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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 t omto vestníku zodpovedajú vydaniu 2017.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2017. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2017 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2017.01. 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 2017.01. 
 
 

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) 
 
90-2015 C21D  8/00 
95-2015 G06M  1/00 
97-2015 C08L  9/00 

    98-2015 B67D  1/00 
  100-2015 A62C 37/00 
5047-2015 B02C  2/00 

50052-2015 B23Q  3/00 
50075-2015 F03D  5/00 
50077-2015 B62D 55/00 

50063-2016 G06K 17/00 

 
 

(51) A62C 37/00, G05D 23/00, G01K 7/00 
(21) 100-2015 
(22) 30.11.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Oravec Milan, prof. Ing., PhD., Košice, SK; Fic 

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

(54) Teplotná poistka na báze neodýmu pre spin-
klérové hlavice 

(57) Neodýmová tepelná poistka pre sprinklery s veľ-
kým prietokom je tvorená teplocitlivou neodý-
movou platničkou (1) a kovovou feromagnetickou 
sponou (2). 

 

  
 
 

(51) B02C 2/00, B02C 1/00 
(21) 5047-2015 
(22) 25.11.2015 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Peciar Peter, Ing., PhD., Bratislava 5, SK; Macho 

Oliver, Ing., Beluša, SK; Peciar Marián, prof. Ing., 
PhD., Bratislava 5, SK; Fekete Roman, doc., Ing., 
PhD., Bratislava, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Multifunkčný granulátor 
(57) Multifunkčný granulátor môže byť využitý v mo-

difikácii vysokošmykového granulátora alebo  
v modifikácii fluidného granulátora, alebo v mo-
difikácii nabaľovacieho granulátora. Pozostáva 
zo statickej nosnej konštrukcie (1), v kt orej je 
uložený naklápací rám (2) s uhlovým vedením (3). 
V naklápacom ráme (2) je osadený prvý ložisko-
vý domec (8) s prvým hriadeľom (7), ktorý je na 
jednom konci cez prvú spojku (6) pripojený k pr-
vému elektromotoru (4), pričom druhý koniec 
prvého hriadeľa (7) vyúsťuje buď do uzavretej  
 

 pracovnej komory (12) a je naň odnímateľne pri-
pojený rotačný disk (10) alebo unášač (9), alebo 
druhý koniec prvého hriadeľa (7) vyúsťuje do 
pracovného priestoru (25) a je naň odnímateľne 
pripojený granulačný tanier (11). Do uzavretej 
pracovnej komory (12) alebo do pracovného pries-
toru (25) sú nasmerované ústia dýz (21) aglome-
račnej kvapaliny. V naklápacom ráme (2) je tiež 
osadený druhý l ožiskový domec (15) s  druhým 
hriadeľom (14), ktorý je na jednom konci cez 
druhú spojku (16) pri pojený k d ruhému elektro-
motoru (17), pričom druhý koniec druhého hria-
deľa (14) vyúsťuje buď do uzavretej pracovnej 
komory (12) a je naň odnímateľne pripojený roz-
rušovací mixér (13), alebo vyúsťuje mimo pra-
covného priestoru (25). V naklápacom ráme (2) je 
tiež osadený uzatvárateľný prívod (24) vzduchu 
alebo inertného plynu ústiaci buď do uzavretej 
pracovnej komory (12), alebo mimo pracovného 
priestoru (25). 

 

  
 
 

(51) B23Q 3/00, B23K 37/00, B25J 9/00 
(21) 50052-2015 
(22) 16.9.2015 
(71) Welding, s.r.o., Topoľčany, SK; 
(72) Grman Martin, Ing., Kuzmice, SK; Kabát Matej, 

Ing., Piešťany, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Motorická polohovacia sústava 
(57) Účelom vynálezu je odstrániť potrebu použitia 

portálových žeriavov na manipuláciu a rozmies-
tňovanie jednotlivých polohovadiel a manuálne-
ho zameriavania súradníc pozdĺžnych prvkov 
segmentov priestorovo tvarovaných dráh pomo-
cou zameriavacích terčíkov. Uvedený účel sa do-
siahne motorickou polohovacou sústavou obsa-
hujúcou dva paralelné nosné rámy (1), na ktorých 
sú upevnené koľajnicové vedenia (3), na ktorých 
je uložený most (4), na ktorom je uložená mačka 
vybavená motorickým manipulátorom (2) v yba- 
 



10 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (zverejnené patentové prihlášky)  
 

 veným upínacím krížom (15). Ďalej obsahuje as-
poň dve polohovadlá zahŕňajúce vertikálny stĺp (5),  
v ktorom je uložený rotačno-výsuvný piest (6) 
zakončený vidlicou (7). Kolmo na os piesta (6) je 
vo vidlici (7) otočne uložené skľučovadlo (9) vy-
bavené prizmatickými čeľusťami (8). Motorický 
manipulátor (2) je výhodne napojený na riadiaci 
systém ovládaný počítačovým programom. 

 

  
 
 

(51) B62D 55/00 
(21) 50077-2015 
(22) 18.11.2015 
(71) ADROC Tech s.r.o., Malženice, SK; 
(72) Majerský Dušan, RNDr., Trnava, SK; Hrivnák Vla-

dimír, Bc., Pečeňady, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Trakčný pás vozidla 
(57) Trakčný pás vozidla je tvorený pružným pásom 

alebo je zložený zo segmentov (1) pospájaných 
kĺbmi do uzavretého pásu, pričom má dotykovú 
plochu (2) určenú na prenos trakčných síl z pod-
vozka na podklad. Na dotykovej ploche (3) j e 
vrstva (2) s brúsnymi zrnami s rozmerom väčším 
ako 200 ^ m, výhodne majú brúsne zrná rozmer 
väčší ako 400 nm, obzvlášť výhodne väčší ako 
600 nm. Môžu byť použité klasické brúsne pa-
piere alebo plátna s brúsnymi zrnami z oxidu hli-
nitého a/alebo z karbidu kremíka, a/alebo zirkó-
nu, a/alebo z keramiky. Brúsna vrstva (2) je k seg-
mentu (1) s dotykovou plochou (3) prilepená ale-
bo mechanicky pripevnená pomocou líšt, svoriek 
alebo suchého zipsu alebo podobne. Segment 
môže mať magnet, ktorý priťahuje dotykovú plo-
chu (3) k podkladu. Výhodne je trakčný pás po-
užitý na podvozku automatizovaného a/alebo 
diaľkovo ovládaného vozíka, ktorý je určený na 
čistenie kovového dna nádrže na ropné látky, na 
činnosť na ropnej plošine alebo na ropnom tanke-
ri, alebo na technologických zariadeniach spra-
covávajúcich ropné produkty. 

 
 
 

  
 
 

(51) B67D 1/00 
(21) 98-2015 
(22) 30.11.2015 
(71) CoolArt Technology s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Priesol Ján, Bratislava, SK; 
(54) Mobilné autonómne chladiace a výčapné za-

riadenie 
(57) Mobilné autonómne chladiace zariadenie slúži ako 

chladiace zariadenie, pričom je možné používať 
ho na čapovanie nápojov a môže byť napájané 
výlučne z vlastných solárnych panelov, ktoré tvo-
ria jeho strechu a sú schopné byť natáčané podľa 
pohybu slnka, čím poskytujú najvyšší možný vý-
kon počas celého dňa. Zariadenie tak nepotrebuje 
napojenie na elektrickú sieť, čím sa podarilo do-
siahnuť jeho takmer neobmedzenú mobilitu. Tiež 
nepotrebuje konvertor elektrického napätia, čím 
sa znižujú náklady na výrobu a zároveň sa obme-
dzuje možná poruchovosť. Zariadenie tiež umož-
ňuje napájanie registračnej pokladnice a dobíja-
nie tabletov. 

 
 

(51) C08L 9/00, C08K 9/00, C08K 3/00 
(21) 97-2015 
(22) 27.11.2015 
(71) Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Bra-

tislava 45, SK; 
(72) Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc., Bratislava, SK; 

Jankovič Ľuboš, Mgr., PhD., Bánovce nad Beb-
ravou, SK; Komadel Peter, RNDr., DrSc., Brati-
slava, SK; Jochec-Mošková Daniela, Ing., PhD., 
Bratislava, SK; Sedničková Michaela, Ing., PhD., 
Bratislava, SK; 

(74) Šoltýs & Korniet, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Gumárenská zmes na báze polymérnej kom-

pozície s obsahom nanoplniva 
(57) Je opísaná gumárenská zmes s obsahom 0,05 až 

10,0 % hmotn. vrstevnatého silikátu, ktorý je po-
vrchovo upravený modifikátorom. Modifikáto-
rom je výhodne kvartérna amónna soľ, ktorej 
molekula obsahuje ligandy pozostávajúce z uhlí-
kových reťazcov s dvojitými väzbami. Ďalej zmes 
výhodne obsahuje sadze alebo siliku. 

