, zubné púdre, zubné pas-
ty, ústne vody, ústne spreje, zubné gély, fluór gé-
ly, fluoritové ústne vody, čistiace púdre, farbiace 
tablety na zubný kameň; prípravky na preventív-
ne ošetrovanie zubov a ďasien, žuvacie tablety na 
starostlivosť o zuby, čistiace a ošetrujúce výrob-
ky, tiež s dezinfekčným účinkom, na umelé zuby, 
umelé vyrovnávače zubov a mostíky, lepiace prí-
pravky na umelé zuby, lepiace púdre. 

(540) 

  
 

(591) biela, červená 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 217729 
(151) 17.4.2007 
(156) 13.7.2016 
(180) 13.7.2026 
(210) 1272-2006 
(220) 13.7.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 6 
(511) 6 - Oceľoliatina, oceľ na odliatky; oceľové rúry. 
(540) 

  
 

(591) tmavočervená, biela 
(732) Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň 35, 976 

81 Podbrezová, SK; 
 
 

(111) 217772 
(151) 9.5.2007 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1295-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektric-
ké a elektronické zariadenia a nástroje na spraco-
vanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vybe-
ranie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje 
na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, tele-
vízne zariadenia a nástroje, hologamy, počítače, 
periférne vybavenie počítačov, programové elek-
tronické obvody na prenos údajov, počítačové prog-
ramy, počítačový softvér, disky, pásky a drôty, 
pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté 
a už nahrané magnetické karty, počítačový soft-
vér z internetu, elektronické publikácie (ktoré 
možno načítať) poskytované on-line z počítačo-
vých databáz alebo internetu, počítačový softvér 
a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) 
umožňujúce pripojenie na databázy a internet, po-
čítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie úda-
jov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) pos-
kytovanej z počítačovej databázy alebo internetu, 
digitálna hudba (ktorú možno načítať) poskyto-
vaná z internetových webových stránok vo for-
máte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z in-
ternetu, MP3 prehrávače, satelitné vysielače a pri-
jímače, elektronické drôty a káble, odporové káb-
le, zváracie elektródy, pagingové prístroje, rádio-
vé pagingové prístroje a rádiotelefónne zariade-
nia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny a tele- 
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 fónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefó-
nom a príručným telefónnym zariadeniam, adap-
téry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjač-
ky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové 
alebo do auta zabudovateľné jednotky obsahujú-
ce reproduktory umožňujúce používanie príruč-
ných telefónnych zariadení bez použitia rúk, dr-
žiaky príručných telefónov zabudovateľné do au-
ta, tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie 
alebo prenášanie prenosných telefónov a telefón-
neho vybavenia a príslušenstva, osobné výpočtové 
organizéry, antény, batérie, mikroprocesory, klá-
vesnice, modemy, globálne elektronické systémy 
určujúce polohu, elektronické navigačné a polohu 
určujúce zariadenia a nástroje, zariadenia a ná-
stroje na monitoring (iný ako monitoring typu in-
vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektronické ov-
ládanie, testovacie (iné ako testovanie typu in-
vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učeb-
né zariadenia a nástroje, optické a elektrooptické 
zariadenia a nástroje, videofilmy, elektrické a elek-
tronické zariadenia a periférne vybavenie určené 
alebo prispôsobené na používanie s počítačmi, 
audiovizuálne zariadenia a vybavenie a nástroje 
na elektronické hry, časti a súčasti na všetky 
spomenuté tovary, počítačové programy a iné 
údaje na nosičoch. 
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
z týchto materiálov, neobsiahnuté v iných triedach, 
tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky 
na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, knihy, ča-
sopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie pot-
reby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, kancelárske náčinie, kancelár-
ske položky na uchovanie neobsiahnuté v iných 
triedach, škatule na stôl, materiály na kreslenie  
a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre 
a knihy na osobné záznamy, záložky, kalendáre, 
plagáty, plánovače, materiál na modelovanie ne-
obsiahnutý v iných triedach, materiály na vzde-
lávanie a vyučovanie, prenosné tašky z papiera, 
kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný ma-
nažment, obchodná administrácia, organizácia a ma-
nažment obchodných činností, obchodné informač-
né služby, spracovanie administratívy a organi-
zovanie poštových objednávacích služieb, zabez-
pečovanie obchodných uvádzaní, služby obchod-
ného výskumu a prieskumu, služby obchodných 
prognóz, poskytovanie obchodných, úradníckych 
a sekretárskych služieb, výstrižkové a informač-
né služby týkajúce sa správ a aktuálnych záleži-
tostí a informačné služby, zabezpečovanie a ve-
denie výstav na obchodné účely, maloobchodný 
predaj telekomunikačných a komunikačných prí-
strojov, nástrojov a systémov, elektronických prí-
strojov a nástrojov, počítačového hardvéru a soft-
véru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie cez 
internet, obchodné administratívne služby na spra-
covanie odbytu na internete, reklamné služby na 
podporu elektronického obchodu, poskytovanie 
informácií a poradenstva pri dodávaní a propa-
govaní komodít a výber a zobrazovanie tovarov, 
poskytovanie informácií a poradenstva perspek-
tívnym kupujúcim komodít, tovarov, zhromažďo-
vanie rozličných tovarov v prospech iných (okrem 
ich prepravy), umožňovanie pohodlného prehlia-
dania zákazníkom a nákup týchto tovarov, všetko  
 

uvedené poskytované on-line z počítačovej data-
bázy alebo cez internet, alebo poskytované inými 
prostriedkami, kompilácia a prepis údajov, kom-
pilácia údajov a on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti, kompilácia adresárov na in-
ternete, kompilácia adresárov na publikovanie na 
internete, prenájom priestoru na webových strán-
kach na reklamu tovarov a služieb, služby data-
báz a spracúvania údajov, odkazovacie telefónne 
služby, zbieranie a zoraďovanie údajov do počí-
tačovej databázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných 
zariadení a systémov, telefónov, mobilných tele-
fónov a telefónov príručných zariadení, zariadení 
na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotele-
fónnych zariadení, počítačových a osobných or-
ganizérov, počítačového hardvéru, satelitných vy-
sielačov a prijímačov, informačné, poradenské  
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované on-line z počítačovej data-
bázy alebo internetu s výnimkou poradenstva  
v oblasti počítačového hardvéru, alebo poskyto-
vané inými prostriedkami, informačné a poraden-
ské služby súvisiace s domovou výstavbou, údrž-
bou a opravami, všetky poskytované prostredníc-
tvom telefónneho spojenia, informačné a pora-
denské služby súvisiace s údržbou automobilov  
a opravami, všetko poskytované prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia, informačné služby 
súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované 
on-line z počítačovej databázy alebo internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a preno-
su správ, rádiové pagingové služby a služby elek-
tronickej pošty, prenos a príjem údajov a infor-
mácií, služby doručovania elektronických správ, 
on-line telekomunikačné informácie, služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba, pre-
nos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej 
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádio-
vých a televíznych programov, služby videotex-
tu, teletextu a prehliadania údajov, služby video-
správ, služby videokonferencií, služby videotele-
fónu, telekomunikačné informácie (vrátane we-
bových stránok), poskytovanie užívateľského prí-
stupu na internet, poskytovanie telekomunikač-
ného spojenia na internet a databázy, elektronic-
ké konferencie, diskusné skupiny a diskusné mies- 
tnosti, poskytovanie prístupu na webové stránky 
s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie 
prístupu na MP3 webové stránky na internete, 
doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, 
prevádzka vyhľadávacích strojov, služby teleko-
munikačného prístupu, prenos správ a obrazov 
pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez 
počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos 
správ a informácií o súčasnom dianí, prenájom, 
lízing a podnájom zariadení, nástrojov, pros-
triedkov alebo komponentov na použitie pri pos-
kytovaní spomenutých služieb, poradenské, infor-
mačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služby 
programovania pre výpočtovú techniku, príprava 
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí, on-line po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru, 
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na  
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elektronické on-line siete na získavanie informá-
cií, prenájom výpočtovej techniky, vytváranie  
a udržiavanie počítačových webových stránok pre 
zákazníkov, tvorba a údržba webových stránok, 
hosťovanie na webových stránkach iných, inšta-
lácia a údržba počítačového softvéru, prenájom 
prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, tvo-
renie a údržba registra doménových názvov, pos-
kytovanie informácií a poradenských služieb on- 
-line z počítačovej databázy alebo cez internet 
súvisiace so všetkými uvedenými službami v trie-
de 42, predpoveď počasia, služby návrhu interiérov, 
informačné a poradenské služby súvisiace so všet-
kými uvedenými službami. 

(540) A1 World 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217773 
(151) 9.5.2007 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1296-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektric-
ké a elektronické zariadenia a nástroje na spraco-
vanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vybe-
ranie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje 
na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, tele-
vízne zariadenia a nástroje, hologamy, počítače, 
periférne vybavenie počítačov, programové elek-
tronické obvody na prenos údajov, počítačové 
programy, počítačový softvér, disky, pásky a drô-
ty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, 
čisté a už nahrané magnetické karty, počítačový 
softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré 
možno načítať) poskytované on-line z počítačo-
vých databáz alebo internetu, počítačový softvér 
a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) 
umožňujúce pripojenie na databázy a internet, 
počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie úda-
jov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) pos-
kytovanej z počítačovej databázy alebo internetu, 
digitálna hudba (ktorú možno načítať) poskyto-
vaná z internetových webových stránok vo for-
máte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z in-
ternetu, MP3 prehrávače, satelitné vysielače a pri-
jímače, elektronické drôty a káble, odporové káb-
le, zváracie elektródy, pagingové prístroje, rádio-
vé pagingové prístroje a rádiotelefónne zariade-
nia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny a tele-
fónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefó-
nom a príručným telefónnym zariadeniam, adap-
téry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjač-
ky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové 
alebo do auta zabudovateľné jednotky obsahujú-
ce reproduktory umožňujúce používanie príruč-
ných telefónnych zariadení bez použitia rúk, držia-
ky príručných telefónov zabudovateľné do auta,  
 

 tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie 
alebo prenášanie prenosných telefónov a telefón-
neho vybavenia a príslušenstva, osobné výpočto-
vé organizéry, antény, batérie, mikroprocesory, 
klávesnice, modemy, globálne elektronické sys-
témy určujúce polohu, elektronické navigačné  
a polohu určujúce zariadenia a nástroje, zariade-
nia a nástroje na monitoring (iný ako monitoring 
typu in-vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektro-
nické ovládanie, testovacie (iné ako testovanie 
typu in-vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) 
a učebné zariadenia a nástroje, optické a elektro-
optické zariadenia a nástroje, videofilmy, elek-
trické a elektronické zariadenia a periférne vyba-
venie určené alebo prispôsobené na používanie  
s počítačmi, audiovizuálne zariadenia a vybave-
nie a nástroje na elektronické hry, časti a súčasti 
na všetky spomenuté tovary, počítačové progra-
my a iné údaje na nosičoch. 
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
z týchto materiálov, neobsiahnuté v iných trie-
dach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rám-
čeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, kni-
hy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písa-
cie potreby, kancelársky tovar, kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie, 
kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté 
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na 
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adre-
sáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky, 
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na mode-
lovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály 
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky z pa-
piera, kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný ma-
nažment, obchodná administrácia, organizácia a ma-
nažment obchodných činností, obchodné infor-
mačné služby, spracovanie administratívy a or-
ganizovanie poštových objednávacích služieb, za-
bezpečovanie obchodných uvádzaní, služby ob-
chodného výskumu a prieskumu, služby obchod-
ných prognóz, poskytovanie obchodných, úrad-
níckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a in-
formačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych 
záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie 
a vedenie výstav na obchodné účely, maloobchod-
ný predaj telekomunikačných a komunikačných 
prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických 
prístrojov a nástrojov, počítačového hardvéru  
a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie 
cez internet, obchodné administratívne služby na 
spracovanie odbytu na internete, reklamné služby 
na podporu elektronického obchodu, poskytova-
nie informácií a poradenstva pri dodávaní a pro-
pagovaní komodít, výber a zobrazovanie tovarov, 
poskytovanie informácií a poradenstva perspek-
tívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhromaž-
ďovanie rozličných tovarov v prospech iných (ok-
rem ich prepravy), umožňovanie pohodlného pre-
hliadania zákazníkom a nákup týchto tovarov, 
všetko uvedené poskytované on-line z počítačo-
vej databázy alebo cez internet, alebo poskytova-
né inými prostriedkami, kompilácia a prepis úda-
jov, kompilácia údajov a on-line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti, kompilácia adresá-
rov na internete, kompilácia adresárov na publi-
kovanie na internete, prenájom priestoru na we-
bových stránkach na reklamu tovarov a služieb,  
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služby databáz a spracúvania údajov, odkazovacie 
telefónne služby, zbieranie a zoraďovanie údajov 
do počítačovej databázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikač-
ných zariadení a systémov, telefónov, mobilných 
telefónov a telefónov príručných zariadení, za-
riadení na paging, zariadení na rádiopaging, rá-
diotelefónnych zariadení, počítačových a osob-
ných organizérov, počítačového hardvéru, sate-
litných vysielačov a prijímačov, informačné, po-
radenské a konzultačné služby súvisiace so všet-
kým uvedeným poskytované on-line z počítačo-
vej databázy alebo internetu s výnimkou pora-
denstva v oblasti počítačového hardvéru, alebo 
poskytované inými prostriedkami, informačné  
a poradenské služby súvisiace s domovou vý-
stavbou, údržbou a opravami, všetky poskytova-
né prostredníctvom telefónneho spojenia, infor-
mačné a poradenské služby súvisiace s údržbou 
automobilov a opravami, všetko poskytované pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia, infor-
mačné služby súvisiace s opravami a inštaláciami 
poskytované on-line z počítačovej databázy ale-
bo internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a preno-
su správ, rádiové pagingové služby a služby elek-
tronickej pošty, prenos a príjem údajov a infor-
mácií, služby doručovania elektronických správ, 
on-line telekomunikačné informácie, služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba, pre-
nos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej 
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádio-
vých a televíznych programov, služby videotex-
tu, teletextu a prehliadania údajov, služby video-
správ, služby videokonferencií, služby videotele-
fónu, telekomunikačné informácie (vrátane we-
bových stránok), poskytovanie užívateľského prístu-
pu na internet, poskytovanie telekomunikačného 
spojenia na internet a databázy, elektronické kon-
ferencie, diskusné skupiny a diskusné miestnosti, 
poskytovanie prístupu na webové stránky s digi-
tálnou hudbou na internete, poskytovanie prístu-
pu na MP3 webové stránky na internete, doručo-
vanie digitálnej hudby telekomunikáciami, pre-
vádzka vyhľadávacích strojov, služby telekomu-
nikačného prístupu, prenos správ a obrazov po-
mocou výpočtovej techniky, komunikácia cez 
počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos 
správ a informácií o súčasnom dianí, prenájom, 
lízing a podnájom zariadení, nástrojov, prostried-
kov alebo komponentov na použitie pri poskyto-
vaní spomenutých služieb, poradenské, informač-
né a konzultačné služby súvisiace s uvedeným. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služby 
programovania pre výpočtovú techniku, príprava 
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí, on-line po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru, 
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na 
elektronické on-line siete na získavanie informá-
cií, prenájom výpočtovej techniky, vytváranie  
a udržiavanie počítačových webových stránok 
pre zákazníkov, tvorba a údržba webových strá-
nok, hosťovanie na webových stránkach iných, 
inštalácia a údržba počítačového softvéru, prená-
jom prístupu na počítačovú databázu, kompilá- 
 

cia, tvorenie a údržba registra doménových ná-
zvov, poskytovanie informácií a poradenských 
služieb on-line z počítačovej databázy alebo cez 
internet súvisiace so všetkými uvedenými služ-
bami v triede 42, predpoveď počasia, služby ná-
vrhu interiérov, informačné a poradenské služby 
súvisiace so všetkými uvedenými službami. 

(540) A1 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217774 
(151) 9.5.2007 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1297-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elek-
trické a elektronické zariadenia a nástroje na spra-
covanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vy-
beranie alebo príjem údajov, zariadenia a nástro-
je na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, tele-
vízne zariadenia a nástroje, hologamy, počítače, 
periférne vybavenie počítačov, programové elek-
tronické obvody na prenos údajov, počítačové 
programy, počítačový softvér, disky, pásky a drô-
ty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, 
čisté a už nahrané magnetické karty, počítačový 
softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré 
možno načítať) poskytované on-line z počítačo-
vých databáz alebo internetu, počítačový softvér 
a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) 
umožňujúce pripojenie na databázy a internet, 
počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie úda-
jov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) pos-
kytovanej z počítačovej databázy alebo internetu, 
digitálna hudba (ktorú možno načítať) poskyto-
vaná z internetových webových stránok vo for-
máte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z in-
ternetu, MP3 prehrávače, satelitné vysielače a pri-
jímače, elektronické drôty a káble, odporové káb-
le, zváracie elektródy, pagingové prístroje, rádio-
vé pagingové prístroje a rádiotelefónne zariade-
nia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny a tele-
fónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefó-
nom a príručným telefónnym zariadeniam, adap-
téry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjač-
ky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové 
alebo do auta zabudovateľné jednotky obsahujú-
ce reproduktory umožňujúce používanie príruč-
ných telefónnych zariadení bez použitia rúk, dr-
žiaky príručných telefónov zabudovateľné do au-
ta, tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie 
alebo prenášanie prenosných telefónov a telefón-
neho vybavenia a príslušenstva, osobné výpočtové 
organizéry, antény, batérie, mikroprocesory, klá-
vesnice, modemy, globálne elektronické systémy 
určujúce polohu, elektronické navigačné a polohu 
určujúce zariadenia a nástroje, zariadenia a ná- 
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 stroje na monitoring (iný ako monitoring typu in-
vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektronické 
ovládanie, testovacie (iné ako testovanie typu in-
vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učeb-
né zariadenia a nástroje, optické a elektrooptické 
zariadenia a nástroje, videofilmy, elektrické a elek-
tronické zariadenia a periférne vybavenie určené 
alebo prispôsobené na používanie s počítačmi, 
audiovizuálne zariadenia a vybavenie a nástroje 
na elektronické hry, časti a súčasti na všetky spo-
menuté tovary, počítačové programy a iné údaje 
na nosičoch. 
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
z týchto materiálov, neobsiahnuté v iných trie-
dach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rám-
čeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, kni-
hy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písa-
cie potreby, kancelársky tovar, kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie, 
kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté 
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na 
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adre-
sáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky, 
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na mode-
lovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály 
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky z pa-
piera, kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný ma-
nažment, obchodná administrácia, organizácia a ma-
nažment obchodných činností, obchodné infor-
mačné služby, spracovanie administratívy a or-
ganizovanie poštových objednávacích služieb, za-
bezpečovanie obchodných uvádzaní, služby ob-
chodného výskumu a prieskumu, služby obchod-
ných prognóz, poskytovanie obchodných, úrad-
níckych a sekretárskych služieb, výstrižkové  
a informačné služby týkajúce sa správ a aktuál-
nych záležitostí a informačné služby, zabezpečo-
vanie a vedenie výstav na obchodné účely, malo-
obchodný predaj telekomunikačných a komuni-
kačných prístrojov, nástrojov a systémov, elek-
tronických prístrojov a nástrojov, počítačového 
hardvéru a softvéru a príslušenstva k týmto ve-
ciam, aukcie cez internet, obchodné administra-
tívne služby na spracovanie odbytu na internete, 
reklamné služby na podporu elektronického ob-
chodu, poskytovanie informácií a poradenstva pri 
dodávaní a propagovaní komodít, výber a zobra-
zovanie tovarov, poskytovanie informácií a pora-
denstva perspektívnym kupujúcim komodít a to-
varov, zhromažďovanie rozličných tovarov v pros-
pech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie 
pohodlného prehliadania zákazníkom a nákup 
týchto tovarov, všetko uvedené poskytované on-
line z počítačovej databázy alebo cez internet, 
alebo poskytované inými prostriedkami, kompi-
lácia a prepis údajov, kompilácia údajov a on- 
-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, 
kompilácia adresárov na internete, kompilácia 
adresárov na publikovanie na internete, prenájom 
priestoru na webových stránkach na reklamu to-
varov a služieb, služby databáz a spracúvania 
údajov, odkazovacie telefónne služby, zbieranie 
a zoraďovanie údajov do počítačovej databázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikač-
ných zariadení a systémov, telefónov, mobilných 
telefónov a telefónov príručných zariadení, zaria-
dení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiote- 
 

lefónnych zariadení, počítačových a osobných 
organizérov, počítačového hardvéru, satelitných 
vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské 
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované on-line z počítačovej data-
bázy alebo internetu s výnimkou poradenstva  
v oblasti počítačového hardvéru, alebo poskyto-
vané inými prostriedkami, informačné a poraden-
ské služby súvisiace s domovou výstavbou, údrž-
bou a opravami, všetky poskytované prostredníc-
tvom telefónneho spojenia, informačné a pora-
denské služby súvisiace s údržbou automobilov  
a opravami, všetko poskytované prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia, informačné služby 
súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované 
on-line z počítačovej databázy alebo internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a preno-
su správ, rádiové pagingové služby a služby elek-
tronickej pošty, prenos a príjem údajov a infor-
mácií, služby doručovania elektronických správ, 
on-line telekomunikačné informácie, služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba, pre-
nos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej 
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádio-
vých a televíznych programov, služby videotex-
tu, teletextu a prehliadania údajov, služby video-
správ, služby videokonferencií, služby videotele-
fónu, telekomunikačné informácie (vrátane we-
bových stránok), poskytovanie užívateľského prís-
tupu na internet, poskytovanie telekomunikačné-
ho spojenia na internet a databázy, elektronické 
konferencie, diskusné skupiny a diskusné miest-
nosti, poskytovanie prístupu na webové stránky  
s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie 
prístupu na MP3 webové stránky na internete, 
doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, 
prevádzka vyhľadávacích strojov, služby teleko-
munikačného prístupu, prenos správ a obrazov 
pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez 
počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos 
správ a informácií o súčasnom dianí, prenájom, 
lízing a podnájom zariadení, nástrojov, prostried-
kov alebo komponentov na použitie pri poskyto-
vaní spomenutých služieb, poradenské, informač-
né a konzultačné služby súvisiace s uvedeným. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služby 
programovania pre výpočtovú techniku, príprava 
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí, on-line po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru, 
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na 
elektronické on-line siete na získavanie informá-
cií, prenájom výpočtovej techniky, vytváranie  
a udržiavanie počítačových webových stránok pre 
zákazníkov, tvorba a údržba webových stránok, 
hosťovanie na webových stránkach iných, inšta-
lácia a údržba počítačového softvéru, prenájom 
prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, 
tvorenie a údržba registra doménových názvov, 
poskytovanie informácií a poradenských služieb 
on-line z počítačovej databázy alebo cez internet 
súvisiace so všetkými uvedenými službami v trie-
de 42, predpoveď počasia, služby návrhu inte-
riérov, informačné a poradenské služby súvisiace 
so všetkými uvedenými službami. 
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(540) Business paybox 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217778 
(151) 9.5.2007 
(156) 4.8.2016 
(180) 4.8.2026 
(210) 1412-2006 
(220) 4.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 1, 2, 5, 17, 23, 35, 39, 40 
(511) 1 - Plastické hmoty ako suroviny, komponenty na 

výrobu náterových hmôt, chemické prípravky na 
výrobu pigmentov, aditíva pre gumárenský prie-
mysel, technické rozpúšťadlá. 
2 - Pigmenty. 
5 - Biocídne prípravky. 
17 - Plastické hmoty, plastické hmoty ako polo-
tovary, kompandované plasty, vlákna s výnim-
kou vlákien pre textilný priemysel, kaučuk ako 
surovina alebo polotovar, syntetický kaučuk. 
23 - Textilné vlákna prírodné aj syntetické, tex-
tilné vlákna surové prírodné aj syntetické, plas-
tové vlákna na textilné účely, vlákna na použitie 
v textilnom priemysle, umelé vlákna na použitie 
v textilnom priemysle. 
35 - Obchodná činnosť s výrobkami v uvedených 
triedach. 
39 - Skladovanie, balenie a distribúcia výrobkov 
v uvedených triedach. 
40 - Spracovanie plastických hmôt. 