 
 

(51) C21D 8/00 
(21) 90-2015 
(22) 16.11.2015 
(71) Ústav materiálového výskumu SAV, Košice, SK; 
(72) Kováč František, RNDr., CSc., Košice, SK; Pet-

ryshynets Ivan, Mgr., PhD., Košice, SK; 
(54) Vysokopevná izotrópna elektrotechnická oceľ 

s kompozitnou mikroštruktúrou 
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(57) Je opísaná mikroštruktúrna koncepcia zrnovo ne-
orientovanej vysokopevnej elektrotechnickej oce-
le. Základom tejto koncepcie je kompozitné us-
poriadanie mikroštruktúrny a subštruktúry po hrúb-
ke plechu, pričom podpovrchová oblasť primáme 
vykazuje vysoké pevnostné vlastnosti a mikro-
štruktúra v centrálnej oblasti zabezpečuje dobré 
elektromagnetické vlastnosti. Kompozitná mor-
fológia mikroštruktúry po hrúbk e plechu pozos-
táva z povrchovej vrstvy zasahujúcej z oboch 
povrchov od 0,02 do 0,2 násobku hrúbky plechu, 
pričom táto vrstva je tvorená jemným feritickým 
zrnom so strednou veľkosťou od 5 um do 25 um 
spevneným jemnými precipitátmi VC a karbidmi 
ostatných prvkov s veľkosťou do l00 nm. Táto 
vrstva je charakterizovaná pevnosťou v ťahu od 
600 Mpa do 1000 Mpa. Centrálna vrstva po hrúb-
ke plechu je tvorená hrubým feritickým zrnom so 
strednou veľkosťou od 30 do 200 um spevneným 
tuhým roztokom prvkov v matrici, pričom celko-
vý podiel sekundárnych častíc v tejto vrstve je 
pod 0,005 objemových percent. Kompozitná mik-
roštruktúra zabezpečuje kombináciu vysokých pev-
nostných a výborných elektromagnetických vlas-
tností, s dobrou odolnosťou proti dynamickej úna-
ve materiálu. Takáto kombinácia vlastností ocele 
umožní jej aplikáciu na stavbu jadier rotorov pre 
elektromobily a hybridné pohony a na elektromo-
tory pracujúce pri vysokých otáčkach a s prud-
kými zmenami otáčok zapríčiňujúcimi vysoké 
odstredivé sily. 

 
 

(51) F03D 5/00, F03B 17/00 
(21) 50075-2015 
(22) 10.11.2015 
(71) Šichman Martin, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(72) Šichman Martin, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob efektívnejšieho získavania mechanickej 

práce a/alebo výroby elektrickej energie z prú-
diacich tekutín a z ariadenie na vykonávanie 
tohto spôsobu 

(57) Je opísaný spôsob efektívnejšieho získavania me-
chanickej práce a/alebo výroby elektrickej ener-
gie z prúdiacich tekutín s kyvadlovým pohybom 
listu a protizávažia v smere kolmom na prúdenie 
tekutiny v súčinnosti s plynulou a periodickou 
zmenou uhla listu na smer prúdenia tekutiny po 
sínusovej krivke, vyznačujúci sa tým, že sa usku-
točňuje: natočením plochy listu do smeru prúde-
nia tekutiny a/alebo zmenou rozkmitu výkyvu 
listu vzhľadom na rýchlosť prúdenia tekutiny, 
a/alebo zmenou rozkmitu uhla listu vzhľadom na 
rýchlosť prúdenia tekutiny, odoberaním mecha-
nickej práce vo forme krútiaceho momentu alebo 
ťahovej/tlačnej sily na pohon pripojených stroj-
ných zariadení alebo na výrobu elektrickej ener-
gie z ramena protizávažia. Ďalej je opísané zaria-
denie na uskutočnenie tohto spôsobu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) G06K 17/00, B23Q 17/00, G05B 19/00 
(21) 50063-2016 
(22) 5.11.2015 
(67) 50106-2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Matisková Darina, Ing., PhD., Prešov, SK; Balog 

Michal, doc. Ing., CSc., Prešov, SK; Semančo Pa-
vol, Ing., PhD., Nižná Šebastová, SK; 

(54) Systém automatizácie výroby obrobkov s RFID 
identifikátorom 

(57) Systém automatizácie výroby obrobkov s RFID iden-
tifikátorom je usporiadaný tak, že do CNC stroja 
(4) je dopravníkom (9) dopravovaný obrobok (7) 
s pripevneným RFID štítkom (8). Ten je bezdrô-
tovo spojený s anténou (6), ktorá je pripojená  
k čítačke (5). Tá je pripojená ku komunikačnému 
počítaču (3), ktorý je pripojený k CNC stroju (4). 
Zároveň je komunikačný počítač (3) pripojený  
k serveru (1), ktorý je pripojený k priraďovacie-
mu počítaču (2). 
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(51) G06M 1/00 
(21) 95-2015 
(22) 18.11.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, FEI, Košice, SK; 
(72) Bober Peter, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Mechanické počítadlo s integrovaným poho-

nom kotúčov krokovými motormi 
(57) Mechanické počítadlo s integrovaným pohonom 

kotúčov krokovými motormi (1) sa skladá z kro-
kových motorov (3), ktorých rotor (4) j e samot-
ným kotúčom počítadla (2). Rotor (4) má po ob-
vode jadra (5) uložené permanentné magnety (6) 
alebo je celé teleso rotora magnetované tak, že sa 
po obvode strieda orientácia magnetického poľa. 
Na statore (8) sú umiestnené cievky (7). 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A62C 37/00      100-2015 
B02C  2/00    5047-2015 
B23Q  3/00  50052-2015 

B62D 55/00  50077-2015 
B67D  1/00        98-2015 
C08L  9/00        97-2015 

C21D  8/00        90-2015 
F03D  5/00  50075-2015 
G06K 17/00  50063-2016 

G06M  1/00  95-2015 

 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (udelené patenty) 13 
 
 
FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
288463 F16D  3/00 
288464 F28G  3/00 

288465 C07K 14/00 
288466 B61L  1/00 

288467 A01K  1/00 
288468 H01L 39/00 

288469 C12N 11/00 
288470 B60C 11/00 

 
 

(51) A01K 1/00, A01K 29/00 
(11) 288467 
(21) 69-2013 
(22) 19.7.2013 
(40) 3.2.2015 
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Nitra, SK; 
(72) Lendelová Jana, Ing., PhD., Nitra, SK; Cviklovič 

Vladimír, Ing., PhD., Žikava, p. Lovce, SK; Olejár 
Martin, Ing., PhD., Nové Sady, SK; Pogran Šte-
fan, doc. Ing., CSc., Nitra, SK; 

(54) Záznamový systém polohovej identifikácie zvie-
rat 

 
 

(51) B60C 11/00, B29D 30/00 
(11) 288470 
(21) 50046-2012 
(22) 25.9.2012 
(40) 3.6.2014 
(73) Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov, SK; 
(72) Hajdúch Jaroslav, Ing., Bytča, SK; Rypák Mar-

tin, Ing., Púchov, SK; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(54) Behúň plášťa a lamela na upevnenie do vul-

kanizačnej formy na vytvorenie lamelového 
zárezu v bloku behúňa plášťa 

 
 

(51) B61L 1/00, B61L 23/00, B61K 9/00 
(11) 288466 
(21) 50054-2012 
(22) 21.11.2012 
(31) PV 2011-754 
(32) 21.11.2011 
(33) CZ 
(40) 2.8.2013 
(73) AŽD Praha s. r. o., Praha, CZ; 
(72) Lieskovský Aleš, Dr. Ing., Praha, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Zariadenie na zisťovanie zhoršenej vodivosti 

medzi kolesom koľajového vozidla a koľajnicou 
 
 

(51) C07K 14/00, C07K 16/00, A61K 35/00, 
 A61K 38/00, A61K 48/00, A61P 27/00, 
 C12N 15/00, C12N 5/00, C12P 21/00, 
 C12Q 1/00, G01N 33/00 
(11) 288465 
(21) 1223-2003 
(22) 5.4.2002 
(31) 01/04712 
(32) 6.4.2001 
(33) FR 
(40) 2.3.2004 
 
 

(73) NOVARTIS AG, Basel, CH; Université de Stras-
bourg, Strasbourg, FR; 

(72) Léveillard Thierry, Maisons Alfort, FR; Sahel José 
Alain, Paris, FR; Mohand-Said Saddek, Paris, FR; 
Hicks David, Strasbourg, FR; 

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

(86) PCT/EP02/03810 
(87) WO 02/081513 
(54) Izolovaný polypeptid a nukleová kyselina a far-

maceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje, na 
diagnostiku, prevenciu a liečenie degeneratív-
nych ochorení sietnice 

 
 

(51) C12N 11/00 
(11) 288469 
(21) 50038-2014 
(22) 27.5.2014 
(40) 3.12.2015 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Rebroš Martin, Ing., PhD., Čadca, SK; Dolejš Igor, 

Ing., Buzitka, SK; Rosenberg Michal, prof. Ing., 
PhD., Bratislava, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob prípravy imobilizátorov baktérií Clos-

tridium sp. do polyvinylalkoholového gélu na pro-
dukciu organických kyselín a chemikálií 

 
 

(51) F16D 3/00 
(11) 288463 
(21) 63-2011 
(22) 27.6.2011 
(40) 2.1.2013 
(73) Comblax s. r. o., Žilina, SK; 
(72) Gecík Martin, Ing., Prešov, SK; 
(54) Homokinetický kĺb 

 
 

(51) F28G 3/00, F28G 15/00, B08B 9/00 
(11) 288464 
(21) 5007-2012 
(22) 12.3.2012 
(40) 2.10.2013 
(73) Molnár Štefan, Ing., Modrany, SK; 
(72) Molnár Štefan, Ing., Modrany, SK; Laux Juraj, Ing., 

Komárno, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Výmenník tepla alebo filmová odparka a spôsob 

mechanického čistenia a/alebo stierania ich tep-
lovýmenných plôch 
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(51) H01L 39/00, H01B 12/00 
(11) 288468 
(21) 105-2013 
(22) 20.11.2013 
(40) 2.6.2015 
(73) Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice, SK; 
(72) Diko Pavel, Ing., DrSc., Košice, SK; Volochová 

Daniela, Mgr., PhD., Košice, SK; 
(54) Binárne dopovaný YBCO masívny monokryš-

talický supravodič 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01K  1/00  288467 
B60C 11/00  288470 

B61L  1/00  288466 
C07K 14/00  288465 

C12N 11/00  288469 
F16D  3/00  288463 

F28G  3/00  288464 
H01L 39/00  288468 
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FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa 
 
 
(21) 
 
50030-2016 
 
 
 
 
 
 
 
FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) 
 
    249-2003 
  5142-2007 
50047-2013 
      14-2014 
 
 
 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) 
 
50020-2013 
 
 
 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
281737 15.04.2017 
281969 15.04.2017 
282023 24.04.2017 
282032 01.04.2017 

282795 22.04.2017 
282834 23.04.2017 
283292 03.04.2017 
284073 08.04.2017 

284443 09.04.2017 
285048 14.04.2017 
285353 11.04.2017 
287085 01.04.2017 

287889 01.04.2017 
287890 01.04.2017
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MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku
 
284498 11.09.2016 
285330 09.09.2016 
285578 16.09.2016 
285645 11.09.2016 
285923 30.09.2016 

286126 02.09.2016 
286692 07.09.2016 
286884 18.09.2016 
287054 20.09.2016 
287218 20.09.2016 

287473 12.09.2016 
287929 30.09.2016 
287939 05.09.2016 
288130 21.09.2016 
288286 17.09.2016 

288297 20.09.2016 
288331 29.09.2016 
288369 28.04.2016 
288383 10.05.2016

 
 
 
 
 
 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 286194 
(21) 693-2002 
(73) AstraZeneca AB, SE Södertälje, SE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Takeda GmbH, Konstanz, DE; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 28.10.2016 
 Dátum zápisu do registra: 10.5.2017 

 
 

(11) 286196 
(21) 692-2002 
(73) AstraZeneca AB, Södertälje, SE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Takeda GmbH, Konstanz, DE; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 28.10.2016 
 Dátum zápisu do registra: 10.5.2017 

 
 

(11) 287231 
(21) 255-2002 
(73) AstraZeneca AB, Södertälje, SE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Takeda GmbH, Konstanz, DE; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 28.10.2016 
 Dátum zápisu do registra: 10.5.2017 

 
 

(11) 287545 
(21) 555-2003 
(73) AstraZeneca AB, Södertälje, SE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Takeda GmbH, Konstanz, DE; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 28.10.2016 
 Dátum zápisu do registra: 10.5.2017 

 
 

 
 
 
 
 
TE4A Zmeny adries 
 
 

(11) 285501 
(21) 1511-2001 
(73) VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 23.5.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patento-

vej prihlášky 
 
T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 

patentovej prihlášky 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hlášky alebo vydania európskeho patentového spisu 

Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v t omto vestníku zodpovedajú vydaniu 2017.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2017. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2017 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2017.01. 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 2017.01. 
 
 
 

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

 
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady pa-

tentových nárokov európskych patentových pri-
hlášok 

FA9A Zastavené konania o e urópskych patentových 
prihláškach z dôvodu späťvzatia 

GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na ná-
rodné prihlášky 

GB9A Prevody a prechody práv na európske paten-
tové prihlášky 

PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 
prihlášky (zálohy) 
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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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(68) EP 1 735 348 
(54) Ľudská protilátka proti receptoru epidermálneho 

rastového faktora 
(73) ImClone LLC., New York, NY, US; 
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/15/1084, 18.2.2016 
(93) EU/1/15/1084, 18.2.2016, EU 
(95) Necitumumab 
 Typ: liečivo 
(94) 22.3.2030 
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Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku 
 
23 22.04.2017 
47 29.04.2017 
 
 
 
 
 

Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 96 
(21) 5013-2010 
(73) AstraZeneca AB, Södertälje, SE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Takeda GmbH, Konstanz, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 10.5.2017 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dodatkové ochranné osvedčenia vyhlásené za neplatné 
pre zánik základného patentu pred uplynutím doby platnosti 

 
 
257 
 
 
 
 
 

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) 23 
(21) 16-2002 
(22) 30.12.2002 
(54) Karbapenémové zlúčeniny s 2-(3-karboxyfenyl-

karbamoyl) pyrolidín-4-yltioskupinou v polohe 2, 
spôsob ich prípravy, medziprodukty na tento spô-
sob a farmaceutická kompozícia s ich obsahom 

(93) EU/1/02/216/001, 18.4.2002, EU 
(94) 22.4.2017 

 
 

(11) 24 
(21) 3-2005 
(22) 3.5.2005 
(54) Kombinovaný prípravok, farmaceutický prostrie-

dok obsahujúci tento prípravok a jeho použitie 
(93) EU/1/04/298/001, EU/1/04/298/002, 17.12.2004, 

EU 
(94) 22.12.2019 

 
 

(11) 136 
(21) 5005-2013 
(22) 5.4.2013 
(54) C-arylglukosidové inhibítory SGLT2 a spôsob ich 

použitia 
(93) EU/1/12/795/001, EU/1/12/795/002, 
 EU/1/12/795/003, EU/1/12/795/004, 
 EU/1/12/795/005, EU/1/12/795/006, 
 EU/1/12/795/007, EU/1/12/795/007, 
 EU/1/12/795/008, EU/1/12/795/009, 
 EU/1/12/795/010, 12.11.2012, EP 
(94) 14.11.2027 
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov 
(Štandard WIPO ST. 16) 

 
 
U1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Y2 Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007 

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

alebo vydania európskeho patentového spisu 

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2017.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2017. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2017 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2017.01. 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 2017.01. 
 
 
 

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

 
 
 
 
BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
FA2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových 

vzorov na žiadosť prihlasovateľa 
FB2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových 

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

vých vzorov 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitko-

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

vých vzorov (ukončenie zálohov) 
 
 
 
 
 

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

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

(zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory 

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

majiteľa úžitkového vzoru (na základe rozhod-
nutia súdu) 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v prihláškach úžitkových vzorov 
 
HA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB2K Opravy mien 
HC2K Zmeny mien 
HD2K Opravy adries 
HE2K Zmeny adries 
HF2K Opravy dátumov 
HG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
Opravy v úžitkových vzoroch 
 
TA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB2K Opravy mien 
TC2K Zmeny mien 
TD2K Opravy adries 
TE2K Zmeny adries 
TF2K Opravy dátumov 
TG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
 
 
 Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po zverejne-
ní prihlášky úžitkového vzoru môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zá-
pisu úžitkového vzoru do registra. 
 Obsah prihlášok úžitkových vzorov sa zverejňuje v rozsahu opisu technického riešenia, nárokov na ochranu, výkresov  
s obrázkami a ďalšími podkladmi, spolu s výsledkom rešerše na stav techniky, ktorú vykonal úrad podľa § 38 ods. 4 uvede-
ného zákona. 
 Zverejnené prihlášky sú dostupné prostredníctvom internetovej databázy s vybratými údajmi z registra úžitkových vzorov 
na stránke www.upv.sk alebo v študovni úradu, alebo môžu byť doručené v papierovej alebo elektronickej forme na základe 
objednávky, doručenej úradu v písomnej forme. 
 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
  5051-2015 A21D 13/00 
50109-2015 B29D 30/00 
      66-2016 G08B 25/00 
      81-2016 E04D  1/00 
      85-2016 B63C  7/00 
      98-2016 H04M  1/00 

    120-2016 B09B  3/00 
    134-2016 F17D  1/00 
    141-2016 A01K  1/00 
    144-2016 B01D 53/00 
  5067-2016 G01N 21/00 
50040-2016 F24F 11/00 