(540) KORA 
(732) KORA a. s., Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 217791 
(151) 9.5.2007 
(156) 18.9.2016 
(180) 18.9.2026 
(210) 1704-2006 
(220) 18.9.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 30, 31, 35 
(511) 30 - Trvanlivé pečivo; jemné pečivo; sušienky; 

sucháre; keksy; biskvity; vafle; tyčinky; piškóty; 
cukrovinky; cukríky; karamelky; pralinky; oblát-
ky; perníky; medovníky; zákusky; koláče; čoko-
ládové a nečokoládové polevy; kakaové, čokolá-
dové, kávové a ovocné príchuti; náplne a krémy; 
zmrzliny; prísady do zmrzliny. 
31 - Arašidové výlisky pre zvieratá; jadrové krmi-
vo pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie pre 
zvieratá; krmivo pre zvieratá; kŕmne zmesi pre 
zvieratá; mleté arašidy pre zvieratá; nápoje pre 
zvieratá; posilňujúce prípravky pre zvieratá; pot-
rava pre zvieratá; potrava pre zvieratá chované  
v domácnosti; prípravky na výkrm zvierat; prísa-
dy do krmív, nie na lekárske účely; ryžová múka 
ako krmivo; slama ako krmivo; suché krmivo; 
vápno ako krmivo pre zvieratá; šrot pre zvieratá. 
 
 

35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť 
pre uvedené tovary; reklama; reklamné informá-
cie spojené s uvedenými tovarmi. 

(540) RAMBO 
(732) Anton Toma TOMA, Veľké Uherce č. p. 630, 

958 41 Veľké Uherce, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 217855 
(151) 9.5.2007 
(156) 31.7.2016 
(180) 31.7.2026 
(210) 5864-2006 
(220) 31.7.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 

nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy  
a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(732) Maaza International Co. L.L.C., P. O. Box 6081, 
Dubai, AE; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 217864 
(151) 9.5.2007 
(156) 2.8.2016 
(180) 2.8.2026 
(210) 5888-2006 
(220) 2.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačoviny, reklamné tlačoviny; periodické  
a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mi-
moriadnych vydaní; časopisy; noviny; magazíny; 
katalógy; knihy; fotografie; kalendáre; brožúry, 
knihárske výrobky. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová  
a televízna reklama, on-line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných 
plôch; sprostredkovanie obchodu s tovarom; spros-
tredkovanie reklamy a inzercie; zber a poskyto-
vanie obchodných a podnikateľských informácií; 
zber a poskytovanie informácií v oblasti reklamy 
a inzercie; vydávanie, aktualizovanie a rozširo-
vanie reklamných materiálov; uverejňovanie rek-
lamných textov, komerčné a reklamné poraden-
stvo, komerčný prieskum, prieskum v oblasti rek-
lamy; poskytovanie obchodných informácií a slu-
žieb pomocou internetu; zabezpečovanie predplá-
cania novín a časopisov; organizovanie výstav  
a súťaží na účely komerčné a propagačné. 
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41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných textov; vydávanie on-line kníh  
a časopisov v elektronickej forme; služby v ob-
lasti zábavy, kultúry a vzdelávania; výchovno-zá-
bavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
súťaží na zábavné, kultúrne a vzdelávacie účely; 
organizovanie spoločenských podujatí na účely 
zábavné, kultúrne a vzdelávacie; organizovanie 
športových podujatí a súťaží; organizovanie ple-
sov; fotografická reportáž; informácie o možnos-
tiach zábavy a rekreácie. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) ALBATROS GROUP, s.r.o., Tallerova 10, 811 02 

Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 217877 
(151) 9.5.2007 
(156) 14.8.2016 
(180) 14.8.2026 
(210) 5927-2006 
(220) 14.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne a veteri-

nárne, zdravotnícke výrobky na liečebné účely. 

(540) URO-TAM 
(732) Valeant Czech Pharma s.r.o., Truhlářská 1104/13, 

1103/15, 110 00 Praha 1, CZ; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217879 
(151) 9.5.2007 
(156) 14.8.2016 
(180) 14.8.2026 
(210) 5929-2006 
(220) 14.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne a veteri-

nárne, zdravotnícke výrobky na liečebné účely. 

(540) FINANORM 
(732) Valeant Czech Pharma s.r.o., Truhlářská 1104/13, 

1103/15, 110 00 Praha 1, CZ; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217898 
(151) 9.5.2007 
(156) 21.8.2016 
(180) 21.8.2026 
(210) 5964-2006 
(220) 21.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 
 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Prípravky na ničenie burín a hubenie hmyzu; 

insekticídy; prípravky proti moľom; repelenty 
proti hmyzu; fungicídy; rodenticídy. 

(540) 

  
 

(732) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, Wisconsin 53403-2236, US; 

(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 217899 
(151) 9.5.2007 
(156) 21.8.2016 
(180) 21.8.2026 
(210) 5965-2006 
(220) 21.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Prípravky na ničenie burín a hubenie hmyzu; 

insekticídy; prípravky proti moľom; repelenty 
proti hmyzu; fungicídy; rodenticídy. 

(540) 

  
 

(591) biela, červená, oranžová 
(732) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 

Racine, Wisconsin 53403-2236, US; 
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217900 
(151) 9.5.2007 
(156) 21.8.2016 
(180) 21.8.2026 
(210) 5966-2006 
(220) 21.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Prípravky na ničenie burín a hubenie hmyzu; 

insekticídy; prípravky proti moľom; repelenty 
proti hmyzu; fungicídy; rodenticídy. 

(540) RAID 4 SEASONS 
(732) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 

Racine, Wisconsin 53403-2236, US; 
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 217975 
(151) 9.5.2007 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1298-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektric-
ké a elektronické zariadenia a nástroje na spraco-
vanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vybe-
ranie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje 
na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, tele-
vízne zariadenia a nástroje, hologramy, počítače, 
periférne vybavenie počítačov programové elek-
tronické obvody na prenos údajov, počítačové 
programy, počítačový softvér, disky, pásky a drô-
ty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, 
čisté a už nahrané magnetické karty, počítačový 
softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré 
možno načítať) poskytované on-line z počítačo-
vých databáz alebo internetu, počítačový softvér 
a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) 
umožňujúce pripojenie na databázy a internet, 
počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie úda-
jov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) pos-
kytovanej z počítačovej databázy alebo internetu, 
digitálna hudba (ktorú možno načítať) poskyto-
vaná z internetových webových stránok vo for-
máte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z in-
ternetu, MP3 prehrávače, satelitné vysielače a pri-
jímače, elektronické drôty a káble, odporové káb-
le, zváracie elektródy, pagingové prístroje, rádio-
vé pagingové prístroje a rádiotelefónne zariade-
nia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny a tele-
fónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefó-
nom a príručným telefónnym zariadeniam, adap-
téry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjač-
ky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové 
alebo do auta zabudovateľné jednotky obsahujú-
ce reproduktory umožňujúce používanie príruč-
ných telefónnych zariadení bez použitia rúk, dr-
žiaky príručných telefónov zabudovateľné do au-
ta, tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie 
alebo prenášanie prenosných telefónov a telefón-
neho vybavenia a príslušenstva, osobné výpočtové 
organizéry, antény, batérie, mikroprocesory, klá-
vesnice, modemy, globálne elektronické systémy 
určujúce polohu, elektronické navigačné a polohu 
určujúce zariadenia a nástroje, zariadenia a ná-
stroje na monitoring (iný ako monitoring typu in-
vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektronické 
ovládanie, testovacie (iné ako testovanie typu in-
vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učeb-
né zariadenia a nástroje, optické a elektrooptické 
zariadenia a nástroje, videofilmy, elektrické a elek-
tronické zariadenia a periférne vybavenie určené 
alebo prispôsobené na používanie s počítačmi, 
audiovizuálne zariadenia a vybavenie a nástroje 
na elektronické hry, časti a súčasti na všetky spo-
menuté tovary, počítačové programy a iné údaje 
na nosičoch. 

 
 
 

16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, 
tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky 
na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, knihy, ča-
sopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie pot-
reby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, kancelárske náčinie, kancelár-
ske položky na uchovanie neobsiahnuté v iných 
triedach, škatule na stôl, materiály na kreslenie  
a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre 
a knihy na osobné záznamy, záložky, kalendáre, 
plagáty, plánovače, materiál na modelovanie ne-
obsiahnutý v iných triedach, materiály na vzde-
lávanie a vyučovanie, prenosné tašky z papiera, 
kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný ma-
nažment, obchodná administrácia, organizácia  
a manažment obchodných činností, obchodné in-
formačné služby, spracovanie administratívy a or-
ganizovanie poštových objednávacích služieb, 
zabezpečovanie obchodných uvádzaní, služby ob-
chodného výskumu a prieskumu, služby obchod-
ných prognóz, poskytovanie obchodných, úradníc-
kych a sekretárskych služieb, výstrižkové a in-
formačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych 
záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie 
a vedenie výstav na obchodné účely, maloob-
chodný predaj telekomunikačných a komunikač-
ných prístrojov, nástrojov a systémov, elektro-
nických prístrojov a nástrojov, počítačového hard-
véru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, 
aukcie cez internet, obchodné administratívne služ-
by na spracovanie odbytu na internete, reklamné 
služby na podporu elektronického obchodu, pos-
kytovanie informácií a poradenstva pri dodávaní 
a propagovaní komodít a výber a zobrazovanie 
tovarov, poskytovanie informácií a poradenstva 
perspektívnym kupujúcim komodít a tovarov, 
zhromažďovanie rozličných tovarov v prospech 
iných (okrem ich prepravy), umožňovanie poho-
dlného prehliadania zákazníkom a nákup týchto 
tovarov, všetko uvedené poskytované on-line z po-
čítačovej databázy alebo cez internet, alebo pos-
kytované inými prostriedkami, kompilácia a pre-
pis údajov, kompilácia údajov a on-line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti, kompilácia 
adresárov na internete, kompilácia adresárov na 
publikovanie na internete, prenájom priestoru na 
webových stránkach na reklamu tovarov a slu-
žieb, služby databáz a spracúvania údajov, odka-
zovacie telefónne služby, zbieranie a zoraďova-
nie údajov do počítačovej databázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikač-
ných zariadení a systémov, telefónov, mobilných 
telefónov a telefónov príručných zariadení, zaria-
dení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiote-
lefónnych zariadení, počítačových a osobných 
organizérov, počítačového hardvéru, satelitných 
vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské 
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované on-line z počítačovej data-
bázy alebo internetu s výnimkou poradenstva  
v oblasti počítačového hardvéru, alebo poskyto-
vané inými prostriedkami, informačné a poraden-
ské služby súvisiace s domovou výstavbou, údrž-
bou a opravami, všetky poskytované prostredníc-
tvom telefónneho spojenia, informačné a pora- 
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denské služby súvisiace s údržbou automobilov  
a opravami, všetko poskytované prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia, informačné služby 
súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované 
on-line z počítačovej databázy alebo internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a preno-
su správ, rádiové pagingové služby a služby elek-
tronickej pošty, prenos a príjem údajov a infor-
mácií, služby doručovania elektronických správ, 
on-line telekomunikačné informácie, služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba, pre-
nos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej 
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádio-
vých a televíznych programov, služby videotex-
tu, teletextu a prehliadania údajov, služby video-
správ, služby videokonferencií, služby videotele-
fónu, telekomunikačné informácie (vrátane we-
bových stránok), poskytovanie užívateľského prís-
tupu na internet, poskytovanie telekomunikačné-
ho spojenia na internet a databázy, elektronické 
konferencie, diskusné skupiny a diskusné mies-
tnosti, poskytovanie prístupu na webové stránky 
s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie 
prístupu na MP3 webové stránky na internete, 
doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, 
prevádzka vyhľadávacích strojov, služby teleko-
munikačného prístupu, prenos správ a obrazov 
pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez 
počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ 
a informácií o súčasnom dianí, prenájom, lízing  
a podnájom zariadení, nástrojov, prostriedkov 
alebo komponentov na použitie pri poskytovaní 
spomenutých služieb, poradenské, informačné  
a konzultačné služby súvisiace s uvedeným. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služ- 
by programovania výpočtovej techniky, príprava 
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí, on-line po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru, 
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na 
elektronické on-line siete na získavanie informácií, 
prenájom výpočtovej techniky, vytváranie a udr-
žiavanie počítačových webových stránok pre zá-
kazníkov, tvorba a údržba webových stránok, hos-
ťovanie na webových stránkach iných, inštalácia 
a údržba počítačového softvéru, prenájom prístu-
pu na počítačovú databázu, kompilácia, tvorenie 
a údržba registra doménových názvov, poskyto-
vanie informácií a poradenských služieb on-line 
z počítačovej databázy alebo cez internet súvisia-
ce so všetkými uvedenými službami v triede 42, 
predpoveď počasia, služby návrhu interiérov, in-
formačné a poradenské služby súvisiace so všet-
kými uvedenými službami. 

(540) bob 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 217976 
(151) 9.5.2007 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1299-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektric-
ké a elektronické zariadenia a nástroje na spraco-
vanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vybe-
ranie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje na 
zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvu-
ku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne 
zariadenia a nástroje, hologramy, počítače, peri-
férne vybavenie počítačov, programové elektro-
nické obvody na prenos údajov, počítačové prog-
ramy, počítačový softvér, disky, pásky a drôty, 
pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté 
a už nahrané magnetické karty, počítačový soft-
vér z internetu, elektronické publikácie (ktoré 
možno načítať) poskytované on-line z počítačo-
vých databáz alebo internetu, počítačový softvér 
a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) 
umožňujúce pripojenie na databázy a internet, 
počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie úda-
jov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) pos-
kytovanej z počítačovej databázy alebo internetu, 
digitálna hudba (ktorú možno načítať) poskyto-
vaná z internetových webových stránok vo for-
máte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z in-
ternetu, MP3 prehrávače, satelitné vysielače a pri-
jímače, elektronické drôty a káble, odporové káb-
le, zváracie elektródy, pagingové prístroje, rádio-
vé pagingové prístroje a rádiotelefónne zariade-
nia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny a tele-
fónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefó-
nom a príručným telefónnym zariadeniam, adap-
téry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjač-
ky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové 
alebo do auta zabudovateľné jednotky obsahujú-
ce reproduktory umožňujúce používanie príruč-
ných telefónnych zariadení bez použitia rúk, dr-
žiaky príručných telefónov zabudovateľné do au-
ta, tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie 
alebo prenášanie prenosných telefónov a telefón-
neho vybavenia a príslušenstva, osobné výpočtové 
organizéry, antény, batérie, mikroprocesory, klá-
vesnice, modemy, globálne elektronické systémy 
určujúce polohu, elektronické navigačné a polohu 
určujúce zariadenia a nástroje, zariadenia a nástro-
je na monitoring (iný ako monitoring typu in-vivo), 
rádiozariadenia a nástroje, elektronické ovládanie, 
testovacie (iné ako testovanie typu in-vivo), sig-
nalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učebné za-
riadenia a nástroje, optické a elektrooptické za-
riadenia a nástroje, videofilmy, elektrické a elek-
tronické zariadenia a periférne vybavenie určené 
alebo prispôsobené na používanie s počítačmi, 
audiovizuálne zariadenia a vybavenie a nástroje 
na elektronické hry, časti a súčasti na všetky spo-
menuté tovary, počítačové programy a iné údaje 
na nosičoch. 
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16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, 
tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky 
na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, knihy, ča-
sopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie pot-
reby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, kancelárske náčinie, kancelár-
ske položky na uchovanie neobsiahnuté v iných 
triedach, škatule na stôl, materiály na kreslenie  
a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre 
a knihy na osobné záznamy, záložky, kalendáre, 
plagáty, plánovače, materiál na modelovanie ne-
obsiahnutý v iných triedach, materiály na vzde-
lávanie a vyučovanie, prenosné tašky z papiera, 
kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný ma-
nažment, obchodná administrácia, organizácia  
a manažment obchodných činností, obchodné in-
formačné služby, spracovanie administratívy a or-
ganizovanie poštových objednávacích služieb, 
zabezpečovanie obchodných uvádzaní, služby ob-
chodného výskumu a prieskumu, služby obchod-
ných prognóz, poskytovanie obchodných, úrad-
níckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a in-
formačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych 
záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie 
a vedenie výstav na obchodné účely, maloob-
chodný predaj telekomunikačných a komunikač-
ných prístrojov, nástrojov a systémov, elektronic-
kých prístrojov a nástrojov, počítačového hardvé-
ru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, auk-
cie cez internet, obchodné administratívne služby 
na spracovanie odbytu na internete, reklamné 
služby na podporu elektronického obchodu, pos-
kytovanie informácií a poradenstva pri dodávaní 
a propagovaní komodít a výber a zobrazovanie 
tovarov, poskytovanie informácií a poradenstva 
perspektívnym kupujúcim komodít a tovarov, 
zhromažďovanie rozličných tovarov v prospech 
iných (okrem ich prepravy), umožňovanie poho-
dlného prehliadania zákazníkom a nákup týchto 
tovarov, všetko uvedené poskytované on-line z po-
čítačovej databázy alebo cez internet, alebo pos-
kytované inými prostriedkami, kompilácia a pre-
pis údajov, kompilácia údajov a on-line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti, kompilácia 
adresárov na internete, kompilácia adresárov na 
publikovanie na internete, prenájom priestoru na 
webových stránkach na reklamu tovarov a slu-
žieb, služby databáz a spracúvania údajov, odka-
zovacie telefónne služby, zbieranie a zoraďova-
nie údajov do počítačovej databázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikač-
ných zariadení a systémov, telefónov, mobilných 
telefónov a telefónov príručných zariadení, zaria-
dení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiote-
lefónnych zariadení, počítačových a osobných or-
ganizérov, počítačového hardvéru, satelitných vy-
sielačov a prijímačov, informačné, poradenské  
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované on-line z počítačovej data-
bázy alebo internetu s výnimkou poradenstva  
v oblasti počítačového hardvéru, alebo poskyto-
vané inými prostriedkami, informačné a poraden-
ské služby súvisiace s domovou výstavbou, údrž-
bou a opravami, všetky poskytované prostredníc- 
 
 
 

tvom telefónneho spojenia, informačné a pora-
denské služby súvisiace s údržbou automobilov  
a opravami, všetko poskytované prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia, informačné služby 
súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované 
on-line z počítačovej databázy alebo internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a preno-
su správ, rádiové pagingové služby a služby elek-
tronickej pošty, prenos a príjem údajov a infor-
mácií, služby doručovania elektronických správ, 
on-line telekomunikačné informácie, služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba, pre-
nos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej 
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádio-
vých a televíznych programov, služby videotex-
tu, teletextu a prehliadania údajov, služby video-
správ, služby videokonferencií, služby videotele-
fónu, telekomunikačné informácie (vrátane we-
bových stránok), poskytovanie užívateľského prís-
tupu na internet, poskytovanie telekomunikačné-
ho spojenia na internet a databázy, elektronické 
konferencie, diskusné skupiny a diskusné miest-
nosti, poskytovanie prístupu na webové stránky  
s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie 
prístupu na MP3 webové stránky na internete, 
doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, 
prevádzka vyhľadávacích strojov, služby teleko-
munikačného prístupu, prenos správ a obrazov 
pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez 
počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ 
a informácií o súčasnom dianí, prenájom, lízing  
a podnájom zariadení, nástrojov, prostriedkov 
alebo komponentov na použitie pri poskytovaní 
spomenutých služieb, poradenské, informačné  
a konzultačné služby súvisiace s uvedeným. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služby 
programovania výpočtovej techniky, príprava  
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí, on-line po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru, 
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na 
elektronické on-line siete na získavanie informá-
cií, prenájom výpočtovej techniky, vytváranie  
a udržiavanie počítačových webových stránok pre 
zákazníkov, tvorba a údržba webových stránok, 
hosťovanie na webových stránkach iných, inšta-
lácia a údržba počítačového softvéru, prenájom 
prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, 
tvorenie a údržba registra doménových názvov, 
poskytovanie informácií a poradenských služieb 
on-line z počítačovej databázy alebo cez internet 
súvisiace so všetkými uvedenými službami v trie-
de 42, predpoveď počasia, služby návrhu interiérov, 
informačné a poradenské služby súvisiace so všet-
kými uvedenými službami. 

(540) B- Free 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 217977 
(151) 9.5.2007 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1300-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elek-
trické a elektronické zariadenia a nástroje na spra-
covanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vy-
beranie alebo príjem údajov, zariadenia a nástro-
je na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, tele-
vízne zariadenia a nástroje, hologramy, počítače, 
periférne vybavenie počítačov, programové elek-
tronické obvody na prenos údajov, počítačové 
programy, počítačový softvér, disky, pásky a drô-
ty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, 
čisté a už nahrané magnetické karty, počítačový 
softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré 
možno načítať) poskytované on-line z počítačo-
vých databáz alebo internetu, počítačový softvér 
a telekomunikačné zariadenia (vrátane mode-
mov) umožňujúce pripojenie na databázy a inter-
net, počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie 
údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) 
poskytovanej z počítačovej databázy alebo inter-
netu, digitálna hudba (ktorú možno načítať) pos-
kytovaná z internetových webových stránok vo 
formáte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby  
z internetu, MP3 prehrávače, satelitné vysielače  
a prijímače, elektronické drôty a káble, odporové 
káble, zváracie elektródy, pagingové prístroje, 
rádiové pagingové prístroje a rádiotelefónne za-
riadenia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny  
a telefónne príručné zariadenia, príslušenstvo k te-
lefónom a príručným telefónnym zariadeniam, 
adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, na-
bíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, 
stolové alebo do auta zabudovateľné jednotky 
obsahujúce reproduktory umožňujúce používanie 
príručných telefónnych zariadení bez použitia 
rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné 
do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené na 
držanie alebo prenášanie prenosných telefónov  
a telefónneho vybavenia a príslušenstva, osobné 
výpočtové organizéry, antény, batérie, mikropro-
cesory, klávesnice, modemy, globálne elektronic-
ké systémy určujúce polohu, elektronické navi-
gačné a polohu určujúce zariadenia a nástroje, 
zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako mo-
nitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a nástroje, 
elektronické ovládanie, testovacie (iné ako testo-
vanie typu in-vivo), signalizačné, kontrolné (do-
hliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické 
a elektrooptické zariadenia a nástroje, videofil-
my, elektrické a elektronické zariadenia a peri-
férne vybavenie určené alebo prispôsobené na 
používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia 
a vybavenie a nástroje na elektronické hry, časti 
a súčasti na všetky spomenuté tovary, počítačové 
programy a iné údaje na nosičoch. 
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
 

z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, 
tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky 
na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, knihy, ča-
sopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie pot-
reby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, kancelárske náčinie, kancelárske 
položky na uchovanie neobsiahnuté v iných trie-
dach, škatule na stôl, materiály na kreslenie a ma-
ľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a kni-
hy na osobné záznamy, záložky, kalendáre, pla-
gáty, plánovače, materiál na modelovanie neob-
siahnutý v iných triedach, materiály na vzdeláva-
nie a vyučovanie, prenosné tašky z papiera, kar-
tónu a plastu obsiahnuté v triede 16. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný ma-
nažment, obchodná administrácia, organizácia a ma-
nažment obchodných činností, obchodné infor-
mačné služby, spracovanie administratívy a or-
ganizovanie poštových objednávacích služieb, za-
bezpečovanie obchodných uvádzaní, služby ob-
chodného výskumu a prieskumu, služby obchod-
ných prognóz, poskytovanie obchodných, úrad-
níckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a in-
formačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych 
záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie 
a vedenie výstav na obchodné účely, maloobchod-
ný predaj telekomunikačných a komunikačných 
prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických 
prístrojov a nástrojov, počítačového hardvéru  
a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie 
cez internet, obchodné administratívne služby na 
spracovanie odbytu na internete, reklamné služby 
na podporu elektronického obchodu, poskytova-
nie informácií a poradenstva pri dodávaní a pro-
pagovaní komodít a výber a zobrazovanie tova-
rov, poskytovanie informácií a poradenstva per-
spektívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhro-
mažďovanie rozličných tovarov v prospech iných 
(okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného 
prehliadania zákazníkom a nákup týchto tovarov, 
všetko uvedené poskytované on-line z počítačo-
vej databázy alebo cez internet, alebo poskytova-
né inými prostriedkami, kompilácia a prepis úda-
jov, kompilácia údajov a on-line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti, kompilácia adresá-
rov na internete, kompilácia adresárov na publi-
kovanie na internete, prenájom priestoru na we-
bových stránkach na reklamu tovarov a služieb, 
služby databáz a spracúvania údajov, odkazovacie 
telefónne služby, zbieranie a zoraďovanie údajov 
do počítačovej databázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných 
zariadení a systémov, telefónov, mobilných tele-
fónov a telefónov príručných zariadení, zariadení 
na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotele-
fónnych zariadení, počítačových a osobných or-
ganizérov, počítačového hardvéru, satelitných vy-
sielačov a prijímačov, informačné, poradenské  
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované on-line z počítačovej data-
bázy alebo internetu s výnimkou poradenstva  
v oblasti počítačového hardvéru, alebo poskyto-
vané inými prostriedkami, informačné a poraden-
ské služby súvisiace s domovou výstavbou, údrž-
bou a opravami, všetky poskytované prostredníc-
tvom telefónneho spojenia, informačné a pora-
denské služby súvisiace s údržbou automobilov  
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a opravami, všetko poskytované prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia, informačné služby 
súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované 
on-line z počítačovej databázy alebo internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a preno-
su správ, rádiové pagingové služby a služby elek-
tronickej pošty, prenos a príjem údajov a infor-
mácií, služby doručovania elektronických správ, 
on-line telekomunikačné informácie, služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba, pre-
nos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej 
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových 
a televíznych programov, služby videotextu, tele-
textu a prehliadania údajov, služby videospráv, 
služby videokonferencií, služby videotelefónu, 
telekomunikačné informácie (vrátane webových 
stránok), poskytovanie užívateľského prístupu na 
internet, poskytovanie telekomunikačného spoje-
nia na internet a databázy, elektronické konferen-
cie, diskusné skupiny a diskusné miestnosti, pos-
kytovanie prístupu na webové stránky s digitál-
nou hudbou na internete, poskytovanie prístupu 
na MP3 webové stránky na internete, doručova-
nie digitálnej hudby telekomunikáciami, prevádz-
ka vyhľadávacích strojov, služby telekomunikač-
ného prístupu, prenos správ a obrazov pomocou 
výpočtovej techniky, komunikácia cez počítač, 
služby spravodajskej agentúry, prenos správ a in-
formácií o súčasnom dianí, prenájom, lízing a pod-
nájom zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo 
komponentov na použitie pri poskytovaní spome-
nutých služieb, poradenské, informačné a kon-
zultačné služby súvisiace s uvedeným. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služby 
programovania výpočtovej techniky, príprava  
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí, on-line po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru, 
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na 
elektronické on-line siete na získavanie informá-
cií, prenájom výpočtovej techniky, vytváranie  
a udržiavanie počítačových webových stránok pre 
zákazníkov, tvorba a údržba webových stránok, 
hosťovanie na webových stránkach iných, inšta-
lácia a údržba počítačového softvéru, prenájom 
prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, tvo-
renie a údržba registra doménových názvov, pos-
kytovanie informácií a poradenských služieb on- 
-line z počítačovej databázy alebo cez internet 
súvisiace so všetkými uvedenými službami v trie-
de 42, predpoveď počasia, služby návrhu interié-
rov, informačné a poradenské služby súvisiace so 
všetkými uvedenými službami. 

(540) mobilkom 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217988 
(151) 9.5.2007 
(156) 28.7.2016 
(180) 28.7.2026 
(210) 1361-2006 
(220) 28.7.2006 
 

(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 1, 5 
(511) 1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu a foto-

grafiu, ako i pre poľnohospodárstvo, záhradníc-
tvo a lesníctvo; umelé živice v nespracovanom 
stave, plastické hmoty v nespracovanom stave; 
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; pros-
triedky na kalenie a letovanie kovov; chemické 
látky určené na konzervovanie potravín; trieslo-
viny; lepidlá pre priemysel. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hy-
gienické výrobky na lekárske účely; dietetické 
prípravky na lekárske účely, potraviny pre bato-
ľatá; náplasti, obväzový materiál; materiály na 
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné 
prostriedky; prípravky na ničenie škodlivých 
zvierat; fungicídy, herbicídy. 

(540) Pike 
(732) Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, 4021 

Linz, AT; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218019 
(151) 9.5.2007 
(156) 4.9.2016 
(180) 4.9.2026 
(210) 1611-2006 
(220) 4.9.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; monitorovacie počítačové 

programy; nahrané počítačové programy; počíta-
čové programy (stiahnuté z telekomunikačnej sie-
te); nahrané programy obsluhujúce počítač; roz-
hrania (počítačov); snímače (zariadenia na spra-
covanie údajov), skenery; textové procesory (za-
riadenia na úpravu a spracovanie textu); periférne 
zariadenia počítačov. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; spracovanie textov; ve-
denie kartoték v počítači. 
42 - Tvorba softvéru; počítačové programovanie; 
návrh počítačových systémov; prenájom počíta-
čového softvéru; inštalácia počítačových prog-
ramov; aktualizovanie počítačových programov; 
obnovovanie počítačových databáz; zhotovova-
nie kópií počítačových programov; prieskum  
v oblasti využitia počítačov; servis počítačových 
programov; vytváranie a udržiavanie počítačo-
vých stránok (webových) pre zákazníkov; hosťo-
vanie na počítačových stránkach (webových strán-
kach); prevod a konverzia počítačových progra-
mov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod 
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; poradenstvo v ob-
lasti počítačového hardvéru. 

(540) DATACQUIRE 
(732) Rášo Mário, Lietavská 15, 851 06 Bratislava, SK; 
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(111) 218141 
(151) 8.6.2007 
(156) 27.7.2016 
(180) 27.7.2026 
(210) 1360-2006 
(220) 27.7.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 9 (511) 9, 10, 11, 14, 35 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-

memeračské, elektrické, kinematografické, op-
tické, meracie, signalizačné, kontrolné, záchran-
né; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; zariadenia na spracovanie 
údajov; meteorologické a hydrologické prístroje 
a zariadenia, ďalekohľady, kompasy, teplomery 
nie na lekárske účely, vysielače, elektronické zá-
znamníky dát, vysielačky, meteorologické a hyd-
rologické počítačové softvéry. 
10 - Teplomery na lekárske účely. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, svietidlá, vrec-
kové svetlá, baterky; zariadenia na osvetľovanie 
a vykurovanie, parné kotly s výnimkou kotlov 
ako častí strojov, zariadenia na varenie, chladenie 
a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zaria-
denia. 
14 - Merače času a iné chronometrické zariadenia. 
35 - Služby predaja uvedených tovarov vrátane pre-
daja prostredníctvom internetu; sprostredkovanie 
obchodu s uvedenými tovarmi, reklamná činnosť. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, zelená, čierna 
(732) MCR Technology s.r.o., Malženice 199, 919 29 

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

 
 

(111) 218226 
(151) 8.6.2007 
(156) 30.10.2016 
(180) 30.10.2026 
(210) 1985-2006 
(220) 30.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Lekárske, lekárnické, farmaceutické a para-

farmaceutické výrobky a prípravky, najmä príp-
ravok na liečbu onkologických ochorení; potra-
vinové doplnky s liečebnými účinkami. 

(540) OncoTecan 
(732) FAVEA Plus a.s., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, 

CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 
 

(111) 218257 
(151) 8.6.2007 
(156) 22.9.2016 
(180) 22.9.2026 
(210) 6081-2006 
(220) 22.9.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Dreň ovocná, fazule konzervované, hrach kon-

zervovaný, hranolčeky zemiakové, pečeňová pašté-
ta, jogurt, pampúchy, plnené zemiaky, koncentrá-
ty bujónové, koncentráty (vývary), konzervy mä-
sové, konzervy rybacie, konzervy zeleninové, 
krokety, margarín, marmeláda, maslo, mäso kon-
zervované, mäsové šťavy (omáčky), mliečne ná-
poje s vysokým obsahom mlieka, mliečne výrob-
ky, mrazené ovocie, omáčky mäsové, orieškovo-
čokoládové maslo, ovocie konzervované, ovocie 
mrazené, polievky, prípravky na výrobu polie-
vok, rajčiaková šťava na varenie, rajčiakový pre-
tlak, šaláty ovocné, šaláty zeleninové, šaláty 
ovocné, sušené ovocie, syry, šľahačka. 
30 - Čokoládové nápoje, horčica, horčicová múč-
ka, jogurtová zmrzlina, kečup, korenie, čierne 
korenie, kukurica mletá, kukurica pražená, kuku-
ričné vločky, majonéza, makaróny, látky na zjem-
nenie mäsa pre domácnosť, mäsové paštéty zape-
čené v ceste, mäsové pirôžky, rezance, ocot, ochu-
tené nátierky, omáčka sójová ostrá, omáčky, ko-
renie, príchuti do potravín s výnimkou esencií  
a éterických olejov, prášok do pečiva, príchuti do 
nápojov s výnimkou éterických olejov, príchuti 
do pečiva s výnimkou éterických olejov, príchuti 
do potravín s výnimkou esencií a éterických ole-
jov, príchuti s výnimkou éterických olejov, raj-
čiaková omáčka, škorica (korenie), sladké krémy, 
soľ, šafrán (korenie), šľahačka (prípravky na stu-
ženie), šľahačka (stužovače), škrob, špagety, šťa-
va rajčiaková, cestoviny, zahusťovacie prípravky 
na kuchynské použitie, zálievky na ochutenie. 

(540) 

  
 

(591) červená, zelená, biela 
(732) SPAK Foods s.r.o., Nádražní 623/II, 342 01 Su-

šice, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218260 
(151) 8.6.2007 
(156) 27.9.2016 
(180) 27.9.2026 
(210) 6094-2006 
(220) 27.9.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 29, 30 
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(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, sušené a tepelne spracova-
né ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, 
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlie-
ko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Dresingy, kečupy a majonézy. 

(540) 

  
 

(591) zelená 
(732) Peter Spak GmbH, Otto Beyschlag-Gasse 3, 1210 

Wien, AT; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218365 
(151) 8.6.2007 
(156) 25.7.2016 
(180) 25.7.2026 
(210) 5840-2006 
(220) 25.7.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 9, 41 
(511) 9 - Učebné a vyučovacie prístroje a nástroje; po-

čítačový softvér; kompaktné disky; video- a au-
diokazety, pásky, video- a audiopásky, video-  
a audiodisky; počítačový softvér a publikácie  
v elektronickej forme dodávané on-line z databáz 
alebo zo zariadení poskytovaných cez internet; 
tlačoviny a publikácie v elektronickej forme (na-
hrateľné) poskytované on-line z databázy alebo 
zariadení poskytovaných cez internet (zahŕňajúc 
webové stránky) alebo ďalšie počítačové siete; 
prednahraté kompaktné disky alebo optické dis-
ky; prednahraté pásky zahŕňajúce videopásky, 
kazety a audiokazety. 
41 - Vzdelávanie a tréningy; organizovanie a ve-
denie súťaží, seminárov, konferencií a kurzov; 
vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou rek-
lamných alebo náborových; školiace služby; cer-
tifikačné a kontrolné služby; vydávanie elektro-
nických publikácií v oblasti vzdelávania a trénin-
gov; poskytovanie elektronických publikácií v ob-
lasti vzdelávania a tréningov; inštrukcie a trénin-
gy poskytované on-line z počítačovej databázy 
alebo zo zariadení poskytovaných cez internet  
a iných podobných informačných sietí; organizo-
vanie, výroba a prezentácia on-line tréningov  
a vzdelávania poskytovaných on-line z počítačo-
vej databázy alebo zo zariadení poskytovaných 
cez internet a iných podobných informačných sie-
tí; poradenské, konzultačné a informačné služby 
v oblasti služieb uvedených v tejto triede. 

(540) 

  
 

 
 
 

(732) The European Computer Driving Licence Foun-
dation Limited, an Irish company of Third Floor, 
Portview House, Thorncastle Street, Dublin 4, IE; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218375 
(151) 8.6.2007 
(156) 10.8.2016 
(180) 10.8.2026 
(210) 5912-2006 
(220) 10.8.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 16, 35, 37, 41, 42 
(511) 16 - Tlačoviny, letáky, časopisy, reklamné pred-

mety z papiera, kartónu alebo lepenky patriace 
do triedy 16. 
35 - Administratívna správa pre právnické alebo 
fyzické osoby, manažment v oblasti historických 
vozidiel, odhady a oceňovanie historických vozi-
diel, organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a veľtrhov, pomoc pri riadení ob-
chodných a podnikateľských činností, účtovníc-
tvo, podpora predaja pre tretie osoby, poraden-
stvo a informácie obchodné alebo podnikateľské, 
propagácia a reklama. 
37 - Úprava, opravy a reštaurovanie historických 
vozidiel. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov, vzdelávanie, 
organizovanie a usporadúvanie zrazov, prednášok, 
školení, seminárov, sympózií, konferencií a špor-
tových podujatí. 
42 - Konzultačné a poradenské služby v oblasti 
legislatívy historických vozidiel, zastupovanie čle-
nov združenia v rozsahu splnomocnenia, vývoj 
štandardných metód a pravidiel určovania veku 
vozidiel, klasifikácia historických vozidiel. 

(540) 

  
 

(732) Združenie zberateľov historických vozidiel Slo-
venskej republiky, Pri Habánskom mlyne 32, 811 04 
Bratislava, SK; 

(740) Kastler Anton, Bratislava, SK; 
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(111) 218387 
(151) 8.6.2007 
(156) 23.8.2016 
(180) 23.8.2026 
(210) 5974-2006 
(220) 23.8.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 35, 36 
(511) 35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; spros-

tredkovanie služieb obsiahnutých v triede 35; 
marketing. 
36 - Poisťovacie a finančné služby. 

(540) 

  
 

(732) Broker Consulting, a. s., Pribinova 25, 811 09 Brati-
slava, SK; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218469 
(151) 14.6.2007 
(156) 20.9.2016 
(180) 20.9.2026 
(210) 1731-2006 
(220) 20.9.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 38, 41 
(511) 38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 

druhov programov, informačné kancelárie; tlačo-
vé kancelárie; prenájom prístrojov na prenos 
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb; 
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do 
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby 
prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, 
televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; 
výroba publicistických, spravodajských, zábav-
ných, vzdelávacích, kultúrnych a športových prog-
ramov; výroba hudobných programov; hudobno- 
-skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; 
organizovanie svadobných a predsvadobných zá-
bav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizova-
nie vedomostných, športových, zábavných, hu-
dobných a športových súťaží, organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov 
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava pos-
kytované v prázdninových táboroch; služby klu-
bov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, 
školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie živých vystúpení; živé predstave-
nie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby 
filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; po-
žičiavanie filmov; požičiavanie filmových pre-
mietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné 
predstavenia; výroba divadelných alebo iných pred-
stavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich di- 
 

vadelných, koncertných a varietných umelcov; 
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvuko-
vých a zvukovo-obrazových nahrávok; vydava-
teľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vy-
dávania reklamných materiálov; zverejňovanie  
a vydávanie textov okrem reklamných; poskyto-
vanie elektronických publikácií on-line (bez mož-
nosti kopírovania), organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; umelecké módne agen-
túry; kempingové služby spojené so športovým 
programom, služby súvisiace s telesnými cviče-
niami; zábavné služby nočných klubov; poskyto-
vanie počítačových hier (on-line); informácie o vý-
chove, vzdelávaní; informácie o možnostiach roz-
ptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rek-
reácie; prekladateľské služby; prenájom dekorá-
cií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom športového výstroja s výnimkou dop-
ravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc 
pri výbere povolania; poradenské a informačné 
služby v oblasti uvedených služieb v triede 41. 

(540) LET'S DANCE 
(732) The British Broadcasting Corporation, Broadcas-

ting House, Portland Place, London W1A 1AA, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 218470 
(151) 14.6.2007 
(156) 20.9.2016 
(180) 20.9.2026 
(210) 1732-2006 
(220) 20.9.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 38, 41 
(511) 38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 

druhov programov, informačné kancelárie; tlačové 
kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ, 
poskytovanie telekomunikačných služieb; posky-
tovanie telekomunikačného pripojenia do sveto-
vej počítačovej siete; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; 
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, 
vzdelávacích, kultúrnych a športových progra-
mov; výroba hudobných programov; hudobno- 
-skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; 
organizovanie svadobných a predsvadobných zá-
bav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizova-
nie vedomostných, športových, zábavných, hu-
dobných a športových súťaží, organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov 
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava pos-
kytované v prázdninových táboroch; služby klu-
bov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, 
školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie živých vystúpení; živé predstave-
nie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby 
filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; po-
žičiavanie filmov; požičiavanie filmových pre-
mietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné  
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predstavenia; výroba divadelných alebo iných pred-
stavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich di-
vadelných, koncertných a varietných umelcov; 
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvu-
kových a zvukovo-obrazových nahrávok; vyda-
vateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vy-
dávania reklamných materiálov; zverejňovanie  
a vydávanie textov okrem reklamných; poskyto-
vanie elektronických publikácií on-line (bez mož-
nosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; 
kempingové služby spojené so športovým prog-
ramom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; 
zábavné služby nočných klubov; poskytovanie 
počítačových hier (on-line); informácie o výcho-
ve, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptý-
lenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreá-
cie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; 
poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; pre-
nájom športového výstroja s výnimkou doprav-
ných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri 
výbere povolania; poradenské a informačné služ-
by v oblasti uvedených služieb v triede 41. 