50052-2016 B22D 11/00 
50115-2016 C07D 311/00 
50131-2016 A01G 25/00 
        8-2017 B60G  3/00 
        9-2017 B60G  3/00 
      10-2017 B60G  3/00 

      11-2017 B09B  1/00 
      17-2017 C02F 11/00 
      21-2017 B23B 27/00 
      69-2017 A23L 19/00 
50018-2017 G02B 27/00 

 
 
 

(51) A01G 25/00 
(21) 50131-2016 
(22) 14.12.2016 
(71) Králik Dušan, Ponická Huta, SK; 
(72) Králik Dušan, Ponická Huta, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Konštrukcia sklopných ramien postrekovacie-

ho zariadenia 
(57) Konštrukcia sklopných ramien postrekovacieho 

zariadenia má hlavný rám (1), ktorý je pripevnený 
na konštrukciu prípojného vozíka. Hlavný rám (1) 
obsahuje dva pneumatické vankúše (2) na odpru-
ženie a tlmenie vibrácií. Z oboch strán je na hlav-
ný rám (1) pripevnené rameno kónického tvaru, 
skladajúce sa z prvej časti (6), druhej časti (7)  
a tretej časti (8), pričom prvá časť (6), druhá časť 
(7) a tretia časť (8) majú priehradovú konštruk-
ciu. Hlavný rám (1) a prvá časť (6) ramena je 
spojená otočnými čapmi (4), pričom horný profil 
prvej časti (6) je k hlavnému rámu (1) pripevne-
ný prostredníctvom prvého mechanického valca 
(5) a odklápanie je realizované hydraulickými 
valcami (3). Druhé hydraulické valce (3) sú pre-
pojené prostredníctvom pohyblivých spojov (20) 
cez pomocnú platňu (21), ktorá je o rám vozidla 
prichytená cez pohyblivé spoje (20) pomocou 
mechanických tlmičov (22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

(51) A01K 1/00 
(21) 141-2016 
(22) 19.12.2016 
(71) Národné poľnohospodárske a potravinárske cen-

trum, Lužianky, SK; Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, Nitra, SK; 

(72) Botto Ľubomír, Ing. CSc., Nitra, SK; Lendelová Ja-
na, doc. Ing., PhD., Nitra, SK; 

 
 

http://www.upv.sk
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(54) Zariadenie na zadržiavanie prasiatok 
(57) Zariadenie na zadržiavanie prasiatok spočíva na 

podlahe pôrodného koterca s fixáciou prasnice  
v boxe (PK-B) alebo s voľným pohybom prasni-
ce (PK-V) v priestore s lokálnym ohrevom (1) 
tak, aby celkové plošné rozmery zariadenia ne-
presahovali plochu vyhrievanej podlahy, pričom 
sa uvedené zariadenie umiestňuje do priestoru 
vymedzeného len pre prasiatka (2), a cielene za-
držiava novonarodené prasiatka v ňom uložené, 
pričom je tvorené zo spodného horizontálneho nos-
ného rámu (Rl), horného horizontálneho spevňu-
júceho rámu (R2), štyroch rohových profilov (PI, 
P2, P3 a P4), štyroch vertikálnych bariér (BI, B2, 
B3 a B4) a jedného vyberateľného termodna (T) 
umiestneného na spodnom horizontálnom ráme 
(Rl) a nosných lištách (Ll, L2, L3 a L4) spevňu-
júcich rám (Rl). Zariadenie ako celok zabezpeču-
je ochranu a tepelnú pohodu novonarodeným pra-
siatkam, poskytuje pomoc pri usmernenom cicaní 
a ošetrovaní prasiatok, ich selekcii a inej manipu-
lácii v pôrodnici. 

 

 

 
 
 

(51) A21D 13/00 
(21) 5051-2015 
(22) 27.11.2015 
(71) MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Dunajská Stre-

da, SK; 
(72) Ambrovics František, Ing., Dunajská Streda, SK; 

Elek Tibor, Ing., Dunajská Streda, SK; Nagyová 
Denisa, Dunajská Streda, SK; 

(54) Jemné pečivo rolovaného tvaru a spôsob jeho 
prípravy 

(57) Opísané je jemné pečivo s obsahom 39 hmotnos-
tných % makovej plnky, ktorá obsahuje 13,4 hmot-
nostných % maku, pričom jeho povrch je sypaný 
s makovým posypom. 

 
 

(51) A23L 19/00, A23L 25/00 
(21) 69-2017 
(22) 20.3.2017 
(71) Hlaváč Alois, RNDr., Zlín, CZ; Hlaváč Tomáš, 

Zlín, CZ; Straňáková Ludmila, Nivnice, CZ; 
(72) Hlaváč Alois, RNDr., Zlín, CZ; Hlaváč Tomáš, 

Zlín, CZ; Straňáková Ludmila, Nivnice, CZ; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Potravinársky výrobok 
(57) Potravinársky výrobok vo forme spracovaného 

ovocia alebo zeleniny obsahuje prídavok semien 
šalvie hispánskej (Salvia hispánica) v množstve 
0,5 až 40,0 % hmotnostných. 

 
 

(51) B01D 53/00 
(21) 144-2016 
(22) 21.12.2016 
(71) Gašpar Juraj, Dubnica nad Váhom, SK; 
(72) Gašpar Juraj, Dubnica nad Váhom, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Zapojenie systému na likvidáciu spalín v uza-

tvorenom okruhu 
(57) Opísané je zapojenie systému na likvidáciu spa-

lín v uzatvorenom okruhu, ktoré je tvorené spa-
ľovacím zariadením (1), ktoré je cez vstupné spa-
linové potrubie (21) s mechanickou mriežkou 
(211) prepojené na tepelné zariadenie (2) s vod-
ným kúpeľom (25) a elektrickou špirálou (24), 
ktoré je cez výstupné spalinové potrubie (22)  
s mechanickým filtrom (221) prepojené na chla-
diace spalinové zariadenie (3), ktoré je prepojené 
cez kondenzačné odvodné potrubie (23) s tefló-
novým separačným filtrom (33) na tepelné zaria-
denie (2) a ďalej prepojené cez filtračno-sepa-
račné zariadenie (4) so záchytnou nádobou (44) 
na podtlakové odsávacie zariadenie (5), ktoré je 
cez vratné spalinové potrubie (51) s najmenej 
jedným uhlíkovým katalyzátorom (52) prepojené 
na spaľovacie zariadenie (1), pričom tepelné za-
riadenie (2) je cez vstupné kondenzačné potrubie 
(26) prepojené na kondenzačný chladič (6), ktorý 
je cez výstupné kondenzačné potrubie (27) s kon-
denzátom (113) prepojený na tepelné zariadenie 
(2), ktoré je cez ventilačné potrubie (29) prepoje-
né na ventilátorový chladič (7) s termostatom 
(71), ktorý je cez vratné ventilačné potrubie (72) 
s obehovým čerpadlom (8) prepojený na tepelné 
zariadenie (2), ktoré je cez vstupné chladiace pot-
rubie (91) prepojené na expanznú nádobu (9)  
s chladiacou emulziou (93), ktorá je prepojená 
cez výstupné chladiace potrubie (92) na vratné 
ventilačné potrubie (72). 
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(51) B09B 1/00, G01M 3/00 
(21) 11-2017 
(22) 12.1.2017 
(71) Aquafol s.r.o., Zlín, CZ; 
(72) Gregor Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(54) Zariadenie na monitorovanie tesnosti podzem-

ných tesniacich stien 
(57) Technické riešenie sa týka zariadenia na monito-

rovanie tesnosti podzemných tesniacich stien (2), 
budovaných okolo ekologických záťaží (1), ktoré 
zahŕňa množinu elektród (3) na trvalé uloženie 
do zeme pri podzemnej tesniacej stene (2), pri-
čom elektródy (3) sú pomocou káblov (4) napo-
jené na riadiacu jednotku (5), na ktorú sú ďalej 
napojené meracie zariadenia na sledovanie stavu 
podzemnej vody vo vrtoch (6) v ekologickej zá-
ťaži (1) a v jej okolí. 