(540) LET'S DANCE - Tanečná 
 horúčka na Markíze 
(732) The British Broadcasting Corporation, Broadcas-

ting House, Portland Place, London W1A 1AA, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 218471 
(151) 14.6.2007 
(156) 21.9.2016 
(180) 21.9.2026 
(210) 1736-2006 
(220) 21.9.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 38, 41 
(511) 38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 

druhov programov, informačné kancelárie; tlačové 
kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ, 
poskytovanie telekomunikačných služieb; posky-
tovanie telekomunikačného pripojenia do sveto-
vej počítačovej siete; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; 
výroba publicistických, spravodajských, zábav-
ných, vzdelávacích, kultúrnych a športových prog-
ramov; výroba hudobných programov; hudobno- 
-skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; 
organizovanie svadobných a predsvadobných zá-
bav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizova-
nie vedomostných, športových, zábavných, hu-
dobných a športových súťaží, organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov 
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava pos-
kytované v prázdninových táboroch; služby klu-
bov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, 
školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie živých vystúpení; živé predstave- 
 
 

nie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby 
filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; po-
žičiavanie filmov; požičiavanie filmových pre-
mietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné 
predstavenia; výroba divadelných alebo iných 
predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich 
divadelných, koncertných a varietných umelcov; 
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvu-
kových a zvukovo-obrazových nahrávok; vyda-
vateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vy-
dávania reklamných materiálov; zverejňovanie  
a vydávanie textov okrem reklamných; poskyto-
vanie elektronických publikácií on-line (bez mož-
nosti kopírovania), organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; umelecké módne agen-
túry; kempingové služby spojené so športovým 
programom, služby súvisiace s telesnými cviče-
niami; zábavné služby nočných klubov; poskyto-
vanie počítačových hier (on-line); informácie o vý-
chove, vzdelávaní; informácie o možnostiach roz-
ptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rek-
reácie; prekladateľské služby; prenájom dekorá-
cií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom športového výstroja s výnimkou dop-
ravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc 
pri výbere povolania; poradenské a informačné 
služby v oblasti uvedených služieb v triede 41. 

(540) LET'S DANCE - Horúčka 
 nedeľňajšej noci 
(732) The British Broadcasting Corporation, Broadcas-

ting House, Portland Place, London W1A 1AA, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 218472 
(151) 14.6.2007 
(156) 21.9.2016 
(180) 21.9.2026 
(210) 1735-2006 
(220) 21.9.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 38, 41 
(511) 38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 

druhov programov, informačné kancelárie; tlačové 
kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ, 
poskytovanie telekomunikačných služieb; posky-
tovanie telekomunikačného pripojenia do sveto-
vej počítačovej siete; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; 
výroba publicistických, spravodajských, zábav-
ných, vzdelávacích, kultúrnych a športových prog-
ramov; výroba hudobných programov; hudobno- 
-skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; 
organizovanie svadobných a predsvadobných zá-
bav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizova-
nie vedomostných, športových, zábavných, hudob-
ných a športových súťaží, organizovanie zábav, 
karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie 
večierkov; moderovanie relácií, programov a po-
dujatí; zábavné parky; služby a zábava poskyto-
vané v prázdninových táboroch; služby klubov 
zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; orga- 
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nizovanie a vedenie seminárov, kongresov, ško-
lení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; or-
ganizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; 
filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby fil-
mových, divadelných a nahrávacích štúdií; poži-
čiavanie filmov; požičiavanie filmových premie-
tacích prístrojov a príslušenstva; divadelné pred-
stavenia; výroba divadelných alebo iných pred-
stavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich 
divadelných, koncertných a varietných umelcov; 
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvuko-
vých a zvukovo-obrazových nahrávok; vydava-
teľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vy-
dávania reklamných materiálov; zverejňovanie  
a vydávanie textov okrem reklamných; poskyto-
vanie elektronických publikácií on-line (bez mož-
nosti kopírovania), organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; umelecké módne agen-
túry; kempingové služby spojené so športovým 
programom, služby súvisiace s telesnými cviče-
niami; zábavné služby nočných klubov; poskyto-
vanie počítačových hier (on-line); informácie o vý-
chove, vzdelávaní; informácie o možnostiach roz-
ptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rek-
reácie; prekladateľské služby; prenájom dekorá-
cií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom športového výstroja s výnimkou dop-
ravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc 
pri výbere povolania; poradenské a informačné 
služby v oblasti uvedených služieb v triede 41. 

(540) LET'S DANCE - Magazín 
(732) The British Broadcasting Corporation, Broadcas-

ting House, Portland Place, London W1A 1AA, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 218523 
(151) 13.7.2007 
(156) 11.1.2016 
(180) 11.1.2026 
(210) 5028-2006 
(220) 11.1.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 8 (511) 9, 18, 35, 37, 38 
(511) 9 - Telefónne prístroje, prenosné telefóny, mo-

bilné telefóny, telefónne záznamníky, videotele-
fóny, základné stanice a prenosové zariadenia na 
telefonovanie, pamäťové karty, modemy, nabíjacie 
agregáty pre elektrické batérie, nabíjačky akumu-
látorov, batérie do telefónov, mobilných telefó-
nov, rádiotelefónne zariadenia, telefónne slúchad-
lá, slúchadlá na odposluch telefónov, zariadenia 
na prenos zvuku z telefónu do slúchadiel, príslu-
šenstvo k mobilným telefónom na reprodukciu 
hovoru, elektrické káble a drôty, kódované SIM 
karty, telefónne káble, telefónne mikrofóny, vy-
sielacie zariadenia (telekomunikácie), telekomu-
nikačné vysielače, vysielače elektronických sig-
nálov, zariadenia na záznam, prenos a reproduk-
ciu údajov, obrazu a/alebo zvuku, rádioprijímače, 
autorádia, telefóny s rádioprijímačom, čítacie za-
riadenia (informatika), puzdrá na mobilné telefó-
ny, retiazky alebo šnúrky na mobilné telefóny, 
kryty telefónnych prístrojov, predovšetkým mo-
bilných, klávesnice mobilných telefónov, nahra-
né počítačové programy, softvér pre telefóny. 

 

18 - Kožené puzdrá na mobilné telefóny, kožené 
remienky, kožené šnúrky, puzdrá a obaly z vul-
kanfíbru, vrecká, tašky, kožené povrázky, kufrí-
ky, imitácia kože, kožené alebo kožou potiahnuté 
puzdrá. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti telefónov, 
súčastí telefónov, telefónneho príslušenstva a do-
plnkov, poradenstvo v obchodnej činnosti, pre-
dovšetkým pri predaji telefónov a ich príslušen-
stva a doplnkov, reklama, on-line reklama v in-
ternete, sprostredkovanie obchodu s tovarom, pre-
dovšetkým s uvedeným tovarom, poskytovanie  
a sprostredkovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
37 - Montáž, údržba, servis a oprava strojov a za-
riadení, predovšetkým telefónov, príslušenstva  
k telefónom, informácie o opravách, poskytova-
nie a sprostredkovanie uvedených služieb pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
38 - Telefónna komunikácia, telefonické služby, 
telekonferenčné služby, telekomunikačné infor-
mácie, služby zabezpečujúce vstup do telekomu-
nikačných sietí, komunikácia pomocou počítačo-
vých terminálov, posielanie správ, poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počí-
tačovej siete, poskytovanie užívateľského prístu-
pu do svetovej počítačovej siete, elektronická poš-
ta, prenájom modemov, prenájom telefónov, pre-
nájom telekomunikačných prístrojov, poskytova-
nie a sprostredkovanie uvedených služieb pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(732) RODEN, spol. s r. o., Cesta na Klanec 13, 841 03 
Bratislava, SK; 

(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 218572 
(151) 13.7.2007 
(156) 15.11.2016 
(180) 15.11.2026 
(210) 6351-2006 
(220) 15.11.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 8 (511) 2, 19, 37 
(511) 2 - Ohňovzdorné farby. 

19 - Ohňovzdorné cementové povlaky; omietky 
pre stavebníctvo; protipožiarne priečky. 
37 - Maľovanie a natieranie interiéru a exteriéru 
vrátane stavebných konštrukcií; murárstvo; sta-
vebná činnosť. 
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(540) 

  
 

(732) KNAUF Praha, spol. s r. o., Mladoboleslavská 949, 
197 00 Praha 9-Kbely, CZ; 

 
 

(111) 218573 
(151) 13.7.2007 
(156) 15.11.2016 
(180) 15.11.2026 
(210) 6352-2006 
(220) 15.11.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 8 (511) 2, 19, 37 
(511) 2 - Ohňovzdorné farby. 

19 - Ohňovzdorné cementové povlaky; omietky 
pre stavebníctvo; protipožiarne priečky. 
37 - Maľovanie a natieranie interiéru a exteriéru 
vrátane stavebných konštrukcií; murárstvo; sta-
vebná činnosť. 

(540) SIBATERM 
(732) KNAUF Praha, spol. s r. o., Mladoboleslavská 949, 

197 00 Praha 9-Kbely, CZ; 
 
 

(111) 218653 
(151) 13.7.2007 
(156) 17.3.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 539-2006 
(220) 17.3.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 9 (511) 11, 32 
(511) 11 - Sterilizátory vody, zariadenia a stroje na čis-

tenie vody, filtračné zariadenia na úpravu vody, 
filtre na pitnú vodu, prístroje a zariadenia na chla-
denie, ohrievanie a sušenie, osvetľovacie zariade-
nia a zariadenia na ventiláciu, zariadenia a lampy 
na čistenie vzduchu, zariadenia na rozvod vody, 
potrubí, batérie a ventily na rozvody vody, ioni-
zátory, odstraňovače zápachu z kvapalín, plynov 
a vzduchu. 
32 - Nealkoholické nápoje, a to voda stolová, up-
ravená, sýtená aj minerálna, pitná voda, dojčen-
ské vody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) biela, svetlomodrá, tmavomodrá 
(732) Ružička Hubert, Zochova 45, 900 01 Modra, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 218769 
(151) 27.7.2007 
(156) 18.9.2016 
(180) 18.9.2026 
(210) 1703-2006 
(220) 18.9.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.9.2007 

 8 (511) 30, 31, 35 
(511) 30 - Trvanlivé pečivo; jemné pečivo; sušienky; 

sucháre; keksy; biskvity; vafle; tyčinky; piškóty; 
cukrovinky; cukríky; karamelky; pralinky; oblát-
ky; perníky; medovníky; zákusky; koláče; čoko-
ládové a nečokoládové polevy; kakaové, čokolá-
dové, kávové a ovocné príchuti; náplne a krémy; 
zmrzliny; prísady do zmrzliny. 
31 - Arašidové výlisky pre zvieratá; jadrové kr-
mivo pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie pre 
zvieratá; krmivo pre zvieratá; kŕmne zmesi pre 
zvieratá; mleté arašidy pre zvieratá; nápoje pre 
zvieratá; posilňujúce prípravky pre zvieratá; pot-
rava pre zvieratá; potrava pre zvieratá chované  
v domácnosti; prípravky na výkrm zvierat; prísa-
dy do krmív, nie na lekárske účely; ryžová múka 
ako krmivo; slama ako krmivo; suché krmivo; 
vápno ako krmivo pre zvieratá; šrot pre zvieratá. 
35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť 
pre uvedené tovary; reklama; reklamné informá-
cie spojené s uvedenými tovarmi. 

(540) BOBIK 
(732) Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 

Veľké Uherce, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 218809 
(151) 13.8.2007 
(156) 20.7.2016 
(180) 20.7.2026 
(210) 1330-2006 
(220) 20.7.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení, 

reklama, reklamné oznamy - rozširovanie, uverej-
ňovanie reklamných textov, služby (telefónne od-
kazovače), poradenstvo v obchodnej činnosti, vy-
davateľská činnosť (vydávanie reklamných mate-
riálov). 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  11 - 2016 - SK (obnovené ochranné známky) 217 
 

38 - Poskytovanie telekomunikačnej služby au-
diotex, telefaxové služby, prenájom telekomuni-
kačných prístrojov, telefónne služby, telekomu-
nikačné služby, SMS služby, vysielanie v elek-
tronických médiách (TV, rozhlas, internet). 
41 - Poskytovanie (online) počítačových hier z po-
čítačových sietí; počítačové hry o peniaze; vyda-
vateľská činnosť (vydávanie kníh a časopisov) vrá-
tane vydávania online kníh a časopisov v elektro-
nickej forme s výnimkou vydávania reklamných 
materiálov. 

(540) TEODORA 
(732) B.B.P. s. r. o., Azalková 8, 821 01 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218815 
(151) 13.8.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1549-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Cukrárske a pekárske výrobky s posilňujúcim 

a podporným liečivým účinkom, cukrárske a pe-
kárske výrobky pre diabetikov upravené na le-
kárske účely. 
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čo-
koládové a nečokoládové cukrovinky, čokoláda, 
keksy, krekery, oblátky, sušienky, vafle, dezerty, 
plnené oblátky, tyčinky, obilné prípravky, man-
dľové cukrovinky, výrobky z obilnín. 

(540) 

  
 

(591) biela, bledo/tmavohnedá, sivá, zelená, červená, 
cyklámenová, bledo/tmavomodrá 

(732) I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratisla-
va, SK; 

(740) Kubányiová Andrea, JUDr., Trnava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 218816 
(151) 13.8.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1550-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Cukrárske a pekárske výrobky s posilňujúcim 

a podporným liečivým účinkom, cukrárske a pe-
kárske výrobky pre diabetikov upravené na le-
kárske účely. 
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čo-
koládové a nečokoládové cukrovinky, čokoláda, 
keksy, krekery, oblátky, sušienky, vafle, dezerty, 
plnené oblátky, tyčinky, obilné prípravky, man-
dľové cukrovinky, výrobky z obilnín. 

(540) 

  
 

(591) biela, žltá, bledo/tmavohnedá, sivá, zelená, čer-
vená, cyklámenová, bledo/tmavomodrá 

(732) I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratisla-
va, SK; 

(740) Kubányiová Andrea, JUDr., Trnava, SK; 
 
 

(111) 218817 
(151) 13.8.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1551-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Cukrárske a pekárske výrobky s posilňujúcim 

a podporným liečivým účinkom, cukrárske a pe-
kárske výrobky pre diabetikov upravené na le-
kárske účely. 
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čo-
koládové a nečokoládové cukrovinky, čokoláda, 
keksy, krekery, oblátky, sušienky, vafle, dezerty, 
plnené oblátky, tyčinky, obilné prípravky, man-
dľové cukrovinky, výrobky z obilnín. 
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(540) 

  
 

(591) biela, žltá, bledo/tmavohnedá, sivá, zelená, čer-
vená, cyklámenová, bledo/tmavomodrá 

(732) I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratisla-
va, SK; 

(740) Kubányiová Andrea, JUDr., Trnava, SK; 
 
 

(111) 218818 
(151) 13.8.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1552-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Cukrárske a pekárske výrobky s posilňujúcim 

a podporným liečivým účinkom, cukrárske a pe-
kárske výrobky pre diabetikov upravené na le-
kárske účely. 
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čo-
koládové a nečokoládové cukrovinky, čokoláda, 
keksy, krekery, oblátky, sušienky, vafle, dezerty, 
plnené oblátky, tyčinky, obilné prípravky, man-
dľové cukrovinky, výrobky z obilnín. 

(540) 

  
 

(591) biela, žltá, bledo/tmavohnedá, sivá, bledo/tmavo-
zelená, červená, cyklámenová, bledo/tmavomodrá 

(732) I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratisla-
va, SK; 

(740) Kubányiová Andrea, JUDr., Trnava, SK; 
 

 

(111) 218819 
(151) 13.8.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1553-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Cukrárske a pekárske výrobky s posilňujúcim 

a podporným liečivým účinkom, cukrárske a pe-
kárske výrobky pre diabetikov upravené na le-
kárske účely. 
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čo-
koládové a nečokoládové cukrovinky, čokoláda, 
keksy, krekery, oblátky, sušienky, vafle, dezerty, 
plnené oblátky, tyčinky, obilné prípravky, man-
dľové cukrovinky, výrobky z obilnín. 

(540) 

  
 

(591) biela, žltá, bledo/tmavohnedá, sivá, bledo/tmavo-
zelená, červená, cyklámenová, bledo/tmavomodrá 

(732) I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratisla-
va, SK; 

(740) Kubányiová Andrea, JUDr., Trnava, SK; 
 
 

(111) 218825 
(151) 13.8.2007 
(156) 7.9.2016 
(180) 7.9.2026 
(210) 1655-2006 
(220) 7.9.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Prípravky na osvieženie vzduchu, prípravky na 

dezodoráciu vzduchu; dezodoranty, nie na osob-
né použitie; prípravky na neutralizáciu nepríjem-
ných a nežiaducich pachov. 

(540) AMBI PUR, PARFUM PRE 
 VÁŠ DOMOV 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 218846 
(151) 13.8.2007 
(156) 12.10.2016 
(180) 12.10.2026 
(210) 1836-2006 
(220) 12.10.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 8 (511) 18, 25 
(511) 18 - Usne, kože, koženky a výrobky z týchto ma-

teriálov patriace do triedy 18; kufre a cestovné 
tašky; dáždniky, slnečníky a prenosné striešky na 
ochranu pred priamymi slnečnými lúčmi, vychádz-
kové palice. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

(540) Think! 
(732) Think Schuhwerk GmbH, Hauptstrasse 35, A-4794 

Kopfing, AT; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218847 
(151) 13.8.2007 
(156) 12.10.2016 
(180) 12.10.2026 
(210) 1837-2006 
(220) 12.10.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 8 (511) 35, 43 
(511) 35 - Reklamné sprostredkovateľské agentúry; ob-

chodné alebo podnikateľské informácie; infor-
mačné komerčné kancelárie; nábor zamestnancov; 
zásobovacie služby pre tretie osoby; sprostredko-
vateľne práce; kopírovanie alebo rozmnožovanie 
dokumentov atď.; reklama; reklamné agentúry. 
43 - Penzióny; motelové služby; ubytovacie kan-
celárie (hotely, penzióny). 

(540) 

  
 

(732) Bartoš Pavel, WESTEN, Cintorínska 6, 984 01 
Lučenec, SK; 

 
 

(111) 218928 
(151) 14.8.2007 
(156) 10.8.2016 
(180) 10.8.2026 
(210) 5913-2006 
(220) 10.8.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 35 
(511) 35 - Obchodný manažment a odborné podnikové 

poradenstvo, prevádzkovanie siete maloobchod-
ných predajní s tovarmi v triedach 5, 29, 30 a 32, 
poskytovanie pomoci pri prevádzke supermarke-
tov a obchodov, poskytovanie obchodných in-
formácií, komerčná informačná kancelária. 

 

(540) GREEN WAYS 
(732) Green Ways, s. r. o., Na Pasekách 15, 831 06 

Bratislava, SK; 
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219309 
(151) 17.9.2007 
(156) 2.11.2016 
(180) 2.11.2026 
(210) 6291-2006 
(220) 2.11.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 35, 36, 38, 39 
(511) 35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie, 

poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií, a to poskytovanie analýz dokladov, 
obchodných a reklamných služieb, poradenstva  
v obchodnej činnosti, odkazovacie telefónne služ-
by (telefónne odkazy, otázky), zoraďovanie údajov 
v počítačovej databáze, vyhľadávanie dát v počí-
tačových súboroch pre tretie osoby, spracovanie 
textov. 
36 - Finančné informácie, finančníctvo (služby  
v oblasti pohľadávok), hypotéky (poskytovanie pô-
žičiek), konzultačné služby finančné, lízing, plate-
nie na splátky, pôžičky (financovanie), pôžička (zá-
ručná, pozastavujúce pôžičky), vydávanie kredit-
ných kariet. 
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a ob-
razových informácií pomocou počítača, informá-
cie o telekomunikáciách. 
39 - Skladovanie údajov a dokumentov elektronic-
ky uložených. 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela 
(732) SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, 

Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219327 
(151) 17.9.2007 
(156) 6.12.2016 
(180) 6.12.2026 
(210) 6426-2006 
(220) 6.12.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne a veteri-

nárne. 