 

  
 
 

(51) B09B 3/00, B09B 5/00, C05F 9/00 
(21) 120-2016 
(22) 9.11.2016 
(71) Zdroje Zeme a.s., Bernolákovo, SK; 
(72) Marynčák Miroslav, Ing. arch., Chorvátsky Grob, 

SK; Králik Peter, Žilina, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Kontajnerový hygienizátor biologicky rozloži-

teľných odpadov a spôsob ich hygienizácie 
(57) Kontajnerový hygienizátor biologicky rozložiteľ-

ných komunálnych odpadov obsahujúci príslušen-
stvo na meranie teploty, meranie hladín kvapalín, 
snímačov tlaku a rozvodných ventilov pozostáva 
z dvoch hygienizačných kolón, medzi ktorými je 
umiestnená kolóna vodného ohrevu, pričom hy-
gienizačné kolóny tvoria nad sebou radené aspoň 
dve horizontálne umiestnené valcové hygieni-
začné nádrže (1) medzi sebou prepojené prvými 
prepojovacími potrubiami (2) s plniacim vstupom 
(15) v hornej hygienizačnej nádrži (1) a výstu-
pom (16) spracovaného materiálu v spodnej hygie-
nizačnej nádrži (1). Medzi hornou hygienizačnou 
nádržou (1) a spodnou hygienizačnou nádržou (1) 
je vo vetve (3) núteného obehu zaradené kalové 
čerpadlo (4). Kolónu vodného ohrevu pre hygie- 
 

 nizačné nádrže (1) tvoria nad sebou radené aspoň 
dve horizontálne umiestnené valcové vodné ná-
drže (5) medzi sebou prepojené druhými prepo-
jovacími potrubiami (6) s prívodom (7) studenej 
vody do hornej vodnej nádrže (5) a potrubím sys-
tému (22) vodného sprchovania cez výpust (8) 
ohriatej vody zo spodnej vodnej nádrže (5) a vod-
né čerpadlo (9). Sústava tepelných výmenníkov 
(10) umiestnených vnútri hygienizačných nádrží 
(1) je svojím vstupom pripojená na výstup vod-
ného čerpadla (9) a svojím výstupom pripojená 
na hornú vodnú nádrž (5) alebo sústava tepel-
ných výmenníkov (10) je svojím vstupom a vý-
stupom pripojená na výstup (24) z externého te-
pelného zdroja horúcej vody a na vstup (25) k ex-
ternému tepelnému zdroju horúcej vody. Hygie-
nizačné nádrže (1) majú zabudovaný systém (14) 
závitovkového  premiešavania; pričom k hygie-
nizačným nádržiam (1) sú pridružené mikrovlnné 
dvojpásmové zdroje (20) ohrevu. 

 

  
 
 

(51) B22D 11/00, B22D 27/00 
(21) 50052-2016 
(22) 29.4.2016 
(71) Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK; 

Murgaš Marián, prof. Ing., CSc., Stupava, SK; 
(72) Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK; 

Murgaš Marián, prof. Ing., CSc., Stupava, SK; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va 5, SK; 
(54) Spôsob riadenia procesu tuhnutia kontinuálne 

liatych kovov a zliatin a zariadenie na usku-
točňovanie tohto spôsobu 

(57) Spôsob riadenia procesu tuhnutia kontinuálne lia-
tych kovov a zliatin a zariadenie na uskutoč- 
ňovanie tohto spôsobu.Ide o zliatiny, ktoré sú  
v okolí teploty likvidu paramagnetické, najmä 
ocele, s cieľom podpory tvorby kolumnárnych 
zŕn, potlačenia tvorby polyedrických zŕn, zjem-
nenia primárnej štruktúry a cieleného zasahova-
nia do tvorby a distribúcie hlavných a sprievod-
ných štruktúrnych zložiek. Riadenie procesu sa 
uplatní v celom objeme taveniny, ktorá tuhne za 
pôsobenia jednosmerného magnetického poľa  
s indukciou 0,04 až 0,3 T. Riadenie procesu tuh-
nutia kontinuálne liatej ocele sa uplatní v celom  
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 objeme taveniny, do ktorého sa magneticky spra-
covaná tavenina zo zóny pôsobenia elektromag-
netu generujúceho jednosmerné magnetické pole 
s indukciou 0,04 až 0,3 T dopraví transportným 
pohybom počas 5 až 10 sekúnd rýchlosťou 0,1 až 
0,6 m.s'1, pričom pohyb magneticky spracovanej 
taveniny môže byť vyvolaný ľubovoľným spôso-
bom najmä lineárnym motorom alebo konduk-
tívne, interakciou magnetického poľa elektro-
magnetu s jednosmerným elektrickým prúdom 
500 až 2200 A osobitne privedeným do ingotu 
valcami tesne pod kryštalizátorom a valcami pod 
elektromagnetom. 

 

  
 
 

(51) B23B 27/00, B23B 29/00 
(21) 21-2017 
(22) 1.2.2017 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Vopát Tomáš, Ing., PhD., Trnava, SK; Šimna Vla-

dimír, PhD., Trnava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opot-

rebovania vybraných druhov rezných platničiek 
(57) Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotre-

bovania vybraných druhov rezných platničiek 
pozostáva z držiaka (1) doskového tvaru, v strede 
ktorého je centrálny priechodný otvor (6) s vnú-
torným závitom, do ktorého je z jednej strany na-
skrutkovaná valcová stopka (2) s vonkajším závi-
tom, pričom z oboch strán v rohoch držiaka (1) 
sú tvarové vybrania (3). Všetky tvarové vybrania 
(3) situované oproti sebe z jednej aj druhej strany 
držiaka (1) doskového tvaru majú spoločný otvor 
(5), do ktorého je vsunutý magnet (7). V kútoch  
s ostrými uhlami tvarových vybraní (3) sú tech-
nologické otvory (4). 

 
 
 
 

  
 
 

(51) B29D 30/00, B65H 81/00 
(21) 50109-2015 
(22) 19.11.2015 
(71) KONŠTRUKTA - TireTech, a. s., Trenčín, SK; 
(72) Kaprálik Mário, Mr., Streženice, SK; Šedivý Vla-

dimír, Mr., Dolná Súča, SK; 
(54) Spôsob nanášania elastomérneho materiálu vo 

forme pásu na výrobu profilov a zariadenie na 
vykonávanie tohto spôsobu 

(57) Je opísaný spôsob nanášania elastomémeho ma-
teriálu vo forme pásu pre výrobu profilov tak, že 
pás elastomémeho materiálu (11) sa vedie na na-
nášacie koleso (3) a ďalej sa prenáša na podkla-
dovú plochu valcového alebo toroidného tvaru 
(12) v bode aplikácie (B), pričom krútiaci mo-
ment v bode aplikácie (B) na povrchu nanášacieho 
kolesa (3) sa z pohonnej jednotky prenáša prevo-
dom s využitím osi rotácie kyvného ramena (2)  
a sila v bode aplikácie (B) na podkladovú plochu 
valcového alebo toroidného tvaru (12) pôsobí  
v smere kolmom na os rotácie nanášacieho kole-
sa (3). 

 

  
 
 

(51) B60G 3/00, B60G 7/00 
(21) 10-2017 
(22) 12.1.2017 
(71) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

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

ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Prichytenie kolies prednej nápravy terénnych 

automobilov 
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(57) Prichytenie kolies prednej nápravy terénnych au-
tomobilov pozostáva z horného kyvného ramena 
(1) a dolného kyvného ramena (2), ktoré sú zá-
kladňami kyvne ukotvené do tvaru kosoštvorca  
v ráme (3) a sú sklonené dozadu o uhol sklonu  
a = 15° až 50°. Zvislý čap (4) riadenia kolesa je 
otočne uložený na vysunutých koncoch horného 
kyvného ramena (1) a dolného kyvného ramena (2). 
Vysunutý koniec dolného kyvného ramena (2) je 
prepojený s rámom (3) cez pružinu (5) s tlmičom. 

 

  
 
 

(51) B60G 3/00, B60G 7/00 
(21) 9-2017 
(22) 12.1.2017 
(71) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

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

ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Prichytenie kolies prednej nápravy terénnych 

automobilov 
(57) Prichytenie kolies prednej nápravy terénnych au-

tomobilov pozostáva z horného kyvného ramena 
(1) a dolného kyvného ramena (2), ktoré sú zá-
kladňami kyvne ukotvené do tvaru štvorca v rá-
me (3) a sú sklonené dozadu o uhol sklonu a = 15° 
až 50°. Zvislý čap (4) riadenia kolesa je otočne 
uložený na vysunutých koncoch horného kyvné-
ho ramena (1) a dolného kyvného ramena (2). 
Vysunutý koniec dolného kyvného ramena (2) je 
prepojený s rámom (3) cez pružinu (5) s tlmičom. 

 

  
 
 
 

(51) B60G 3/00, B60G 7/00 
(21) 8-2017 
(22) 12.1.2017 
(71) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

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

ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Prichytenie kolies zadnej nápravy terénnych 

automobilov 
(57) Prichytenie kolies zadnej nápravy terénnych au-

tomobilov, pozostáva z horného kyvného ramena 
(1) a/alebo dolného kyvného ramena (2), ktoré je 
základňou kyvne ukotvené v ráme (3) a od hori-
zontály sklonené dozadu o uhol sklonu a = 15° až 
50°. Pritom koleso je otočne uložené na vysunu-
tom konci horného kyvného ramena (1) alebo 
dolného kyvného ramena (2) priamo alebo cez 
zvislý čap (4) riadenia kolesa, pričom vysunutý 
koniec horného kyvného ramena (1) alebo dolné-
ho kyvného ramena (2) je prepojený s rámom (3) 
cez pružinu (5) s tlmičom. 