(540) RISEPRO 
(732) Valeant Czech Pharma s.r.o., Truhlářská 1104/13, 

1103/15, 110 00 Praha 1, CZ; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 219695 
(151) 9.11.2007 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1305-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elek-
trické a elektronické zariadenia a nástroje na spra-
covanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vy-
beranie alebo príjem údajov, zariadenia a nástro-
je na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, tele-
vízne zariadenia a nástroje, hologramy, počítače, 
periférne vybavenie pre počítače, programové 
elektronické obvody na prenos údajov, počítačo-
vé programy, počítačový softvér, disky, pásky  
a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče úda-
jov, čisté a už nahrané magnetické karty, počíta-
čový softvér z internetu, elektronické publikácie 
(ktoré možno načítať) poskytované online z počí-
tačových databáz alebo z internetu, počítačový 
softvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane mo-
demov) umožňujúce pripojenie na databázy a in-
ternet, počítačový softvér umožňujúci vyhľadá-
vanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno na-
čítať) poskytovanej z počítačovej databázy alebo 
z internetu, digitálna hudba (ktorú možno načí-
tať) poskytovaná z internetových webových strá-
nok vo formáte MP3, zariadenia na prehrávanie 
hudby z internetu, MP3 prehrávače, satelitné vy-
sielače a prijímače, elektronické drôty a káble, od-
porové káble, zváracie elektródy, pagingové prí-
stroje, rádiové pagingové prístroje a rádiotele-
fónne zariadenia a nástroje, telefóny, mobilné te-
lefóny a telefónne príručné zariadenia, príslušen-
stvo k telefónom a príručným telefónnym zaria-
deniam, adaptéry, ktoré možno používať s tele-
fónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s te-
lefónmi, stolové alebo do auta zabudovateľné jed-
notky obsahujúce reproduktory umožňujúce po-
užívanie príručných telefónnych zariadení bez 
použitia rúk, držiaky príručných telefónov zabu-
dovateľné do auta, tašky a kufríky špeciálne upra-
vené na držanie alebo prenášanie prenosných te-
lefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva, 
osobné výpočtové organizéry, antény, batérie, mik-
roprocesory, klávesnice, modemy, globálne elek-
tronické systémy určujúce polohu, elektronické 
navigačné a polohu určujúce zariadenia a nástro-
je, zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako 
monitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a ná-
stroje, elektronické ovládanie, testovacie (iné ako 
testovanie typu in-vivo), signalizačné, kontrolné 
(dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, op-
tické a elektrooptické zariadenia a nástroje, video-
filmy, elektrické a elektronické zariadenia a pe-
riférne vybavenie určené alebo prispôsobené na 
používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia 
a vybavenie a nástroje na elektronické hry, počí-
tačové programy a iné údaje na nosičoch, časti  
a súčasti na všetky spomenuté tovary. 
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach,  
 

tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky 
na obrazy z papiera, kartónu, lepenky; knihy, ča-
sopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie pot-
reby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, kancelárske náčinie, kancelár-
ske položky na uchovanie neobsiahnuté v iných 
triedach, škatule na stôl, materiály na kreslenie  
a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre 
a knihy na osobné záznamy, záložky, kalendáre, 
plagáty, plánovače, materiál na modelovanie ne-
obsiahnutý v iných triedach, materiály na vzde-
lávanie a vyučovanie, prenosné tašky z papiera, 
kartónu a plastu obsiahnuté v tejto triede. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný ma-
nažment, obchodná administrácia, organizácia a ma-
nažment obchodných činností; obchodné infor-
mačné služby, spracovanie administratívy a orga-
nizovanie poštových objednávacích služieb, za-
bezpečovanie obchodných uvádzaní, služby ob-
chodného výskumu a prieskumu, služby obchod-
ných prognóz, poskytovanie obchodných, úrad-
níckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a in-
formačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych 
záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie 
a vedenie výstav na obchodné účely, maloobchod-
ný predaj telekomunikačných a komunikačných 
prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických 
prístrojov a nástrojov, počítačového hardvéru a soft-
véru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie cez 
internet, obchodné administratívne služby na spra-
covanie odbytu na internete, reklamné služby na 
podporu elektronického obchodu, poskytovanie 
informácií a poradenstva pri dodávaní a propa-
govaní komodít a výber a zobrazovanie tovarov, 
poskytovanie informácií a poradenstva perspek-
tívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhromaž-
ďovanie rozličných tovarov v prospech iných (ok-
rem ich prepravy), umožňovanie pohodlného preh-
liadania zákazníkom a nákup týchto tovarov, všet-
ko uvedené poskytované online z počítačovej da-
tabázy alebo cez internet alebo poskytované iný-
mi prostriedkami; kompilácia a prepis údajov; 
kompilácia údajov a online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; kompilácia adresárov na 
publikovanie na internete, prenájom priestoru na 
webových stránkach na reklamu tovarov a služieb; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre zákazníkov; odkazovacie telefónne služby; zbie-
ranie a zoraďovanie údajov do počítačovej data-
bázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných 
zariadení a systémov, telefónov, mobilných tele-
fónov a telefónov príručných zariadení, zariadení 
pre paging, zariadení pre rádiopaging, rádiotele-
fónnych zariadení, počítačových a osobných or-
ganizérov, počítačového hardvéru, satelitných vy-
sielačov a prijímačov; informačné, poradenské  
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované online z počítačovej databá-
zy alebo z internetu s výnimkou poradenstva  
v oblasti počítačového hardvéru alebo poskyto-
vané inými prostriedkami; informačné a pora-
denské služby súvisiace s domovou výstavbou, 
údržbou a opravami, všetky poskytované prostred-
níctvom telefónneho spojenia, informačné a po-
radenské služby súvisiace s údržbou automobilov 
a opravami, všetko poskytované prostredníctvom  
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telekomunikačného spojenia, informačné služby 
súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované 
online z počítačovej databázy alebo z internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a preno-
su správ, rádiové pagingové služby a služby elek-
tronickej pošty, prenos a príjem údajov a infor-
mácií, služby doručovania elektronických správ; 
online telekomunikačné informácie; služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba; pre-
nos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej 
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových 
a televíznych programov, služby videotextu, tele-
textu a prehliadania údajov, služby videospráv, 
služby videokonferencií, služby videotelefónu; te-
lekomunikačné informácie (vrátane webových strá-
nok); poskytovanie užívateľského prístupu na in-
ternet; poskytovanie telekomunikačného spojenia 
na internet a databázy; prenájom prístupu do po-
čítačových databáz; elektronické konferencie, 
diskusné skupiny a diskusné miestnosti, poskyto-
vanie prístupu na webové stránky s digitálnou hud-
bou na internete, poskytovanie prístupu na MP3 
webové stránky na internete, doručovanie digitál-
nej hudby telekomunikáciami; služby telekomu-
nikačného prístupu, prenos správ a obrazov po-
mocou výpočtovej techniky, komunikácia cez po-
čítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ 
a informácií o súčasnom dianí; poskytovanie prí-
stupu na elektronické online siete na získavanie 
informácií; prenájom a podnájom zariadení, ná-
strojov, prostriedkov alebo komponentov na po-
užitie pri poskytovaní spomenutých služieb; po-
radenské, informačné a konzultačné služby súvi-
siace s uvedeným. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služby 
programovania pre výpočtovú techniku, príprava 
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí; online po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru; 
online návrh počítačových systémov; online ak-
tualizovanie počítačových systémov; programo-
vanie online; poskytovanie internetových vyhľa-
dávačov; prenájom výpočtovej techniky; vytvá-
ranie a udržiavanie počítačových webových strá-
nok pre zákazníkov; hosťovanie na webových 
stránkach iných, inštalácia a údržba počítačového 
softvéru; kompilácia, tvorenie a údržba registra 
doménových názvov; poskytovanie informácií  
a poradenských služieb online z počítačovej da-
tabázy alebo cez internet súvisiace so všetkými 
uvedenými službami v tejto triede; obnovovanie 
počítačových databáz; predpoveď počasia, služby 
návrhu interiérov, informačné a poradenské služ-
by súvisiace so všetkými uvedenými službami. 

(540) Mobilpoints 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 219696 
(151) 9.11.2007 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1315-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektric-
ké a elektronické zariadenia a nástroje na spraco-
vanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vybe-
ranie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje 
na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, tele-
vízne zariadenia a nástroje, hologramy, počítače, 
periférne vybavenie pre počítače, programové 
elektronické obvody na prenos údajov, počítačo-
vé programy, počítačový softvér, disky, pásky  
a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče úda-
jov, čisté a už nahrané magnetické karty, počíta-
čový softvér z internetu, elektronické publikácie 
(ktoré možno načítať) poskytované online z počí-
tačových databáz alebo z internetu, počítačový 
softvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane 
modemov) umožňujúce pripojenie na databázy  
a internet, počítačový softvér umožňujúci vyhľa-
dávanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno 
načítať) poskytovanej z počítačovej databázy ale-
bo z internetu, digitálna hudba (ktorú možno na-
čítať) poskytovaná z internetových webových strá-
nok vo formáte MP3, zariadenia na prehrávanie 
hudby z internetu, MP3 prehrávače, satelitné vy-
sielače a prijímače, elektronické drôty a káble, 
odporové káble, zváracie elektródy, pagingové 
prístroje, rádiové pagingové prístroje a rádiotele-
fónne zariadenia a nástroje, telefóny, mobilné te-
lefóny a telefónne príručné zariadenia, príslušen-
stvo k telefónom a príručným telefónnym zaria-
deniam, adaptéry, ktoré možno používať s tele-
fónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s te-
lefónmi, stolové alebo do auta zabudovateľné 
jednotky obsahujúce reproduktory umožňujúce 
používanie príručných telefónnych zariadení bez 
použitia rúk, držiaky príručných telefónov zabu-
dovateľné do auta, tašky a kufríky špeciálne upra-
vené na držanie alebo prenášanie prenosných te-
lefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva, 
osobné výpočtové organizéry, antény, batérie, mik-
roprocesory, klávesnice, modemy, globálne elek-
tronické systémy určujúce polohu, elektronické 
navigačné a polohu určujúce zariadenia a nástro-
je, zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako 
monitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a ná-
stroje, elektronické ovládanie, testovacie (iné ako 
testovanie typu in-vivo), signalizačné, kontrolné 
(dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, op-
tické a elektrooptické zariadenia a nástroje, video-
filmy, elektrické a elektronické zariadenia a peri-
férne vybavenie určené alebo prispôsobené na 
používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia 
a vybavenie a nástroje na elektronické hry, počí-
tačové programy a iné údaje na nosičoch, časti  
a súčasti na všetky spomenuté tovary. 
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16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných trie-
dach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rám-
čeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky; kni-
hy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písa-
cie potreby, kancelársky tovar, kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie, 
kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté 
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na 
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adre-
sáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky, 
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na mode-
lovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály 
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky z pa-
piera, kartónu a plastu obsiahnuté v tejto triede. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný ma-
nažment, obchodná administrácia, organizácia  
a manažment obchodných činností; obchodné in-
formačné služby, spracovanie administratívy a or-
ganizovanie poštových objednávacích služieb, 
zabezpečovanie obchodných uvádzaní, služby ob-
chodného výskumu a prieskumu, služby obchod-
ných prognóz, poskytovanie obchodných, úrad-
níckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a in-
formačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych 
záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie 
a vedenie výstav na obchodné účely, maloobchod-
ný predaj telekomunikačných a komunikačných 
prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických 
prístrojov a nástrojov, počítačového hardvéru  
a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie 
cez internet, obchodné administratívne služby na 
spracovanie odbytu na internete, reklamné služby 
na podporu elektronického obchodu, poskytova-
nie informácií a poradenstva pri dodávaní a pro-
pagovaní komodít a výber a zobrazovanie tova-
rov, poskytovanie informácií a poradenstva per-
spektívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhro-
mažďovanie rozličných tovarov v prospech iných 
(okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného 
prehliadania zákazníkom a nákup týchto tovarov, 
všetko uvedené poskytované online z počítačovej 
databázy alebo cez internet alebo poskytované 
inými prostriedkami; kompilácia a prepis údajov; 
kompilácia údajov a online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; kompilácia adresárov na 
publikovanie na internete, prenájom priestoru na 
webových stránkach na reklamu tovarov a služieb; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre zákazníkov; odkazovacie telefónne služby; zbie-
ranie a zoraďovanie údajov do počítačovej da-
tabázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikač-
ných zariadení a systémov, telefónov, mobilných 
telefónov a telefónov príručných zariadení, za-
riadení pre paging, zariadení pre rádiopaging, rá-
diotelefónnych zariadení, počítačových a osob-
ných organizérov, počítačového hardvéru, sate-
litných vysielačov a prijímačov; informačné, po-
radenské a konzultačné služby súvisiace so všet-
kým uvedeným poskytované online z počítačovej 
databázy alebo z internetu s výnimkou poraden-
stva v oblasti počítačového hardvéru alebo pos-
kytované inými prostriedkami; informačné a po-
radenské služby súvisiace s domovou výstavbou, 
údržbou a opravami, všetky poskytované pros-
tredníctvom telefónneho spojenia, informačné  
 
 

a poradenské služby súvisiace s údržbou auto-
mobilov a opravami, všetko poskytované pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia, infor-
mačné služby súvisiace s opravami a inštaláciami 
poskytované online z počítačovej databázy alebo 
z internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a pre-
nosu správ, rádiové pagingové služby a služby 
elektronickej pošty, prenos a príjem údajov a in-
formácií, služby doručovania elektronických správ; 
online telekomunikačné informácie; služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba; prenos 
údajov telekomunikáciami, služby satelitnej ko-
munikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových 
a televíznych programov, služby videotextu, tele-
textu a prehliadania údajov, služby videospráv, 
služby videokonferencií, služby videotelefónu; 
telekomunikačné informácie (vrátane webových 
stránok); poskytovanie užívateľského prístupu na 
internet; poskytovanie telekomunikačného spoje-
nia na internet a databázy; prenájom prístupu do 
počítačových databáz; elektronické konferencie, 
diskusné skupiny a diskusné miestnosti, poskyto-
vanie prístupu na webové stránky s digitálnou 
hudbou na internete, poskytovanie prístupu na 
MP3 webové stránky na internete, doručovanie 
digitálnej hudby telekomunikáciami; služby tele-
komunikačného prístupu, prenos správ a obrazov 
pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez 
počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos 
správ a informácií o súčasnom dianí; poskytova-
nie prístupu na elektronické online siete na zís-
kavanie informácií; prenájom a podnájom zaria-
dení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov 
na použitie pri poskytovaní spomenutých služieb; 
poradenské, informačné a konzultačné služby sú-
visiace s uvedeným. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služby 
programovania pre výpočtovú techniku, príprava 
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí; online po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru; 
online návrh počítačových systémov; online ak-
tualizovanie počítačových systémov; programo-
vanie online; poskytovanie internetových vyhľa-
dávačov; prenájom výpočtovej techniky; vytvá-
ranie a udržiavanie počítačových webových strá-
nok pre zákazníkov; hosťovanie na webových 
stránkach iných, inštalácia a údržba počítačového 
softvéru; kompilácia, tvorenie a údržba registra 
doménových názvov; poskytovanie informácií  
a poradenských služieb online z počítačovej da-
tabázy alebo cez internet súvisiace so všetkými 
uvedenými službami v tejto triede; obnovovanie 
počítačových databáz; predpoveď počasia, služby 
návrhu interiérov, informačné a poradenské služ-
by súvisiace so všetkými uvedenými službami. 

(540) vipnet 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 219697 
(151) 9.11.2007 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1317-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektric-
ké a elektronické zariadenia a nástroje na spraco-
vanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vybe-
ranie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje 
na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, tele-
vízne zariadenia a nástroje, hologramy, počítače, 
periférne vybavenie pre počítače, programové 
elektronické obvody na prenos údajov, počítačo-
vé programy, počítačový softvér, disky, pásky  
a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče úda-
jov, čisté a už nahrané magnetické karty, počíta-
čový softvér z internetu, elektronické publikácie 
(ktoré možno načítať) poskytované online z počí-
tačových databáz alebo z internetu, počítačový 
softvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane mo-
demov) umožňujúce pripojenie na databázy a in-
ternet, počítačový softvér umožňujúci vyhľadá-
vanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno na-
čítať) poskytovanej z počítačovej databázy alebo 
z internetu, digitálna hudba (ktorú možno načí-
tať) poskytovaná z internetových webových strá-
nok vo formáte MP3, zariadenia na prehrávanie 
hudby z internetu, MP3 prehrávače, satelitné vy-
sielače a prijímače, elektronické drôty a káble, 
odporové káble, zváracie elektródy, pagingové 
prístroje, rádiové pagingové prístroje a rádiotele-
fónne zariadenia a nástroje, telefóny, mobilné te-
lefóny a telefónne príručné zariadenia, príslušen-
stvo k telefónom a príručným telefónnym zaria-
deniam, adaptéry, ktoré možno používať s tele-
fónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s te-
lefónmi, stolové alebo do auta zabudovateľné jed-
notky obsahujúce reproduktory umožňujúce pou-
žívanie príručných telefónnych zariadení bez po-
užitia rúk, držiaky príručných telefónov zabudo-
vateľné do auta, tašky a kufríky špeciálne upra-
vené na držanie alebo prenášanie prenosných te-
lefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva, 
osobné výpočtové organizéry, antény, batérie, 
mikroprocesory, klávesnice, modemy, globálne elek-
tronické systémy určujúce polohu, elektronické 
navigačné a polohu určujúce zariadenia a nástro-
je, zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako 
monitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a ná-
stroje, elektronické ovládanie, testovacie (iné ako 
testovanie typu in-vivo), signalizačné, kontrolné 
(dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, op-
tické a elektrooptické zariadenia a nástroje, video-
filmy, elektrické a elektronické zariadenia a peri-
férne vybavenie určené alebo prispôsobené na 
používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia 
a vybavenie a nástroje na elektronické hry, počí-
tačové programy a iné údaje na nosičoch, časti  
a súčasti na všetky spomenuté tovary. 
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach,  
 

tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky 
na obrazy z papiera, kartónu, lepenky; knihy, ča-
sopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie pot-
reby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, kancelárske náčinie, kancelár-
ske položky na uchovanie neobsiahnuté v iných 
triedach, škatule na stôl, materiály na kreslenie  
a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre 
a knihy na osobné záznamy, záložky, kalendáre, 
plagáty, plánovače, materiál na modelovanie ne-
obsiahnutý v iných triedach, materiály na vzde-
lávanie a vyučovanie, prenosné tašky z papiera, 
kartónu a plastu obsiahnuté v tejto triede. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný ma-
nažment, obchodná administrácia, organizácia a ma-
nažment obchodných činností; obchodné infor-
mačné služby, spracovanie administratívy a orga-
nizovanie poštových objednávacích služieb, za-
bezpečovanie obchodných uvádzaní, služby ob-
chodného výskumu a prieskumu, služby obchod-
ných prognóz, poskytovanie obchodných, úrad-
níckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a in-
formačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych 
záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie 
a vedenie výstav na obchodné účely, maloob-
chodný predaj telekomunikačných a komunikač-
ných prístrojov, nástrojov a systémov, elektronic-
kých prístrojov a nástrojov, počítačového hardvé-
ru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, 
aukcie cez internet, obchodné administratívne služ-
by na spracovanie odbytu na internete, reklamné 
služby na podporu elektronického obchodu, pos-
kytovanie informácií a poradenstva pri dodávaní 
a propagovaní komodít a výber a zobrazovanie 
tovarov, poskytovanie informácií a poradenstva 
perspektívnym kupujúcim komodít a tovarov, 
zhromažďovanie rozličných tovarov v prospech 
iných (okrem ich prepravy), umožňovanie poho-
dlného prehliadania zákazníkom a nákup týchto 
tovarov, všetko uvedené poskytované online z po-
čítačovej databázy alebo cez internet alebo pos-
kytované inými prostriedkami; kompilácia a pre-
pis údajov; kompilácia údajov a online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; kompilácia 
adresárov na publikovanie na internete, prenájom 
priestoru na webových stránkach na reklamu to-
varov a služieb; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch pre zákazníkov; odkazovacie 
telefónne služby; zbieranie a zoraďovanie údajov 
do počítačovej databázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikač-
ných zariadení a systémov, telefónov, mobilných 
telefónov a telefónov príručných zariadení, zaria-
dení pre paging, zariadení pre rádiopaging, rádio-
telefónnych zariadení, počítačových a osobných 
organizérov, počítačového hardvéru, satelitných 
vysielačov a prijímačov; informačné, poradenské 
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované online z počítačovej databázy 
alebo z internetu s výnimkou poradenstva v ob-
lasti počítačového hardvéru alebo poskytované 
inými prostriedkami; informačné a poradenské 
služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou 
a opravami, všetky poskytované prostredníctvom 
telefónneho spojenia, informačné a poradenské 
služby súvisiace s údržbou automobilov a opra-
vami, všetko poskytované prostredníctvom tele- 
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komunikačného spojenia, informačné služby sú-
visiace s opravami a inštaláciami poskytované 
online z počítačovej databázy alebo z internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a preno-
su správ, rádiové pagingové služby a služby elek-
tronickej pošty, prenos a príjem údajov a infor-
mácií, služby doručovania elektronických správ; 
online telekomunikačné informácie; služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba; pre-
nos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej 
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádio-
vých a televíznych programov, služby videotex-
tu, teletextu a prehliadania údajov, služby video-
správ, služby videokonferencií, služby videotele-
fónu; telekomunikačné informácie (vrátane we-
bových stránok); poskytovanie užívateľského prís-
tupu na internet; poskytovanie telekomunikačné-
ho spojenia na internet a databázy; prenájom prí-
stupu do počítačových databáz; elektronické kon-
ferencie, diskusné skupiny a diskusné miestnosti, 
poskytovanie prístupu na webové stránky s digi-
tálnou hudbou na internete, poskytovanie prístu-
pu na MP3 webové stránky na internete, doručo-
vanie digitálnej hudby telekomunikáciami; služby 
telekomunikačného prístupu, prenos správ a ob-
razov pomocou výpočtovej techniky, komunikácia 
cez počítač, služby spravodajskej agentúry, pre-
nos správ a informácií o súčasnom dianí; posky-
tovanie prístupu na elektronické online siete na 
získavanie informácií; prenájom a podnájom za-
riadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponen-
tov na použitie pri poskytovaní spomenutých slu-
žieb; poradenské, informačné a konzultačné služ-
by súvisiace s uvedeným. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služby 
programovania pre výpočtovú techniku, príprava 
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí; online po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru; 
online návrh počítačových systémov; online ak-
tualizovanie počítačových systémov; programova-
nie online; poskytovanie internetových vyhľadá-
vačov; prenájom výpočtovej techniky; vytváranie 
a udržiavanie počítačových webových stránok 
pre zákazníkov; hosťovanie na webových strán-
kach iných, inštalácia a údržba počítačového soft-
véru; kompilácia, tvorenie a údržba registra do-
ménových názvov; poskytovanie informácií a po-
radenských služieb online z počítačovej databázy 
alebo cez internet súvisiace so všetkými uvede-
nými službami v tejto triede; obnovovanie počí-
tačových databáz; predpoveď počasia, služby ná-
vrhu interiérov, informačné a poradenské služby 
súvisiace so všetkými uvedenými službami. 