 

  
 
 

(51) B63C 7/00 
(21) 85-2016 
(22) 28.7.2016 
(71) Kubik Pavol, Liesek, SK; 
(72) Kubik Pavol, Liesek, SK; 
(54) Spôsob vyzdvihnutia potopeného plavidla, tech-

niky alebo materiálu 
(57) Opísaný spôsob vyzdvihnutia potopeného plavid-

la, techniky alebo materiálu spočíva v tom, že 
prepravné lodné kontajnery, ktoré majú uzatvo-
rené vetracie otvory, sa pripevnia na plavidlo, 
techniku alebo materiál potopený vo vode a ná-
sledne sa do nich privádza vzduch alebo plyn. 

 
 

(51) C02F 11/00, C12P 5/00, C10L 3/00 
(21) 17-2017 
(22) 24.1.2017 
(71) GAStanco s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Benka Miroslav, Bratislava, SK; Ouzká Zuzana, 

Ing., Bratislava, SK; Brestovský Štefan, Ing., Lip-
tovský Mikuláš, SK; Gaduš Ján, Mgr., Nitra, SK; 

(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie na úpravu bioplynu a spôsob úpra-

vy bioplynu 
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(57) Zariadenie na úpravu bioplynu obsahuje zariade-
nie (1) na chladenie vstupujúceho bioplynu, ktoré 
je spojené s filtrom (2) napojeným na kompresor 
(3) spojený s absorpčnou kolónou (4), ktorá je 
spojená s doseparačnou kolónou (5), a tá je spo-
jená s desorpčnou kolónou (7), pričom z dosepa-
račnej kolóny (5) je napojený odvod (6) zvyšné-
ho metánu naspäť pred kompresor (3) a na de-
sorpčnú kolónu (7) je pripojený ventilátor (8), za-
riadenie (9) na zachytávanie vodných kvapiek  
a zariadenie (10) na chladenie procesnej kvapali-
ny, ktoré je spojené s čerpadlom (II) napojeným 
na absorpčnú kolónu (4), ktorá je spojená so za-
riadením (12) na chladenie biometánu, to je na-
pojené na rotačný zachytávač a odstraňovač (13) 
kvapiek spojený so zariadením (14) na sušenie 
biometánu, ktoré je spojené so zariadením (15) 
na analýzu a odvod vyhovujúceho biometánu  
a k zariadeniu (14) na sušenie biometánu je pri-
pojený odvod (16) nevyhovujúceho biometánu 
by-passom naspäť pred kompresor (3). 

 

 

 
 
 

(51) C07D 311/00, A61K 31/00 
(21) 50115-2016 
(22) 27.10.2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Kreps František, Ing., PhD., Bratislava, SK; Bur-

čová Zuzana, Ing., Bátovce, SK; Schmidt Štefan, 
Prof., PhD., Bratislava, SK; Šurina Igor, Ing., 
PhD., Bratislava, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob úpravy lipidov, umožňujúci analýzu 

voľnej a viazenej formy antioxidantov 
(57) Opísaný je spôsob úpravy lipidov nachádzajúcich 

sa v rastlinných alebo živočíšnych olejoch, pot-
ravinách a rastlinách spočívajúci v tom, že sa 
analyzovaná vzorka zbavená vody podrobí mety-
lácii voľného tokoferolu a iných antioxidantov 
obsahujúcich hydroxylovú skupinu, zmydelneniu 
metylovanej vzorky z prvého kroku a silylácii. 
Spôsob úpravy lipidov možno využívať v kozme-
tickom, farmaceutickom a potravinárskom prie-
mysle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) E04D 1/00 
(21) 81-2016 
(22) 20.7.2016 
(71) Belenčík Štefan, Žitavce, SK; 
(72) Belenčík Štefan, Žitavce, SK; 
(54) Strešná škridla s drážkou pre tepelne vodivú 

dutú rúrku 
(57) Strešná škridla (8) obsahujúca výlisok v tvare 

drážky (1) umiestnený na jej hornom okraji (2) 
tak, že v stave viacerých rovnakých vedľa seba  
v jednom smere a v jednom rade položených 
strešných škridiel (8) sú výlisky v tvare drážky (1) 
jednotlivých vedľa seba uložených strešných škri-
diel (8) umiestené tak, že spolu vytvárajú žľab  
v jednej rovine (7) vodorovnej s latovaním (9) 
podpernej strešnej konštrukcie krovu, určený na 
umiestnenie tepelne vodivej dutej rúrky (3). Vý-
lisok v tvare drážky (1) je výhradne určený na 
umiestnenie tepelne vodivej dutej rúrky (3), táto 
rúrka je prepojená so strešnou škridlou (8) po-
mocou tepelne vodivého spojovacieho materiálu 
(4). Na dilatáciu rúrky od vnútorného povrchu 
drážky sú použité gumené tesniace profily (5), tie 
zároveň tvoria z hornej strany prístupný a po bo-
koch utesnený priestor v tvare vaničky, ohrani-
čený pozdĺžne výliskom v tvare drážky (1), a po 
okrajoch strešnej škridly (8) tesným obopnutím 
okolo tepelne vodivej dutej rúrky (3) a vnútor-
ným okrajom výlisku v tvare drážky (1), tento 
priestor je určený na zaliatie tepelne vodivým 
spojovacím materiálom (4). 

 

  
 
 

(51) F17D 1/00, F17D 5/00, G01M 3/00 
(21) 134-2016 
(22) 1.12.2016 
(71) Trebichalský Pavol, Ing., PhD., Nitra, SK; To-

máš Ján, Prof. Ing., CSc., Nitra, SK; 
(72) Trebichalský Pavol, Ing., PhD., Nitra, SK; To-

máš Ján, Prof. Ing., CSc., Nitra, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie na bezpečný prietok špecifických 

plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie 
tohto bezpečného prietoku 
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(57) Zariadenie na bezpečný prietok špecifických ply-
nov v potrubiach pozostáva z vonkajšieho obalu 
(13), ktorý obklopuje potrubie (11) po celej jeho 
dĺžke a skladá sa zo základných skeletov (1), kto-
ré sú medzi sebou napevno spojené a na ich po-
vrchu sú pripevnené vrchné kryty (2). Potrubie 
(11) je vnútri vonkajšieho obalu (13) uložené na 
valčekoch (3), ktoré sú napevno pripevnené  
k spodnému dnu vonkajšieho obalu (13) alebo sú 
valčeky (3) pohyblivo umiestnené na koľajnič-
kách (4). Z vrchných krytov (2) sú cez napájacie 
zariadenie (22) vyvedené mimo vonkajšieho oba-
lu (13) dve hadičky (18a), (18b), z ktorých jedna 
vedie k nízkotlakovému kompresoru (5) a druhá 
má výstup tvaru T, pričom jedna jeho vetva vedie 
k elektronickému analyzátoru tlaku (6a) a druhá 
vetva vedie k mechanickému analyzátoru tlaku 
(6b) s elektrickými výstupmi (12) a elektronický 
analyzátor tlaku (6a) a mechanický analyzátor 
tlaku (6b) sú spojené s riadiacim systémom (20). 

 
 

 
 
 

(51) F24F 11/00, F24F 13/00 
(21) 50040-2016 
(22) 21.3.2016 
(71) IMOS-Systemair, a.s., Kalinkovo, SK; 
(72) Majerčák Pavol, Ing., Most pri Bratislave, SK; 

Repovský Michal, Ing., Hul, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Vzduchotechnická výustka s nastaviteľným prv-

kom 
(57) Výustka (1) má teleso (4) s platňou (2), ktorá má 

otvory, ktorých prekrývaním alebo odokrývaním 
sa nastavuje prietok a/alebo smer prúdenia vzdu-
chu. Na to slúži pohyblivá prekrývacia clona (3) 
prepojená s ovládačom, ktorý je prístupný na von-
kajšej strane telesa (4). Platňa (2) je z feromagne-
tického materiálu a prekrývacia clona (3) je  
z permanentnej magnetickej fólie, ktorá je aspoň 
čiastočne ohybná, flexibilná, polotuhá a je priľ- 
nutá na platňu (2). Priľnutie magnetickej fólie 
vytvorí tesné spojenie prekrývacej clony (3)  
s platňou (2) bez medzery, ktorou by mohol prú-
diť vzduch, a tým spôsobovať hluk alebo vibrá-
cie. Výustka (1) sa vyznačuje veľmi jednoduchou 
a plochou konštrukciou s malým počtom pohyb-
livých súčiastok, využíva spoľahlivý a stabilný 
prítlak a jednoducho sa skladá alebo rozoberá pri 
výrobe, montáži aj následnej údržbe. 

 

 

 
 
 

(51) G01N 21/00, G01N 25/00, G01N 33/00 
(21) 5067-2016 
(22) 20.10.2016 
(71) Výskumný ústav mliekárenský, a.s., Žilina, SK; 
(72) Tomáška Martin, Ing., PhD., Žilina, SK; Hanuš 

Oto, Prof. Ing., PhD., Vikýřovice, CZ; Kološta Mi-
roslav, Ing., PhD., Žilina, SK; Hofericová Margi-
ta, Ing., Gbeľany, SK; Jedelská Radoslava, Záb-
řeh, CZ; 

(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob kontroly zloženia surového ovčieho mlie-

ka 
(57) Spôsob kontroly zloženia surového ovčieho mlie-

ka, najmä zistenie prídavku vody doň, pozostáva 
z nasledujúcich krokov: odber bazénovej vzorky 
bez prídavku konzervačného činidla, ochladenie 
odobratej vzorky na 1 až 8 °C, meranie zloženia 
vzoriek metódou infračervenej analýzy s Fourie-
rovou transformáciou, meranie teploty tuhnutia, 
analýza nameraných výsledkov a porovnanie 
nameraných výsledkov s kvalifikovaným odha-
dom mesačných limitov. 

 
 

(51) G02B 27/00, G02B 26/00 
(21) 50018-2017 
(22) 18.2.2017 
(71) KVANT spol. s r.o., Bratislava 4, SK; 
(72) Kubošek Pavol, RNDr. CSc., Bratislava 37, SK; 

Dubec Viktor, Dr. techn., Ivanka pri Dunaji, SK; 
Fialová Stanislava, Mgr., Bratislava 5, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie obsahujúce svetelný zdroj s mož-

nosťou vychyľovania svetelného zväzku pomo-
cou galvanometrických skenerov 

(57) Osvetľovacie zariadenie podľa technického rie-
šenia obsahuje ako zdroj žiarenia výbojku zabu-
dovanú v reflektore (1). Pomocou optickej sústa-
vy (11) je svetelný zväzok vychádzajúci z výboj-
ky kolimovaný a jeho rozbiehavosť je znížená. 
Takto upravený svetelný zväzok dopadá postup-
ne na prvé a druhé rovinné zrkadlá (7, 8) galva-
nometrických skenerov (4), ktorých osi otáčania 
sú navzájom kolmé. Najskôr dopadne na prvé ro-
vinné zrkadlo (7), ktoré je nakláňané o uhol α,  
a tým vychyľuje svetelný zväzok v smere x a ná-
sledne dopadá na druhé rovinné zrkadlo (8), kto-
ré je nakláňané o uhol β, kolmo na prvé rovinné 
zrkadlo (7), a tým vychyľuje svetelný zväzok  
v smere y kolmom na smer x. Použitím galva-
nometrických skenerov je dosiahnuteľná vysoká 
rýchlosť vychyľovania zväzku. Zariadenie je mož-
né použiť pri svetelných efektoch na rôznych  
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 kultúrnych, spoločenských a iných udalostiach  
a pri svetelných reklamách, kde je potrebná vy-
soká rýchlosť skenovania, ale nie je možné použiť 
laserový zdroj svetla. 

 

  
 
 

(51) G08B 25/00, G08B 1/00, G06F 13/00, 
 G06F 19/00 
(21) 66-2016 
(22) 6.6.2016 
(71) FRP Services, s.r.o., Přibram II, CZ; 
(72) Novák Vít, Příbram, CZ; Hrádek David, Příbram, 

CZ; 
(74) Bartůněk Lukáš, Přibram, CZ; 
(54) Modulárny elektronický systém na zvolávanie 

a informovanie jednotiek požiarnej ochrany 
(57) Modulárny elektronický systém na zvolávanie a in-

formovanie jednotiek požiarnej ochrany slúži jed-
notkám požiarnej ochrany, dobrovoľným hasičom 
na efektívne zvolanie na výjazd. Výjazd k mimo-
riadnej udalosti zvoláva operačné stredisko (2), 
napr. hasičov, ktoré prostredníctvom tohto sys-
tému informuje jednotky požiarnej ochrany o ich 
potrebe a nasadení do akcie. Systém potom dáva 
operačnému stredisku (2) spätnú väzbu o akcie-
schopnosti alebo neakcieschopnosti danej jednotky. 

 

  
 
 

(51) H04M 1/00, G02B 23/00, G03B 17/00 
(21) 98-2016 
(22) 19.8.2016 
(71) Beňo Ján, Ing., Lučenec, SK; 
(72) Beňo Ján, Ing., Lučenec, SK; 
(54) Adaptér pre optické zariadenie 
(57) Opisuje sa adaptér pre optické zariadenia, pre 

ktorý je charakteristické, že prepája mobilný tele-
fón a optické zariadenie, napríklad ďalekohľad. 
Pripevnenie na okulár optického zariadenia je 
charakteristické dvoma ramenami držiaka na oku-
lár (1, 2) prostredníctvom dvoch skrutiek s mati-
cami (3). V jednom z ramien držiaka na okulár je 
vstavaný magnet (3), ktorý sa prostredníctvom 
magnetickej sily pripojí ku kovovému valcu (5), 
ktorý tvorí súčasť adaptéra. Kovový valec sa pri-
pevní k mobilnému telefónu prostredníctvom 
obojstranne lepiacej pásky (6). Cieľom je vytvárať 
fotografie s mobilným telefónom, ktoré priblížia 
objekt fotografovania prostredníctvom ďaleko-
hľadu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01G 25/00  50131-2016 
A01K  1/00      141-2016 
A21D 13/00    5051-2015 
A23L 19/00        69-2017 
B01D 53/00      144-2016 
B09B  1/00        11-2017 

B09B  3/00      120-2016 
B22D 11/00  50052-2016 
B23B 27/00        21-2017 
B29D 30/00  50109-2015 
B60G  3/00        10-2017 
B60G  3/00          8-2017 

B60G  3/00          9-2017 
B63C  7/00        85-2016 
C02F 11/00        17-2017 
C07D 311/00  50115-2016 
E04D  1/00        81-2016 
F17D  1/00      134-2016 

F24F 11/00  50040-2016 
G01N 21/00    5067-2016 
G02B 27/00  50018-2017 
G08B 25/00        66-2016 
H04M  1/00        98-2016 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
7801 D04H  5/00 
7802 G06K  7/00 
7803 B23B 29/00 
7804 F03D  9/00 
7805 G01K 17/00 
7806 E01F 15/00 
7807 B65B  7/00 

7808 A47G 25/00 
7809 B65D 88/00 
7810 E01F 15/00 
7811 E04C  3/00 
7812 A63H 33/00 
7813 B28B  7/00 
7814 C30B 15/00 

7815 F24F 13/00 
7816 B65D 81/00 
7817 B65D 25/00 
7818 G01N 25/00 
7819 B67C 11/00 
7820 B65G 65/00 
7821 F24F 13/00 

7822 B28B  7/00 
7823 B61D  5/00 
7824 B65F  1/00 
7825 E06B  1/00 

 
 

(51) A47G 25/00, A41H 15/00, A41B 11/00, D06F 57/00 
(11) 7808 
(21) 69-2016 
(22) 13.6.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 24.4.2017 
(72) Norková Monika, Ing., Prešov - Nižná Šebastová, 

SK; 
(73) Norková Monika, Ing., Prešov - Nižná Šebastová, 

SK; 
(54) Modulárny držiak textilných látok 

 
 

(51) A63H 33/00, A63F 9/00 
(11) 7812 
(21) 50095-2016 
(22) 18.8.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 26.4.2017 
(72) Hamaríková Natália, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Hamaríková Natália, Ing., Bratislava, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
(54) Stavebnicový systém 

 
 

(51) B23B 29/00, B23Q 11/00 
(11) 7803 
(21) 64-2016 
(22) 27.5.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 24.4.2017 
(72) Matúš Milan, Ing., Nitra, SK; Adamík Michal, 

Ing., Nitra, SK; Bulgakov Vladimír, prof. Ing., 
DrSc., Kiev, UA; Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. 
Ing., CSc., Nitra, SK; Korenko Maroš, doc. Ing., 
PhD., Nitra, SK; Paško Ján, doc. Ing., CSc., Pre-
šov, SK; 

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

(54) Kombinovaný držiak rezných nástrojov pre 
revolverové NC a CNC sústruhy 

 
 

(51) B28B 7/00 
(11) 7822 
(21) 5053-2015 
(22) 16.12.2015 
(45) 2.6.2017 
(47) 28.4.2017 
 
 

(72) Štróbl Jiří, Ing., Praha 9, CZ; Veverka Jiří, Mo-
helnice, CZ; 

(73) PREFA Grygov a.s., Grygov, CZ; BETONIKA 
plus s.r.o., Lužec nad Vltavou, CZ; 

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

(54) Jadro formy 
 
 

(51) B28B 7/00 
(11) 7813 
(21) 5054-2015 
(22) 16.12.2015 
(45) 2.6.2017 
(47) 27.4.2017 
(72) Štróbl Jiří, Ing., Praha 9, CZ; Veverka Jiří, Mo-

helnice, CZ; 
(73) PREFA Grygov a.s., Grygov, CZ; BETONIKA 

plus s.r.o., Lužec nad Vltavou, CZ; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(54) Plášť formy 

 
 