(540) My Next 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 219774 
(151) 9.11.2007 
(156) 15.3.2017 
(180) 15.3.2027 
(210) 539-2007 
(220) 15.3.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie. 
(540) 

  
(732) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho 

2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220154 
(151) 11.1.2008 
(156) 21.7.2016 
(180) 21.7.2026 
(210) 1336-2006 
(220) 21.7.2006 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 1, 2, 7, 8, 16, 17, 19, 35 
(511) 1 - Lepidlá na priemyselné účely; rozpúšťadlá na 

laky a fermeže; priemyselné chemikálie; technic-
ké kvapaliny patriace do tejto triedy; silikóny; 
ochranné prípravky na škridly s výnimkou farieb 
a olejov; tmely (vodoodolné chemické prípravky) 
s výnimkou farieb; špárovacie hmoty. 
2 - Farby; laky; náterové látky; fermeže; farbivá; 
emailové farby; riedidlá; tužidlá, tvrdidlá; sikatí-
va (sušidlá) - všetko ako prísady pre farby, laky, 
nátery a fermeže; moridlá; ochranné prostriedky 
proti hrdzi a hnilobe dreva; ohňovzdorné nátery; 
práškové náterové látky; práškové farby; tlačia-
renské farby; impregnačné prostriedky na drevo, 
kov a betón vo forme farieb; elektroforézne náte-
rové látky; nátery na strešné krytiny; spojivá na 
farby; penetračné nátery; protiplesňové nátery. 
7 - Maliarske stroje; striekacie pištole na farbu. 
8 - Ručné náradie a nástroje, špachtle, škrabky, 
stierky. 
16 - Maliarske štetce, maliarske valčeky. 
17 - Izolačné materiály (polystyrén, montážne pe-
ny) a izolačné náterové farby. 
19 - Náterové hmoty - omietky pre stavebníctvo. 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov 
v uvedených triedach; obchodné a podnikateľské 
poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; rek-
lama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  11 - 2016 - SK (obnovené ochranné známky) 225 
 

(540) 

  
(591) biela, modrá, červená, žltá, oranžová, zelená, hnedá, 

ružová 
(732) L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 220333 
(151) 11.1.2008 
(156) 26.9.2016 
(180) 26.9.2026 
(210) 6091-2006 
(220) 26.9.2006 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 35 
(511) 35 - Maloobchodné služby supermarketov a hy-

permarketov, maloobchodné služby v oblasti to-
varov v triedach 1 až 34 vrátane očných alebo 
liečivých prístrojov, nástrojov a prípravkov na 
predpis alebo aj bez predpisu, šošoviek, kontakt-
ných šošoviek, okuliarov, ochranných okuliarov, 
slnečných okuliarov, okuliarových rámov, retia-
zok a šnúrok, puzdier, častí a súčastí k všetkým 
týmto tovarom vrátane príslušenstva a doplnkov 
k okuliarom, prípravkov na čistenie očí a šošo-
viek, sprostredkovanie obchodu s tovarom, služby 
umožňujúce zákazníkom pohodlné prezeranie a ná-
kup tovarov prostredníctvom obchodných domov, 
katalógov, zásielkovej služby, internetovej we-
bovej stránky, prostredníctvom telekomunikačných 
médií alebo cez televízne nákupné programy. 

(540) 

  
 

(732) Franchise Consortium Limited, International Trust 
Building, Road Town, Tortola, VG; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 220334 
(151) 11.1.2008 
(156) 26.9.2016 
(180) 26.9.2026 
(210) 6092-2006 
(220) 26.9.2006 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 
 
 

 9 (511) 35 
(511) 35 - Maloobchodné služby supermarketov a hy-

permarketov, maloobchodné služby v oblasti to-
varov v triedach 1 až 34 vrátane očných alebo 
liečivých prístrojov, nástrojov a prípravkov na 
predpis alebo aj bez predpisu, šošoviek, kontakt-
ných šošoviek, okuliarov, ochranných okuliarov, 
slnečných okuliarov, okuliarových rámov, retia-
zok a šnúrok, puzdier, častí a súčastí k všetkým 
týmto tovarom vrátane príslušenstva a doplnkov 
k okuliarom, prípravkov na čistenie očí a šošo-
viek, sprostredkovanie obchodu s tovarom, služ-
by umožňujúce zákazníkom pohodlné prezeranie 
a nákup tovarov prostredníctvom obchodných 
domov, katalógov, zásielkovej služby, internetovej 
webovej stránky, prostredníctvom telekomuni-
kačných médií alebo cez televízne nákupné prog-
ramy. 

(540) OCULIS 
(732) Franchise Consortium Limited, International Trust 

Building, Road Town, Tortola, VG; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 220787 
(151) 12.3.2008 
(156) 19.7.2016 
(180) 19.7.2026 
(210) 5825-2006 
(220) 19.7.2006 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 8 (511) 5, 32, 33, 43 
(511) 5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely, 

liečivé nápoje, bylinkové čaje na lekárske použi-
tie, dietetické látky upravené na lekárske účely, 
liečivé čaje, minerálne vody na liečenie, príprav-
ky na pitie obsahujúce stopové prvky pre ľudí. 
32 - Nealkoholické nápoje, izotonické nápoje, ener-
getické nealkoholické nápoje, prípravky na výro-
bu nápojov, prášky na prípravu šumivých nápo-
jov, tablety alebo pastilky na výrobu šumivých 
nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na 
výrobu nápojov, nealkoholický aperitív, nealkoho-
lické džúsy a šťavy, nealkoholické výťažky z ovo-
cia, zeleniny alebo rastlín, sýtená voda, sódová 
voda, šerbety ako nápoje, stolové vody, ovocné 
šťavy, zeleninové šťavy, pivo, citronády, nealko-
holický koktail, prípravky na výrobu minerál-
nych vôd, minerálne vody ako nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, alko-
holové extrakty, destilované nápoje, digestívy, li-
kéry a pálenky, liehoviny, alkoholické ovocné muš-
ty, víno, alkoholické mušty, alkoholické výťažky 
z ovocia. 
43 - Služby barov, kaviarne, reštaurácie, jedálne, 
bufety, rýchle občerstvenie, catering, príprava  
a dodávka jedál na objednávku do domu, samo-
obslužné reštaurácie, sprostredkovanie uvedených 
služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvede-
ných služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 
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(540) 

  
(591) purpurovo červená, modrá, biela 
(732) Daniška Vladimír, Ing., Nálepkova 13, 949 01 Nit-

ra, SK; Daniška Ewa Anna, Nálepkova 13, 949 01 
Nitra, SK; 

(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 221512 
(151) 13.5.2008 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1312-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Zváracie elektródy, pagingové prístroje, osobné 

výpočtové organizéry, antény, batérie, klávesni-
ce, modemy, globálne elektronické systémy ur-
čujúce polohu, elektronické navigačné a polohu 
určujúce zariadenia a nástroje, zariadenia a ná-
stroje na monitoring (iný ako monitoring typu in-
vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektronické ovlá-
danie, testovacie (iné ako testovanie typu in-vi-
vo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) zaria-
denia a nástroje. 
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, 
tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky 
na obrazy z papiera, kartónu, lepenky; knihy, ča-
sopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie pot-
reby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, kancelárske náčinie, kancelár-
ske položky na uchovanie neobsiahnuté v iných 
triedach, škatule na stôl, materiály na kreslenie  
a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre 
a knihy na osobné záznamy, záložky, kalendáre, 
plagáty, plánovače, materiál na modelovanie ne-
obsiahnutý v iných triedach, materiály na vzde-
lávanie a vyučovanie, prenosné tašky z papiera, 
kartónu a plastu obsiahnuté v tejto triede. 
35 - Odkazovacie telefónne služby. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných 
zariadení a systémov, telefónov, mobilných tele-
fónov a telefónov príručných zariadení, zariadení 
pre paging, zariadení pre rádiopaging, rádiotele-
fónnych zariadení, počítačových a osobných or-
ganizérov, počítačového hardvéru, satelitných vy-
sielačov a prijímačov; informačné, poradenské  
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované online z počítačovej databá-
zy alebo internetu s výnimkou poradenstva v ob-
lasti počítačového hardvéru alebo poskytované 
inými prostriedkami; informačné a poradenské 
služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou 
a opravami, všetky poskytované prostredníctvom 
telefónneho spojenia, informačné a poradenské  
 

služby súvisiace s údržbou automobilov a opra-
vami, všetko poskytované prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia, informačné služby sú-
visiace s opravami a inštaláciami poskytované 
online z počítačovej databázy alebo internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a preno-
su správ, rádiové pagingové služby a služby elek-
tronickej pošty, prenos a príjem údajov a infor-
mácií, služby doručovania elektronických správ; 
online telekomunikačné informácie; služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba; prenos 
údajov telekomunikáciami, služby satelitnej ko-
munikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových 
a televíznych programov, služby videotextu, tele-
textu a prehliadania údajov, služby videospráv, 
služby videokonferencií, služby videotelefónu; te-
lekomunikačné informácie (vrátane webových strá-
nok); poskytovanie užívateľského prístupu na in-
ternet; poskytovanie telekomunikačného spojenia 
na internet a databázy; prenájom prístupu do po-
čítačových databáz; elektronické konferencie, dis-
kusné skupiny a diskusné miestnosti, poskytova-
nie prístupu na webové stránky s digitálnou hud-
bou na internete, poskytovanie prístupu na MP3 
webové stránky na internete, doručovanie digi-
tálnej hudby telekomunikáciami; služby teleko-
munikačného prístupu, prenos správ a obrazov 
pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez 
počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos 
správ a informácií o súčasnom dianí; poskytova-
nie prístupu na elektronické online siete na zís-
kavanie informácií; prenájom a podnájom zaria-
dení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov 
na použitie pri poskytovaní spomenutých služieb; 
poradenské, informačné a konzultačné služby sú-
visiace s uvedeným. 
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
prenájom výpočtovej techniky; hosťovanie na 
webových stránkach iných, inštalácia a údržba 
počítačového softvéru; kompilácia, tvorenie a údrž-
ba registra doménových názvov; obnovovanie po-
čítačových databáz; predpoveď počasia. 

(540) Tomato 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221513 
(151) 13.5.2008 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1313-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 37, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie (ktoré možno načítať) 

poskytované online z počítačových databáz alebo 
internetu, digitálna hudba (ktorú možno načítať) 
poskytovaná z internetových webových stránok 
vo formáte MP3, elektronické drôty a káble, od-
porové káble, zváracie elektródy, pagingové prí-
stroje, držiaky príručných telefónov zabudova-
teľné do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené 
na držanie alebo prenášanie prenosných telefónov  
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 a telefónneho vybavenia a príslušenstva, testova-
cie (iné ako testovanie typu in-vivo), signalizačné, 
kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia a ná-
stroje, optické a elektrooptické zariadenia a ná-
stroje, videofilmy, časti a súčasti na všetky spo-
menuté tovary. 
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené  
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných trie-
dach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rám-
čeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky; kni-
hy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písa-
cie potreby, kancelársky tovar, kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie, 
kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté 
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na 
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adre-
sáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky, 
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na mode-
lovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály 
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky z pa-
piera, kartónu a plastu obsiahnuté v tejto triede. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodné 
informačné služby, spracovanie administratívy  
a organizovanie poštových objednávacích služieb, 
zabezpečovanie obchodných uvádzaní, služby ob-
chodného výskumu a prieskumu, služby obchod-
ných prognóz, poskytovanie obchodných, úrad-
níckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a in-
formačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych 
záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie 
a vedenie výstav na obchodné účely, maloob-
chodný predaj telekomunikačných a komunikač-
ných prístrojov, nástrojov a systémov, elektronic-
kých prístrojov a nástrojov, počítačového hardvé-
ru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, auk-
cie cez internet, obchodné administratívne služby 
na spracovanie odbytu na internete, reklamné 
služby na podporu elektronického obchodu, pos-
kytovanie informácií a poradenstva pri dodávaní 
a propagovaní komodít a výber a zobrazovanie 
tovarov, poskytovanie informácií a poradenstva 
perspektívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhro-
mažďovanie rozličných tovarov v prospech iných 
(okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného 
prehliadania zákazníkom a nákup týchto tovarov, 
všetko uvedené poskytované online z počítačovej 
databázy alebo cez internet alebo poskytované 
inými prostriedkami; kompilácia a prepis údajov; 
kompilácia údajov a online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; kompilácia adresárov na 
publikovanie na internete, prenájom priestoru na 
webových stránkach na reklamu tovarov a slu-
žieb; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch pre zákazníkov; odkazovacie telefónne 
služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do počí-
tačovej databázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikač-
ných zariadení a systémov, telefónov, mobilných 
telefónov a telefónov príručných zariadení, zaria-
dení pre paging, zariadení pre rádiopaging, rádio-
telefónnych zariadení, počítačových a osobných 
organizérov, počítačového hardvéru, satelitných 
vysielačov a prijímačov; informačné, poradenské 
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované online z počítačovej databá-
zy alebo internetu s výnimkou poradenstva v ob-
lasti počítačového hardvéru alebo poskytované 
inými prostriedkami; informačné a poradenské  
 

služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou 
a opravami, všetky poskytované prostredníctvom 
telefónneho spojenia, informačné a poradenské 
služby súvisiace s údržbou automobilov a opra-
vami, všetko poskytované prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia, informačné služby sú-
visiace s opravami a inštaláciami poskytované 
online z počítačovej databázy alebo internetu. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služby 
programovania pre výpočtovú techniku, príprava 
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí; online po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru; 
online návrh počítačových systémov; online ak-
tualizovanie počítačových systémov; programo-
vanie online; poskytovanie internetových vyhľa-
dávačov; prenájom výpočtovej techniky; vytvá-
ranie a udržiavanie počítačových webových strá-
nok pre zákazníkov; hosťovanie na webových 
stránkach iných, inštalácia a údržba počítačového 
softvéru; kompilácia, tvorenie a údržba registra 
doménových názvov; poskytovanie informácií  
a poradenských služieb online z počítačovej da-
tabázy alebo cez internet súvisiace so všetkými 
uvedenými službami v tejto triede; obnovovanie 
počítačových databáz; predpoveď počasia, služby 
návrhu interiérov, informačné a poradenské služ-
by súvisiace so všetkými uvedenými službami. 

(540) Paybox 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221625 
(151) 13.5.2008 
(156) 17.7.2016 
(180) 17.7.2026 
(210) 1314-2006 
(220) 17.7.2006 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektric-
ké a elektronické zariadenia a nástroje na spraco-
vanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vybe-
ranie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje 
na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvu-
ku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne 
zariadenia a nástroje, hologamy, počítače, peri-
férne vybavenie pre počítače, programové elek-
tronické obvody na prenos údajov, počítačové prog-
ramy, počítačový softvér, disky, pásky a drôty, 
pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté 
a už nahrané magnetické karty, počítačový soft-
vér z internetu, elektronické publikácie (ktoré 
možno načítať) poskytované online z počítačo-
vých databáz alebo internetu, počítačový softvér 
a telekomunikačné zariadenia (vrátane mode-
mov) umožňujúce pripojenie na databázy a inter-
net, počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie 
údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) 
poskytovanej z počítačovej databázy alebo inter-
netu, digitálna hudba (ktorú možno načítať) pos- 
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 kytovaná z internetových webových stránok vo 
formáte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby  
z internetu, MP3 prehrávače, satelitné vysielače  
a prijímače, elektronické drôty a káble, odporové 
káble, zváracie elektródy, pagingové prístroje, 
rádiové pagingové prístroje a rádiotelefónne za-
riadenia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny  
a telefónne príručné zariadenia, príslušenstvo k te-
lefónom a príručným telefónnym zariadeniam, 
adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, na-
bíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, 
stolové alebo do auta zabudovateľné jednotky 
obsahujúce reproduktory umožňujúce používanie 
príručných telefónnych zariadení bez použitia 
rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné 
do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené na 
držanie alebo prenášanie prenosných telefónov  
a telefónneho vybavenia a príslušenstva, osobné 
výpočtové organizéry, antény, batérie, mikropro-
cesory, klávesnice, modemy, globálne elektro-
nické systémy určujúce polohu, elektronické na-
vigačné a polohu určujúce zariadenia a nástroje, 
zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako mo-
nitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a nástroje, 
elektronické ovládanie, testovacie (iné ako testo-
vanie typu in-vivo), signalizačné, kontrolné (do-
hliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické 
a elektrooptické zariadenia a nástroje, videofilmy, 
elektrické a elektronické zariadenia a periférne 
vybavenie určené alebo prispôsobené na použí-
vanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia a vy-
bavenie a nástroje na elektronické hry, počítačo-
vé programy a iné údaje na nosičoch, časti a sú-
časti na všetky spomenuté tovary. 
16 - Písacie potreby, kancelárske náčinie, materiál 
na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach. 
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný ma-
nažment, obchodná administrácia, organizácia a ma-
nažment obchodných činností; obchodné infor-
mačné služby, spracovanie administratívy a or-
ganizovanie poštových objednávacích služieb, 
zabezpečovanie obchodných uvádzaní, služby ob-
chodného výskumu a prieskumu, služby obchod-
ných prognóz, poskytovanie obchodných, úrad-
níckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a in-
formačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych 
záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie 
a vedenie výstav na obchodné účely, maloobchod-
ný predaj telekomunikačných a komunikačných 
prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických 
prístrojov a nástrojov, počítačového hardvéru  
a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie 
cez internet, obchodné administratívne služby na 
spracovanie odbytu na internete, reklamné služby 
na podporu elektronického obchodu, poskytova-
nie informácií a poradenstva pri dodávaní a pro-
pagovaní komodít a výber a zobrazovanie tova-
rov, poskytovanie informácií a poradenstva per-
spektívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhro-
mažďovanie rozličných tovarov v prospech iných 
(okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného 
prehliadania zákazníkom a nákup týchto tovarov, 
všetko uvedené poskytované online z počítačovej 
databázy alebo cez internet alebo poskytované 
inými prostriedkami; kompilácia a prepis údajov; 
kompilácia údajov a online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; kompilácia adresárov na 
publikovanie na internete, prenájom priestoru na  
 

webových stránkach na reklamu tovarov a slu-
žieb; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch pre zákazníkov; odkazovacie telefónne 
služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do počí-
tačovej databázy. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikač-
ných zariadení a systémov, telefónov, mobilných 
telefónov a telefónov príručných zariadení, za-
riadení pre paging, zariadení pre rádiopaging, rá-
diotelefónnych zariadení, počítačových a osob-
ných organizérov, počítačového hardvéru, sate-
litných vysielačov a prijímačov; informačné, po-
radenské a konzultačné služby súvisiace so všet-
kým uvedeným poskytované online z počítačovej 
databázy alebo internetu s výnimkou poradenstva 
v oblasti počítačového hardvéru alebo poskyto-
vané inými prostriedkami; informačné a pora-
denské služby súvisiace s domovou výstavbou, 
údržbou a opravami, všetky poskytované pros-
tredníctvom telefónneho spojenia, informačné  
a poradenské služby súvisiace s údržbou auto-
mobilov a opravami, všetko poskytované prostred-
níctvom telekomunikačného spojenia, informač-
né služby súvisiace s opravami a inštaláciami pos-
kytované online z počítačovej databázy alebo in-
ternetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, 
faxové a telefaxové služby, služby zberu a preno-
su správ, rádiové pagingové služby a služby elek-
tronickej pošty, prenos a príjem údajov a infor-
mácií, služby doručovania elektronických správ; 
online telekomunikačné informácie; služby vý-
meny údajov ako telekomunikačná služba; pre-
nos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej 
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádio-
vých a televíznych programov, služby videotex-
tu, teletextu a prehliadania údajov, služby video-
správ, služby videokonferencií, služby videotele-
fónu; telekomunikačné informácie (vrátane we-
bových stránok); poskytovanie užívateľského prís-
tupu na internet; poskytovanie telekomunikačné-
ho spojenia na internet a databázy; prenájom prí-
stupu do počítačových databáz; elektronické kon-
ferencie, diskusné skupiny a diskusné miestnosti, 
poskytovanie prístupu na webové stránky s digi-
tálnou hudbou na internete, poskytovanie prístu-
pu na MP3 webové stránky na internete, doručo-
vanie digitálnej hudby telekomunikáciami; služby 
telekomunikačného prístupu, prenos správ a ob-
razov pomocou výpočtovej techniky, komuniká-
cia cez počítač, služby spravodajskej agentúry, 
prenos správ a informácií o súčasnom dianí; pos-
kytovanie prístupu na elektronické online siete na 
získavanie informácií; prenájom a podnájom za-
riadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponen-
tov na použitie pri poskytovaní spomenutých slu-
žieb; poradenské, informačné a konzultačné služ-
by súvisiace s uvedeným. 
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a ná-
vrh počítačového softvéru a programov, služby 
programovania pre výpočtovú techniku, príprava 
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítač-
mi a zariadeniami počítačových sietí; online po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru; 
online návrh počítačových systémov; online ak-
tualizovanie počítačových systémov; programo-
vanie online; poskytovanie internetových vyhľa-
dávačov; prenájom výpočtovej techniky; vytvá- 
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ranie a udržiavanie počítačových webových strá-
nok pre zákazníkov; hosťovanie na webových 
stránkach iných, inštalácia a údržba počítačového 
softvéru; kompilácia, tvorenie a údržba registra 
doménových názvov; poskytovanie informácií  
a poradenských služieb online z počítačovej da-
tabázy alebo cez internet súvisiace so všetkými 
uvedenými službami v tejto triede; obnovovanie 
počítačových databáz; predpoveď počasia, služby 
návrhu interiérov, informačné a poradenské služ-
by súvisiace so všetkými uvedenými službami. 

(540) Xcite 
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, Lassalle-

strasse 9, A-1020 Wien, AT; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225371 
(151) 14.7.2009 
(156) 21.7.2016 
(180) 21.7.2026 
(210) 5832-2006 
(220) 21.7.2006 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 5, 32, 33 
(511) 5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely, 

liečivé nápoje, bylinkové čaje na lekárske použi-
tie, dietetické látky upravené na lekárske účely, 
liečivé čaje, minerálne vody na liečenie, príprav-
ky na pitie obsahujúce stopové prvky pre ľudí. 
32 - Nealkoholické nápoje, izotonické nápoje, ener-
getické nealkoholické nápoje, prípravky na výro-
bu nápojov, prášky na prípravu šumivých nápo-
jov, tablety alebo pastilky na výrobu šumivých 
nápojov, príchute na výrobu nápojov, sirupy na 
výrobu nápojov, nealkoholický aperitív, nealko-
holické džúsy a šťavy, nealkoholické výťažky z ovo-
cia, zeleniny alebo rastlín, sýtená voda, sódová 
voda, šerbety ako nápoje, stolové vody, ovocné šťa-
vy, zeleninové šťavy, pivo, citronády, nealkoho-
lický koktail, prípravky na výrobu minerálnych 
vôd, minerálne vody ako nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, alko-
holové extrakty, destilované nápoje, digestíva, li-
kéry a pálenky, liehoviny, alkoholické ovocné muš-
ty, víno, alkoholické mušty, alkoholické výťažky 
z ovocia. 

(540) 

  
 

(732) Daniška Vladimír, Ing., Nálepkova 13, 949 01 Nit-
ra, SK; Daniška Ewa Anna, Nálepkova 13, 949 01 
Nitra, SK; 

(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 225518 
(151) 5.8.2009 
(156) 10.8.2016 
(180) 10.8.2026 
(210) 5914-2006 
(220) 10.8.2006 
(442) 7.12.2006 
(450) 7.9.2009 
 

 9 (511) 29, 30, 32, 35 
(511) 29 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy 

a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu, proteín 
na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky a prí-
pravky na výživu, prípravky zvláštnej výživy pre 
športovcov alebo osoby s vysokým energetickým 
výdajom, želatína, želatínové výrobky a prípravky 
na výživu, jedlé tuky, jedlé oleje, extrakty z cha-
lúh ako výživa, výživné prípravky na denné do-
plnenie stravy včítane fitness prípravkov ako in-
stantná strava alebo samostatná (vlastná zmes), 
ktorá pozostáva hlavne z mlieka v prášku alebo 
zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, 
alebo s prídavkom vitamínov, alebo minerálov, 
alebo stopových prvkov, alebo cukru. 
30 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy 
a obsahujúce látky rastlinného pôvodu, cukro-
vinky, žuvačky, bonbóny, med, propolis na ľud-
skú spotrebu, pekárske výrobky, cukrárske vý-
robky, kakao, káva, čaj, čokoláda. 
32 - Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické 
nápoje, prípravky alebo príchuti na výrobu nápo-
jov, koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, 
ovocné alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, 
nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi a mi-
nerálmi, iónové a energetické nápoje nealkoho-
lické, proteínové nealkoholické nápoje diétne ná-
poje, želatínové nápoje, tabletky a prášky na prí-
pravu šumivých nealkoholických nápojov, ovoc-
né alebo zeleninové nealkoholické nápoje, neal-
koholické nápoje s príchuťou ovocia a zeleniny, 
pramenité vody, sódová voda, voda, miešané ne-
alkoholické nápoje, rajčinová šťava ako nápoj, 
aperitívy nealkoholické. 
35 - Obchodný manažment a odborné podnikové 
poradenstvo, prevádzkovanie siete maloobchod-
ných predajní a poskytovanie pomoci pri pre-
vádzke supermarketov a obchodov, poskytovanie 
obchodných informácií, komerčná informačná 
kancelária. 

(540) 

  
 

(732) Green Ways, s. r. o., Na Pasekách 15, 831 06 Bra-
tislava, SK; 

(740) Kastler Anton, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 226712 
(151) 16.12.2009 
(156) 11.8.2016 
(180) 11.8.2026 
(210) 5924-2006 
(220) 11.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 8.2.2010 

 8 (511) 9, 16, 35, 39, 41 
(511) 9 - Nosiče informácií so záznamom zvuku a ob-

razu; elektronické publikácie, najmä periodiká, no-
viny. 
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16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a ne-
periodická tlač a publikácie, najmä časopisy, no-
viny, knihy, katalógy, prospekty, plagáty, foto-
grafie, pohľadnice, korešpondenčné lístky, listo-
vý papier, kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá; 
knihárske výrobky; propagačné materiály a pred-
mety z papiera a plastických hmôt patriace do tejto 
triedy. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie rek-
lamných materiálov; kopírovanie alebo rozmno-
žovanie dokumentov, dokladov; sprostredkovanie 
v uvedených službách. 
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače; 
sprostredkovanie v uvedenej službe. 
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, perio-
dík a neperiodických publikácií; vydávanie a edí-
cia elektronicky reprodukovateľných textov, gra-
fických, obrazových a zvukových informácií, kto-
ré môžu byť opätovne spracovávané v sieti; pos-
kytovanie elektronických publikácií on-line; spros-
tredkovanie v uvedených službách. 

(540) 

  
(591) červená, biela 
(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, 

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

 
 

(111) 229903 
(151) 26.5.2011 
(156) 28.7.2016 
(180) 28.7.2026 
(210) 5859-2006 
(220) 28.7.2006 
(442) 2.11.2007 
(450) 6.7.2011 

 9 (511) 37 
(511) 37 - Diagnostika, opravy, údržba, mazanie, leštenie, 

umývanie a čistenie osobných a nákladných au-
tomobilov, autobusov, mikrobusov, automobilov 
s pohonom na všetky štyri kolesá, dodávkových 
vozidiel, minivanov a malých dodávkových au-
tomobilov, viacúčelových vozidiel použiteľných 
na jazdu po ceste aj v teréne najmä na rekreačné 
účely (vozidlá na voľný čas), autoopravovne a au-
toservisy; služby klampiarov, ošetrovanie vozidiel 
protikoróznymi nátermi; oprava opotrebovaných 
alebo poškodených motorov a strojov; vulkani-
zovanie a protektorovanie pneumatík; stavebné čin-
nosti, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sie-
tí a internetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) Uríček Peter, Nerudova 6, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 232173 
(151) 26.4.2012 
(156) 28.7.2016 
(180) 28.7.2026 
(210) 5858-2006 
(220) 28.7.2006 
(442) 7.9.2009 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 37 
(511) 37 - Diagnostika, opravy, údržba, mazanie, leštenie, 

umývanie a čistenie osobných a nákladných au-
tomobilov, autobusov, mikrobusov, automobilov 
s pohonom na všetky štyri kolesá, dodávkových 
vozidiel, minivanov a malých dodávkových au-
tomobilov, viacúčelových vozidiel použiteľných 
na jazdu na ceste aj v teréne, najmä na rekreačné 
účely (vozidlá na voľný čas), autoopravovne a au-
toservisy; služby klampiarov, ošetrovanie vozidiel 
protikorozívnymi nátermi; oprava opotrebovaných 
alebo poškodených motorov a strojov; vulkani-
zovanie a protektorovanie pneumatík; stavebné 
činnosti, poskytovanie a sprostredkovanie uvede-
ných služieb prostredníctvom komunikačných mé-
dií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových 
sietí a internetu. 

(540) ROUTE 66 
(732) Uríček Peter, Nerudova 6, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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Prevody a prechody práv 
 
 

(111) 91826 
(210) 7621 
(732) 1687318 Ontario Inc., 199 Bay Street, Suite 2800, 

Commerce Court West, Toronto, Ontario M5L 1A9, 
CA; 

(770) 1666986 ONTARIO INC., 2072 Riverside Drive 
East, Windsor, Ontario N8Y 4S5, CA; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 178361 
(210) 762-97 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 4.10.2016 

 
 

(111) 179596 
(210) 1718-97 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 180280 
(210) 1254-97 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 180280A 
(210) 5001-2000 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 183326 
(210) 3163-95 
(732) Hager SE, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, DE; 
(770) Hager Holding GmbH, Im Hofgarten, D-66131 

Saarbrücken, DE; 
(580) 6.10.2016 

 
 

(111) 186463 
(210) 689-97 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 28.9.2016 
 
 

(111) 186470 
(210) 763-97 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 189491 
(210) 3739-97 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 189538 
(210) 254-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 190929 
(210) 2073-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 190930 
(210) 2074-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 190931 
(210) 2075-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 3.10.2016 
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(111) 190932 
(210) 2076-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmingt-
on, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 190933 
(210) 2077-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 190934 
(210) 2078-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 190935 
(210) 2079-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 190936 
(210) 2080-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton, County of New Castle, Delaware 19808, US; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 195829 
(210) 376-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 10.10.2016 

 
 
 
 
 
 

(111) 199479 
(210) 360-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 199483 
(210) 367-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 199486 
(210) 372-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 200127 
(210) 371-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 200128 
(210) 373-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 200129 
(210) 374-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 200130 
(210) 375-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 10.10.2016 
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(111) 203354 
(210) 368-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 208354 
(210) 2475-2003 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 211644 
(210) 1059-2004 
(732) DIMARKO, s. r. o., Nobelova 3, 831 02 Brati-

slava, SK; 
(770) Marek Gräffinger - Dimarko, Nobelova 3, 831 02 

Bratislava, SK; 
(580) 4.10.2016 

 
 

(111) 212535 
(210) 2880-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 213688 
(210) 2878-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 216881 
(210) 522-2006 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, 

SK; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 217521 
(210) 1384-2006 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45 

Bratislava, SK; 
(580) 10.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 217522 
(210) 1385-2006 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45 

Bratislava, SK; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 217523 
(210) 1386-2006 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 845 45 

Bratislava, SK; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 218141 
(210) 1360-2006 
(732) MCR Technology s.r.o., Malženice 199, 919 29 

Malženice, SK; 
(770) ING. PETER RÍZEK - MCR TECHNOLOGY, Mal-

ženice 199, 919 29 Malženice, SK; 
(580) 28.9.2016 

 
 

(111) 223470 
(210) 669-2008 
(732) ASTON, s.r.o., Dunajská 32, 811 08 Bratislava, SK; 
(770) K 4 x s.r.o., Hodonínska 1537/15, 908 51 Holíč, SK; 
(580) 20.9.2016 

 
 

(111) 223478 
(210) 822-2008 
(732) SAPRO, s. r. o., Konská 455, 739 61 Třinec, CZ; 
(770) Haliarsky Tibor, CDC Brezno, Černákova 4, 977 01 

Brezno, SK; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 228371 
(210) 626-2010 
(732) SIRENA FILM, s.r.o., Rašínovo nábřeží 6/42, 

128 00 Praha 2, CZ; 
(770) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK; 
(580) 28.9.2016 

 
 

(111) 229716 
(210) 5473-2010 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 229758 
(210) 5288-2010 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 10.10.2016 
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(111) 230274 
(210) 5050-2011 
(732) Stacho Milan, Drobného 1903/16, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(770) STATORNIX s.r.o., Drobného 16, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 230275 
(210) 5051-2011 
(732) Stacho Milan, Drobného 1903/16, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(770) STATORNIX s.r.o., Drobného 16, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 232073 
(210) 5608-2010 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 232074 
(210) 5609-2010 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 7.10.2016 

 
 

(111) 235700 
(210) 2-2013 
(732) MEDINEA BEAUTY CLINIC, S.L.U., c/ Gara-

jonay 6, 35 625 Morro Jable, Fuerteventura, ES; 
(770) Králik Paulinyová Veronika, Martinengova 28, 

811 02 Bratislava, SK; 
(580) 12.10.2016 

 
 

(111) 238371 
(210) 5178-2014 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, Rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 239521 
(210) 1300-2014 
(732) BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o., Novo-

zámocká 230, 949 01 Nitra, SK; 
(770) Šušlik Štefan, Narcisova 17, 949 01 Nitra, SK; 
(580) 21.9.2016 

 
 

(111) 239794 
(210) 5230-2013 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 242614 
(210) 2418-2015 
(732) Akcie na mlynoch, občianske združenie, Na ka-

rasiny 65/12, 971 01 Prievidza, SK; 
(770) Ynet, občianske združenie, ŠDaJ Mladosť, Staré 

Grunty 53, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, SK; 
(580) 29.9.2016 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 91826 
(210) 7621 
(732) Canadian Club Canada Inc., 3300 Bloor Street 

West, Center Tower, 5th Floor, Suite 2510, Toron-
to, Ontario M8X 2X3, CA; 

(580) 3.10.2016 
 
 

(111) 169894 
(210) 57707 
(732) OLYMPUS CORPORATION, 2951 Ishikawa-ma-

chi, Hachioji-shi, Tokyo, JP; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 174600 
(210) 569-93 
(732) Castrol Limited, Technology Centre, Whitchurch 

Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR, GB; 
(580) 28.9.2016 

 
 

(111) 180266 
(210) 2709-94 
(732) OLYMPUS CORPORATION, 2951 Ishikawa-ma-

chi, Hachioji-shi, Tokyo, JP; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 185135 
(210) 2204-96 
(732) Norton Healthcare Limited, Ridings Point, Whist-

ler Drive, Castleford, West Yorkshire WF10 5HX, 
GB; 

(580) 11.10.2016 
 
 

(111) 185317 
(210) 2386-96 
(732) Trion Tensid AB, Svederusgatan 1-3, 754 50 Upp-

sala, SE; 
(580) 28.9.2016 

 
 

(111) 186092 
(210) 3273-96 
(732) KENNAMETAL INC., 1600 Technology Way, 

Latrobe, PA 15650-0231, US; 
(580) 4.10.2016 

 
 

(111) 186093 
(210) 3274-96 
(732) KENNAMETAL INC., 1600 Technology Way, 

Latrobe, PA 15650-0231, US; 
(580) 4.10.2016 

 
 

(111) 189336 
(210) 1391-97 
(732) OLYMPUS CORPORATION, 2951 Ishikawa-ma-

chi, Hachioji-shi, Tokyo, JP; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 214430 
(210) 338-2006 
(732) SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, 

SK; 
(580) 4.10.2016 

 
 

(111) 215879 
(210) 1263-2006 
(732) Vita-Test spol. s r. o., Drieňová 1/B, 821 01 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.10.2016 

 
 

(111) 216393 
(210) 336-2006 
(732) SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, 

SK; 
(580) 4.10.2016 

 
 

(111) 216394 
(210) 337-2006 
(732) SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, 

SK; 
(580) 4.10.2016 

 
 

(111) 216726 
(210) 452-2006 
(732) KTAG, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Pop-

rad, SK; 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 218257 
(210) 6081-2006 
(732) SPAK Foods s.r.o., Nádražní 623/II, 342 01 Su-

šice, CZ; 
(580) 25.8.2016 

 
 

(111) 218260 
(210) 6094-2006 
(732) Peter Spak GmbH, Otto Beyschlag-Gasse 3, 1210 

Wien, AT; 
(580) 3.10.2016 

 
 

(111) 218847 
(210) 1837-2006 
(732) Bartoš Pavel, WESTEN, Cintorínska 6, 984 01 

Lučenec, SK; 
(580) 3.10.2016 

 
 

(111) 224891 
(210) 6305-2008 
(732) CLEARSKIN II, s.r.o., Antona Bernoláka 51, 

010 01 Žilina, SK; 
(580) 10.10.2016 
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(111) 231454 
(210) 358-2011 
(732) CLEARSKIN II, s.r.o., Antona Bernoláka 51, 

010 01 Žilina, SK; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 236954 
(210) 1285-2013 
(732) SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK; 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 239059 
(210) 775-2014 
(732) PERLON, spol. s r.o., Barčianska 66, 040 17 Ko-

šice, SK; 
(580) 21.9.2016 

 
 

(111) 240718 
(210) 1986-2014 
(732) MILKEFFEKT, s.r.o., Konská 559, 739 61 Tři-

nec, CZ; Szotkowski Josef, Bocanovice č. 49, 
739 91 Bocanovice, CZ; 

(580) 4.10.2016 
 
 

(111) 240719 
(210) 1987-2014 
(732) MILKEFFEKT, s.r.o., Konská 559, 739 61 Tři-

nec, CZ; Szotkowski Josef, Bocanovice č. 49, 
739 91 Bocanovice, CZ; 

(580) 4.10.2016 
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Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
 
 

(111) 178361 
(210) 762-97 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 4.10.2016 

 
 

(111) 179596 
(210) 1718-97 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 180280 
(210) 1254-97 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 180280A 
(210) 5001-2000 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 186470 
(210) 763-97 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 10.10.2016 

 
 
 
 
 
 

(111) 195829 
(210) 376-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 199479 
(210) 360-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 199483 
(210) 367-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 199486 
(210) 372-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 200128 
(210) 373-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 10.10.2016 
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(111) 200129 
(210) 374-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 200130 
(210) 375-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 203354 
(210) 368-2001 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 208354 
(210) 2475-2003 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 212535 
(210) 2880-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 213688 
(210) 2878-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
 
 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 229716 
(210) 5473-2010 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 11.10.2016 

 
 

(111) 229758 
(210) 5288-2010 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 232073 
(210) 5608-2010 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 10.10.2016 

 
 

(111) 232074 
(210) 5609-2010 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 7.10.2016 

 
 

(111) 239794 
(210) 5230-2013 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 11.10.2016 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 
 
 

(111) 241099 
(210) 2218-2014 
(732) VINEX, spol. s r.o., Rastislavova 109, 951 41 

Lužianky, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 12.4.2016 
(580) 22.9.2016 

 
 
 

(111) 242614 
(210) 2418-2015 
(732) Akcie na mlynoch, občianske združenie, Na ka-

rasiny 65/12, 971 01 Prievidza, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Ynet, občianske združenie, ŠDaJ Mladosť, Staré 

Grunty 53, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.8.2016 
(580) 29.9.2016 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 
 
 

(111) 160503 
(210) 45302 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 167729 
(210) 56468 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 176417 
(210) 2239-94 
(732) HAMÉ SLOVAKIA, spol. s r. o., Hlavná 44/A, 

900 31 Stupava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 15.8.2012 

 
 

(111) 181180 
(210) 314-94 
(732) HAMÉ SLOVAKIA, spol. s r. o., Hlavná 44/A, 

900 31 Stupava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radli- 

cká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 15.8.2012 

 
 

(111) 183708 
(210) 1583-95 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 183985 
(210) 1282-96 
(732) HAMÉ SLOVAKIA, spol. s r. o., Hlavná 44/A, 

900 31 Stupava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 15.8.2012 

 
 

(111) 184177 
(210) 2004-95 
(732) HAMÉ SLOVAKIA, spol. s r. o., Hlavná 44/A, 

900 31 Stupava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 15.8.2012 

 
 

(111) 185941 
(210) 1590-96 
(732) HAMÉ SLOVAKIA, spol. s r. o., Hlavná 44/A, 

900 31 Stupava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 15.8.2012 
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(111) 191959 
(210) 2638-98 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 191960 
(210) 2639-98 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 191961 
(210) 2640-98 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 191962 
(210) 2643-98 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 191963 
(210) 2645-98 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 192671 
(210) 2669-98 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 
 
 

(111) 193823 
(210) 1772-99 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 195012 
(210) 3099-99 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 196877 
(210) 2052-2000 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 197048 
(210) 2642-98 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 197449 
(210) 2641-98 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 198395 
(210) 1281-96 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 
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(111) 199614 
(210) 851-97 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 199615 
(210) 852-97 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 199616 
(210) 853-97 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 200958 
(210) 990-2001 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 202077 
(210) 2124-94 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 204414 
(210) 2742-2002 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 
 
 

(111) 204997 
(210) 2327-2002 
(732) HAMÉ SLOVAKIA, spol. s r. o., Hlavná 44/A, 

900 31 Stupava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 15.8.2012 

 
 

(111) 205759 
(210) 3714-2002 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 205761 
(210) 3717-2002 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 206016 
(210) 40-2003 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 206062 
(210) 621-2003 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 206698 
(210) 853-2003 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 
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(111) 206699 
(210) 854-2003 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 206700 
(210) 855-2003 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 206701 
(210) 857-2003 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 206702 
(210) 858-2003 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 206703 
(210) 859-2003 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 207329 
(210) 2363-2000 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 
 
 

(111) 207390 
(210) 856-2003 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 207676 
(210) 3506-2001 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 209003 
(210) 2740-2002 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 209115 
(210) 2741-2002 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 209519 
(210) 3487-2003 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 210187 
(210) 1162-2004 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  11 - 2016 - SK (oznámenia - ochranné známky) 243 
 

(111) 213228 
(210) 478-2005 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 213757 
(210) 336-2005 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 214410 
(210) 2637-98 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 214411 
(210) 2644-98 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 214729 
(210) 3715-2002 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 216108 
(210) 2234-2005 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 
 
 

(111) 222301 
(210) 477-2005 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 223454 
(210) 573-2008 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 223494 
(210) 881-2008 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 223495 
(210) 882-2008 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 223496 
(210) 883-2008 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 223891 
(210) 335-2005 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 
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(111) 228731 
(210) 981-2010 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 230184 
(210) 1993-2010 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 

(111) 231377 
(210) 920-2011 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodní banka, a.s., Radlic- 

ká 333/150, 150 57 Praha 5, CZ; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 20.5.2016 
(580) 24.7.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 
 
 

(111) 235987 
(210) 748-2013 
(220) 26.4.2013 
(580) 26.4.2013 

 10 (511) 35, 40 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-

chodná administratíva; kancelárske práce. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
5742-2010 
5743-2010 
5449-2014 

1140-2015 
1642-2015 
 

2226-2015 
2254-2015 
 

5227-2015 
5546-2015 

 
 
 
 

Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
     71-2013 
1950-2014 

5276-2014 
  203-2015 

  438-2015 
1035-2015 

1037-2015 
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Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  87721 18.12.2015 
  88684 07.12.2015 
  93654 18.12.2015 
  93869 18.12.2015 
  93870 18.12.2015 
101603 18.12.2015 
151340 02.02.2014 
152489 15.12.2015 
157337 17.12.2015 
157936 15.12.2015 
157937 15.12.2015 
157938 15.12.2015 
157939 15.12.2015 
157940 15.12.2015 
157941 15.12.2015 
157942 15.12.2015 
157943 15.12.2015 
158043 15.12.2015 
158044 15.12.2015 
158045 15.12.2015 
158046 15.12.2015 
158047 15.12.2015 
158065 15.12.2015 
158066 15.12.2015 
158067 15.12.2015 
162854 22.12.2015 
162953 17.12.2015 
162961 23.12.2015 
162962 28.12.2015 
163015 29.12.2015 
163109 28.12.2015 
166288 29.12.2015 
166343 05.12.2015 
166407 27.12.2015 
166408 29.12.2015 
166672 27.12.2015 
166888 02.12.2015 
176872 06.12.2015 
176976 12.12.2015 
177127 29.12.2015 
177642 27.10.2014 
181257 21.12.2015 
182655 05.10.2015 
182656 05.10.2015 
182657 05.10.2015 
182702 20.12.2015 
183029 04.12.2015 
183030 04.12.2015 
183037 06.12.2015 
183039 07.12.2015 
183043 19.12.2015 
183369 01.12.2015 
183370 01.12.2015 
183371 01.12.2015 
183372 01.12.2015 
183374 04.12.2015 
183380 04.12.2015 
183381 04.12.2015 
183382 04.12.2015 
183400 12.12.2015 
183409 13.12.2015 
183410 13.12.2015 
183758 06.12.2015 

183796 01.12.2015 
183798 05.12.2015 
183799 05.12.2015 
183802 12.12.2015 
183804 15.12.2015 
183809 28.12.2015 
183812 29.12.2015 
183814 29.12.2015 
183815 29.12.2015 
184280 15.12.2015 
184290 21.12.2015 
184293 21.12.2015 
184296 21.12.2015 
184306 27.12.2015 
184310 29.12.2015 
184862 28.12.2015 
184930 05.12.2015 
184935 29.12.2015 
184936 29.12.2015 
186602 13.12.2015 
187684 22.12.2015 
189211 29.12.2015 
189212 29.12.2015 
189213 29.12.2015 
189214 29.12.2015 
189263 20.12.2015 
189264 20.12.2015 
189622 29.12.2015 
189623 29.12.2015 
189624 29.12.2015 
201139 12.12.2015 
201140 12.12.2015 
201141 12.12.2015 
208440 13.12.2015 
213721 02.12.2015 
213722 05.12.2015 
213723 09.12.2015 
213725 20.12.2015 
213730 01.12.2015 
213731 01.12.2015 
213732 01.12.2015 
213733 14.12.2015 
214072 19.12.2015 
214074 27.12.2015 
214075 27.12.2015 
214078 20.12.2015 
215413 22.12.2015 
215594 13.10.2015 
215669 13.12.2015 
215670 13.12.2015 
215671 13.12.2015 
215672 13.12.2015 
215675 19.12.2015 
215676 20.12.2015 
215677 20.12.2015 
215679 21.12.2015 
215682 22.12.2015 
215683 22.12.2015 
215725 22.12.2015 
215726 23.12.2015 
215727 23.12.2015 
215728 23.12.2015 
215729 23.12.2015 

215730 23.12.2015 
215733 23.12.2015 
215734 23.12.2015 
215735 24.12.2015 
215737 27.12.2015 
215738 27.12.2015 
215739 27.12.2015 
215740 27.12.2015 
215741 28.12.2015 
215742 28.12.2015 
215743 28.12.2015 
215788 07.12.2015 
215789 07.12.2015 
215790 07.12.2015 
215791 07.12.2015 
215792 08.12.2015 
215794 08.12.2015 
215795 08.12.2015 
215796 15.12.2015 
215800 19.12.2015 
215801 19.12.2015 
215804 20.12.2015 
215805 20.12.2015 
215806 20.12.2015 
215807 21.12.2015 
215808 21.12.2015 
215809 21.12.2015 
215810 21.12.2015 
215811 21.12.2015 
215812 21.12.2015 
215813 21.12.2015 
215814 22.12.2015 
215815 22.12.2015 
215816 22.12.2015 
215817 22.12.2015 
215818 22.12.2015 
215819 22.12.2015 
215820 22.12.2015 
215821 22.12.2015 
215823 22.12.2015 
215835 27.12.2015 
215836 27.12.2015 
215896 09.12.2015 
215903 12.12.2015 
215907 12.12.2015 
215909 13.12.2015 
215911 14.12.2015 
215912 14.12.2015 
215913 15.12.2015 
215914 15.12.2015 
215915 15.12.2015 
215922 16.12.2015 
215924 19.12.2015 
215925 19.12.2015 
215926 19.12.2015 
215927 19.12.2015 
215929 23.12.2015 
215930 23.12.2015 
215931 29.12.2015 
215932 30.12.2015 
215933 30.12.2015 
215956 02.12.2015 
215957 09.12.2015 

215958 09.12.2015 
215959 09.12.2015 
215961 12.12.2015 
215963 13.12.2015 
215964 14.12.2015 
215965 14.12.2015 
215967 29.12.2015 
216104 01.12.2015 
216105 01.12.2015 
216106 01.12.2015 
216107 02.12.2015 
216109 05.12.2015 
216111 05.12.2015 
216112 05.12.2015 
216117 05.12.2015 
216118 06.12.2015 
216121 07.12.2015 
216122 09.12.2015 
216123 09.12.2015 
216124 12.12.2015 
216125 13.12.2015 
216126 13.12.2015 
216127 13.12.2015 
216129 14.12.2015 
216292 07.12.2015 
216294 07.12.2015 
216295 08.12.2015 
216296 08.12.2015 
216297 08.12.2015 
216447 08.12.2015 
216448 08.12.2015 
216450 09.12.2015 
216452 29.12.2015 
216453 29.12.2015 
216454 29.12.2015 
216455 29.12.2015 
216456 29.12.2015 
216460 30.12.2015 
216470 07.12.2015 
216471 08.12.2015 
216472 14.12.2015 
216473 14.12.2015 
216474 15.12.2015 
216475 28.12.2015 
216476 28.12.2015 
216479 29.12.2015 
216480 29.12.2015 
216699 09.12.2015 
216850 13.12.2015 
216851 14.12.2015 
216863 08.12.2015 
216864 14.12.2015 
216865 20.12.2015 
217048 12.12.2015 
217080 21.12.2015 
217081 21.12.2015 
217239 29.12.2015 
217415 19.12.2015 
217569 19.12.2015 
218494 22.12.2015 
218495 22.12.2015 
218496 22.12.2015 
218497 22.12.2015 
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(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
218637 02.12.2015 
218757 20.12.2015 
218766 02.12.2015 
218790 15.12.2015 
218791 15.12.2015 
218896 07.12.2015 

218897 15.12.2015 
218898 22.12.2015 
218900 22.12.2015 
218901 22.12.2015 
219064 22.12.2015 
220634 19.12.2015 

222303 27.12.2015 
222427 27.12.2015 
223118 20.12.2015 
223119 20.12.2015 
223120 20.12.2015 
223121 20.12.2015 

223236 20.12.2015 
223237 20.12.2015 
223238 20.12.2015 
223239 20.12.2015 
223240 20.12.2015 

 
 
 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 582-2016 
(220) 16.3.2016 
(800) 1 304 748, 16.3.2016 

 
 

(210) 1064-2016 
(220) 16.5.2016 
(800) 1 311 050, 16.5.2016 

 
 

(111) 192239 
(210) 2867-98 
(220) 16.11.1998 
(800) 1 296 486, 29.9.2015 

 
 

(111) 240257 
(210) 25-2015 
(220) 12.1.2015 
(800) 1 311 205, 4.5.2016 

 
 

(111) 242141 
(210) 1979-2015 
(220) 28.9.2015 
(800) 1 296 496, 30.11.2015 

 
 

(111) 242527 
(210) 2340-2015 
(220) 19.11.2015 
(800) 1 304 747, 21.4.2016 

 
 

(111) 242540 
(210) 2187-2015 
(220) 28.10.2015 
(800) 1 296 543, 28.12.2015 

 
 

(111) 242542 
(210) 5509-2015 
(220) 23.9.2015 
(800) 1 296 511, 23.11.2015 

 
 
 
 
 

(111) 242544 
(210) 2186-2015 
(220) 28.10.2015 
(800) 1 296 542, 28.12.2015 

 
 

(111) 243276 
(210) 5610-2015 
(220) 5.11.2015 
(800) 1 308 586, 8.4.2016 

 
 

(111) 243277 
(210) 477-2016 
(220) 3.3.2016 
(800) 1 310 919, 7.3.2016 

 
 

(111) 243280 
(210) 5043-2016 
(220) 4.2.2016 
(800) 1 310 920, 4.2.2016 

 
 

(111) 243673 
(210) 794-2016 
(220) 14.4.2016 
(800) 1 311 048, 14.4.2016 

 
 

(111) 243674 
(210) 795-2016 
(220) 14.4.2016 
(800) 1 311 049, 14.4.2016 

 
 

(111) 243675 
(210) 796-2016 
(220) 14.4.2016 
(800) 1 311 206, 14.4.2016 

 
 

(111) 243676 
(210) 797-2016 
(220) 14.4.2016 
(800) 1 311 207, 14.4.2016 
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Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 
 
 

(111) 243269 
(210) 2050-2015 
(511) 36 - Finančníctvo; peňažníctvo; bankovníctvo; ob-

chodovanie s menou; zmenárenské služby; ob-
chodovanie s cennými papiermi; obchodovanie  
s komoditami; pôžičky (finančné úvery); finanč-
ný lízing; vymáhanie pohľadávok; predaj pohľa-
dávok; investičné služby; daňové odhady (služ-
by); colné deklarácie (finančné služby); finančné 
informácie; finančné poradenstvo; finančné od-
hady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); financovanie (služby); finančné 
sponzorstvo; poisťovníctvo; finančné záručné 
služby; realitné kancelárie; vyberanie nájomného; 
záložne; úschovné služby. 

 Vestník č. 10/2016 - str. 142 
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OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV 
A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV 
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Zemepisné označenia výrobkov 
 
 
Číslo zápisu: 5 
Znenie zemepisného označenia: Slovenský opál 
Dátum zápisu: 11.10.2016 
Prihlasovateľ: Opálové bane Libanka, s. r. o., Floriánova 3201/12, 080 01 Prešov, SK; 
Typ produktu: Šperkový kameň 
 
Špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny 
Názov: Slovenský opál 
 
 
 
Opis výrobku 
 
 Slovenský opál je šperkový kameň hrajúci (opalizujúci) rozličnými dúhovými farbami, zvyčajne červenou, modrou, žltou, 
zelenou a oranžovou. Farby sa striedajú a vytvárajú tak ojedinelé, výnimočné a vzácne sfarbenie každého kusu opálu. Hra fa-
rieb opalescencia a opalizácia je spôsobená javom, ktorého podstatou je rozklad bieleho svetla na rozhraniach submikroskopic-
kých vrstvičiek gélovitých guľôčok pozostávajúcich z dvoch kryštalických minerálov, a to tridymitu a kristobalitu. 
 
 Slovenský opál je beztvarý, amorfný a vytvára rôznorodý habitus. Môže byť celistvý, hroznovitý, obličkovitý, kvapľovitý, 
guľovitý, hľuzovitý, prípadne môže vytvárať náteky a konkrécie. 
 
Podľa farbohry delíme Slovenský opál na: 
• mliečny - základ tvorí biely priehľadný a polopriehľadný opál mliečny s hrou farieb viditeľnou na povrchu i vnútri opálu; 
• krištáľový - základ tvorí krištáľovopriehľadný a polopriehľadný opál s hrou farieb viditeľnou na povrchu i vnútri opálu; 
• matrix - základná andezitová hornina, ktorá je čiastočne presýtená opálovou hmotou, ktorá vytvára plôšky, vrstvičky, žilky 

opálu s hrou farieb. 
 
Podľa stálosti H2O delíme Slovenský opál na: 
• hydrofan; 
• opál, ktorý nevykazuje známky hydrofanu. 
 
 Hydrofan reaguje na pokles, respektíve vzrast vlhkosti prostredia. Pri strate vody dochádza k jeho úplnému vybieleniu, 
strate lesku a až k možnej deštrukcii. Pri opätovnom nadobudnutí vlhkosti dochádza znovu k jeho pôvodnému sfarbeniu, získa-
niu určitej priehľadnosti s poloskleným až skleným leskom. 
 
 Slovenský opál je jediný „drahý“ opál, ktorý sa vyskytuje na území Európy a Ázie, a preto názov zemepisného označenia 
nie je tvorený názvom konkrétneho miesta nálezu, ale názvom odvodeným od názvu celej krajiny „Slovensko“ – Slovenský. 
Druhú časť názvu tvorí označenie minerálu - opál. 
 
 
Vymedzenie zemepisnej oblasti 
 
 Ložiská Slovenského opálu sa nachádzajú v Slanských vrchoch medzi mestami Prešov a Košice nad obcou Červenica pri 
Prešove. Ložisko je tvorené viacerými banskými poliami a kutiskami, a to: Libanka, Šimonka Tancoška, Remety, Paseky,  
Čolo, Kameň, Kunderov, Prítok, Dubník, Pastierka, Lučina (Huvíz), Orlovská studnička, Rublica, Padesat dolky, Schlam.  
 
 Slovenský opál je vymedzený územím pod názvom Chránené ložiskové územie (CHLÚ) Červenica I. a dobývací priestor 
je chránený názvom Dobývací priestor (DP) Červenica. Obidva názvy sú zapísané v registroch Hlavného banského úradu v 
Banskej Štiavnici. 
 
 
Dôkaz o pôvode 
 
 Názov Slovenský opál bol uvádzaný už v minulosti v literatúre o mineráloch a horninách. Prvá písomná zmienka o drahom 
opáli ťaženom na území Slovenska je v povolení vydanom v roku 1597 cisárom Rudolfom II. Albertovi Magnusovi z mesta Vra-
tislav v Sliezsku.  
 
 Najväčší drahý opál nájdený na ložisku je svetoznámy Harlekýn, Rakúšania ho nazývajú aj Vienna Imperial Opal a je ulože-
ný v prírodovedeckom múzeu vo Viedni. Bol nájdený v roku 1771 vo veľkej povrchovej dobývke. V čase svojho nálezu bol 
ocenený na 700 000 zlatých. 
 
 Najväčší drahý opál nájdený v podzemí v roku 1803 mal hmotnosť 400 ct, dostal meno Monarchia a vtedajší nájomca Jozef 
Rumpler ho daroval do kráľovského mineralogického kabinetu. Neskoršie sa dostal do prírodovedného múzea v Budapešti, od-
kiaľ sa stratil v roku 1956 pri požiari múzea počas maďarskej revolúcie. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Habitus
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkr%C3%A9cia&action=edit&redlink=1
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 Zlatý vek zažili bane v rokoch 1845 – 1880, keď si ich prenajal viedenský zlatník Salomon Goldschmidt a po ňom jeho de-
diči. Goldschmidtovci preslávili slovenské opály vo svete. Bane na východnom Slovensku postupne stratili na význame a v roku 
1922 ich zatvorili.  
 
 Vývoj dejín neprial názvu Slovenský opál, aj keď ložisko sa vždy nachádzalo na Slovensku. Politické pomery na území 
dnešného Slovenska boli premenlivé a územie, kde sa Slovenský opál nachádza, bolo vždy uzurpované vládnucim, nie sloven-
ským, národom. Aj napriek týmto skutočnostiam záznamy v tlači, či literatúre jednoznačne poukazujú na pôvod tohto drahoka-
mu zo Slovenska. Po ukončení feudalizmu v roku 1918 sa v tlači Prvorebulikový spravodaj dňa 13. 5. 1920 objavuje článok  
s názvom Slovenský opál. Je to jeden z prvých článkov, v ktorom je Slovenský opál pomenovaný správne a vypovedá o lokalite 
ako takej: Naší širší veřejnosti je dosud neznámo, že na Slovensku jsou ložiska drahého opálu, který se vyskytuje v dostatečném 
množství, takže může býti hornicky dobýván. 
 
 Ako prvý v povojnovom období zdokumentoval dejiny opálových baní a Slovenského opálu do roku 1922 Štefan Butkovič 
v knihe História Slovenského drahého opálu z Dubníka, ktorá bola vydaná v roku 1970. 
 
 Dejiny Slovenského opálu sú popísané v tlači Časopis Slovákov v Rakúsku, kde je Slovenský opál priblížený v rámci celo-
svetového unikátu - opálu pod názvom Harlekýn, ktorý je uložený v prírodovedeckom múzeu vo Viedni. Najznámejší opál po-
chádza z náleziska na Slovensku, ktoré je popisované ako chránené ložiskové územie Červenica I.  
 
 Najvzácnejší slovenský drahokam Slovenský opál, jeho pôvod a vlastnosti, históriu, cestu k nemu, aj odborné poznatky 
predstavuje Luigi Costantini v knihe The Slovak Opal – A Rediscovery of the Queen of Gems. Publikácia pre turistov a milov-
níkov drahokamov od uvedeného popredného svetového odborníka na drahokamy bola vydaná v roku 2005 aj v slovenskom 
jazyku s názvom Slovenský opál: znovuobjavenie kráľovského drahokamu. 
 
Názov Slovenský opál bol etablovaný na medzinárodných opálových trhoch. 
 
 
Opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím 
 
 Slovenský opál je prírodný amorfný oxid kremičitý s premenlivým obsahom vody (SiO2 . nH2O). Obsah vody kolíše v roz-
medzí od 6,1 – 10,9 %. Slovenský opál vznikol v geologickom prostredí stratovulkánu Zlatá Baňa. Vulkanický reťazec je široký 
približne 10 – 20 km a dlhý viac ako 60 km. Tento vulkanický reťazec vytvoril pohorie pod názvom Slanské vrchy. Jedným  
z najdôležitejších faktorov, ktorý spôsobil vznik Slovenského opálu, bolo preniknutie amorfného kremičitého gélu do nekremiči-
tej horniny prostredníctvom podzemnej vody alebo kvapaliny magmatického pôvodu. Pri hydrotermálnej alebo hydrotermálno-
postvulkanickej fáze boli vyplnené pukliny a trhlinky v andezitovej hornine týmto gélom, čo vytvorilo opálové hniezda, žilky, 
náteky Slovenského opálu.  
 
 Vzhľad Slovenského opálu ovplyvňuje skladba veľmi drobných gélovitých guľôčok s priemerom 0,2 -0,8 ηm pozostávajú-
cich z kristobalitu. Ak majú guľôčky gélu uvedenú veľkosť, na ich povrchu dochádza k rozkladu svetla a typickej opalizácii. 
Ak sú guľôčky menšie, k opalizácii nedochádza. Slovenský opál tvorí z 90 – 91 % kristobalit, čo zabezpečuje výraznú produk-
ciu spektrálnych farieb. 
 
 Hmota tvorená guľôčkami kristobalitu s veľkosťou 350 - 450 nm (nanometrov) produkuje žlté, oranžové, zelené, modré 
záblesky a sfarbenie. Guľôčky menších rozmerov cca 200 - 250 nm vytvárajú sfarbenie modré. Kombináciou odleskov zelenej 
a modrej vzniká fenomén nazývaný Oči sveta. Farba je primárne závislá od rozmiestnenia vrstiev guľôčok a ich veľkosti. 
Priemerný obsah vody v Slovenskom opáli je 6 - 6,6 % vody z celkového objemu hmoty opálu. Množstvo vody obsiahnutej  
v opáloch napríklad Austrálskych je vyššie o cca 3 – 4 %, čo spôsobuje nižšiu stabilitu opálu. 
 
 Kysličníkmi železa môže byť opál sfarbený do žlta, žltohneda, červenohneda až tmavohneda, organickými látkami do tma-
vohneda až do čierna. 
 
 Tvrdosť opálu je určená v rozmedzí 5,0 – 6,5 stupňov Mohsovej stupnice. Vryp je biely a lom lasturnatý. Index lomu je 
1,43 – 1,45. Lesk je na leštených plochách sklovitý, dvojlom žiadny, rozpustný v kyseline fluorovodíkovej. 
 
Základné kvalitatívne faktory pre Slovenský opál: 
• hmotnosť 
• brus 
• dominantná farba, farbohra, rozloženie farieb, intenzita farieb 
• inklúzie, trhliny, pukliny 
 
 Slovenský opál je dobre opracovateľný, najčastejšie je brúsený do kabošónov, fazetových brúsov, prípadne do fantazijných 
tvarov. Opál sa spracováva ako celistvý kus samostatného opálu - solid opal, dublet tvorený z opálu a podložia, triplet je tvo-
rený priehľadnou vrstvou, vrstvou opálu a podložím, plávajúci a mozaikový opál sú systematicky uložené kúsky opálu v živi-
ci. Slovenský opál má využitie v šperkárstve a klenotníctve. 
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Opis spôsobu získavania, prípadne opis originálnych, nemenných miestnych spôsobov jeho získania 
 
 Slovenský opál nie je blokovo dobývateľný, pretože vytvára nepravidelné náteky, hniezda a opálové žily. Dobývanie sa 
vykonáva ručne, pomocou ručného náradia. V žiadnom prípade konečné dobývanie opálovej žily nie je možné pomocou trha-
vín, aby nedošlo aj k deštrukcii samotného opálu. Výskyt opálu na ložisku je náhodný, orientácia ložiska bola preverená prie-
skumom. 
 
Slovenský opál sa získava banským spôsobom, povrchovou ťažbou na haldách v dobývacom priestore Červenica, alebo aj 
podzemnou ťažbou. Po vyťažení sa odváža na spracovanie do dielne v Prešove. 
 
 
Názov a sídlo prevádzky 
 
Opálové bane Libanka, s. r. o., Floriánova 3201/12, 080 01 Prešov, SK; 
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