(51) B61D 5/00 
(11) 7823 
(21) 50065-2016 
(22) 18.5.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 28.4.2017 
(72) Macejko Ján, Ing., Odorín, SK; Olekšák Miro-

slav, Ing., Poprad, SK; 
(73) Tatravagónka a.s., Poprad, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Konštrukcia cisternového vagóna 

 
 

(51) B65B 7/00, B65G 65/00, B67B 7/00 
(11) 7807 
(21) 48-2016 
(22) 29.4.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 24.4.2017 
(72) Molnár Zoltán, Veľká nad Ipľom, SK; 
(73) Molnár Zoltán, Veľká nad Ipľom, SK; 
(54) Ručne ovládaný dávkovač sypkých materiálov 

z veľkoobjemových vakov 
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(51) B65D 25/00, B65D 5/00 
(11) 7817 
(21) 5055-2016 
(22) 7.9.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 27.4.2017 
(72) Jonek Zdenko, Most pri Bratislave, SK; Bodor 

Gabriel, Most pri Bratislave, SK; 
(73) Jonek Zdenko, Most pri Bratislave, SK; Bodor 

Gabriel, Most pri Bratislave, SK; 
(54) Obal s možnosťou kontroly obsahu pri dobier-

kových a zásielkových službách 
 
 

(51) B65D 81/00, B65D 51/00, B65D 23/00, A63H 3/00 
(11) 7816 
(21) 5050-2016 
(22) 17.8.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 27.4.2017 
(72) Hanuska Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
(73) Hanuska Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Detská fľaša s obmeniteľnými doplnkovými prv-

kami postavičiek 
 
 

(51) B65D 88/00, B65D 90/00 
(11) 7809 
(21) 50109-2016 
(22) 11.10.2016 
(31) CZ2016-32581 U 
(32) 18.7.2016 
(33) CZ 
(45) 2.6.2017 
(47) 24.4.2017 
(72) Knob Josef, Znojmo, CZ; Szmuc Cezary, Ing., Znoj-

mo, CZ; Herényi Andrej, Ing., Vrádište, SK; 
(73) PPO GROUP CZ, s.r.o., Znojmo, CZ; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Systém uloženia a pohybu vložných buniek  

v obaloch na prepravu tovarov 
 
 

(51) B65F 1/00, G01F 23/00 
(11) 7824 
(21) 50111-2015 
(22) 27.11.2015 
(45) 2.6.2017 
(47) 28.4.2017 
(72) Basila Martin, Ing., Bratislava, SK; Gajdošík Ján, 

Trenčín, SK; 
(73) BRAIN:IT s. r. o., Bratislava, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
(54) Monitorovací systém na vzdialené monitorova-

nie, najmä odpadu, a spôsob monitorovania 
 
 

(51) B65G 65/00 
(11) 7820 
(21) 5046-2016 
(22) 9.8.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 28.4.2017 
 
 
 
 

(72) Kohár Robert, doc. Ing., PhD., Povina, SK; Hr-
ček Slavomír, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Kraus 
Václav, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Lehocky Pavel, 
Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; 

(73) Žilinská univerzita, Žilina, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Výsuvné, otočné a sklopné ústrojenstvo páso-

vého dopravníka 
 
 

(51) B67C 11/00, B65B 39/00, B01D 29/00 
(11) 7819 
(21) 50093-2016 
(22) 12.8.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 28.4.2017 
(72) Jantoš Dušan, Ing., Košice, SK; 
(73) Jantoš Dušan, Ing., Košice, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Lievik na zber použitého rastlinného oleja 

 
 

(51) C30B 15/00, C30B 29/00, C30B 17/00 
(11) 7814 
(21) 5043-2016 
(22) 13.7.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 27.4.2017 
(72) Hoč Michal, Ing., Žilina, SK; Kajan Juraj, Ing., 

Bánovce nad Bebravou, SK; Tarjányi Norbert, 
doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Medvedcký Štefan, prof. 
Ing., PhD., Žilina, SK; Mikita Miroslav, Ing., 
Martin, SK; 

(73) CEIT Materials Engineering, s.r.o., Žilina, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob detekcie polohy kryštalizačného frontu 

monokryštálov zafíru a detekčné zariadenie 
 
 

(51) D04H 5/00, D01G 11/00, D21B 1/00, 
 B02C 23/00, B29B 17/00 
(11) 7801 
(21) 50006-2016 
(22) 15.1.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 24.4.2017 
(72) Češko Vladimír, Ing., Beluša, SK; 
(73) Češko Vladimír, Ing., Beluša, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na spracovanie filtračné-

ho materiálu, výrobok získaný uvedeným spô-
sobom 

 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 7806 
(21) 50090-2016 
(22) 11.7.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 24.4.2017 
(72) Marek Zdeňek, Hukvaldy, CZ; Pilař Vladimír, 

Ing., Ostrava-Polanka nad Odrou, CZ; Konvička 
Martin, Ing., Ostrava-Pustkovec, CZ; 

(73) sudio works s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, CZ; 
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti 

ohybu 
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(51) E01F 15/00 
(11) 7810 
(21) 50089-2016 
(22) 11.7.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 26.4.2017 
(72) Marek Zdeňek, Hukvaldy, CZ; Pilař Vladimír, Ing., 

Ostrava-Polanka nad Odrou, CZ; Konvička Mar-
tin, Ing., Ostrava-Pustkovec, CZ; 

(73) sudio works s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, CZ; 
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Cestné zvodidlo, vhodné najmä na použitie na 

moste 
 
 

(51) E04C 3/00, E04G 11/00 
(11) 7811 
(21) 50-2016 
(22) 6.5.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 26.4.2017 
(72) Šturák Miroslav, Bc., Košice, SK; Stone Clayton, 

Ing., PhD., Moldava nad Bodvou, SK; 
(73) Šturák Miroslav, Bc., Košice, SK; Stone Clayton, 

Ing., PhD., Moldava nad Bodvou, SK; 
(54) Debniaca tvárnica 

 
 

(51) E06B 1/00 
(11) 7825 
(21) 5007-2016 
(22) 12.2.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 28.4.2017 
(72) Lukáč Peter, Bánovce nad Bebravou, SK; 
(73) Lukáč Peter, Bánovce nad Bebravou, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Delená univerzálna zárubňa a obrubová lišta 

dverí 
 
 

(51) F03D 9/00, F03D 5/00, B60K 16/00, B60L 8/00 
(11) 7804 
(21) 50084-2016 
(22) 28.6.2016 
(31) CZ2015-31288 U 
(32) 2.7.2015 
(33) CZ 
(45) 2.6.2017 
(47) 24.4.2017 
(72) Šamaj Pavol, Ing., Slovenská Ves, SK; 
(73) Šamaj Pavol, Ing., Slovenská Ves, SK; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Zariadenie na výrobu elektrickej energie umies-

tnené na dopravnom prostriedku 
 
 

(51) F24F 13/00, F24F 12/00 
(11) 7815 
(21) 5049-2016 
(22) 9.8.2016 
(31) PUV 2015-31911 
(32) 17.12.2015 
(33) CZ 
(45) 2.6.2017 
(47) 27.4.2017 
 
 
 

(72) Morávek Petr, Ing. CSc., Koberovy, CZ; 
(73) Morávek Petr, Ing. CSc., Koberovy, CZ; 
(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Interiérová vetracia jednotka 

 
 

(51) F24F 13/00, F24F 12/00 
(11) 7821 
(21) 5048-2016 
(22) 9.8.2016 
(31) PUV 2015-31926 
(32) 21.12.2015 
(33) CZ 
(45) 2.6.2017 
(47) 28.4.2017 
(72) Morávek Petr, Ing. CSc., Koberovy, CZ; 
(73) Morávek Petr, Ing. CSc., Koberovy, CZ; 
(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Vertikálna vetracia jednotka 

 
 

(51) G01K 17/00, G01N 25/00 
(11) 7805 
(21) 5060-2016 
(22) 22.9.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 24.4.2017 
(72) Martinka Jozef, doc. Ing., PhD., Železná Brezni-

ca, SK; Hroncová Emília, doc. Ing., PhD., Zvolen, 
SK; Ladomerský Juraj, prof. Mgr., CSc., Zvolen, SK; 

(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-
tislava 1, SK; Technická univerzita vo Zvolene, 
Zvolen, SK; Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, Banská Bystrica, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Kalorimeter s plynulo nastaviteľným pomerom 

zaťaženia vzorky tepelnou radiáciou a tepelnou 
konvekciou 

 
 

(51) G01N 25/00, G01N 27/00, F42B 3/00 
(11) 7818 
(21) 5035-2016 
(22) 6.6.2016 
(45) 2.6.2017 
(47) 28.4.2017 
(72) Kuracina Richard, doc. Ing., PhD., Sereď, SK; Sza-

bová Zuzana, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Jednokomorový iniciátor výbušných prachov 

a plynov 
 
 

(51) G06K 7/00, H04B 5/00 
(11) 7802 
(21) 50096-2014 
(22) 30.7.2014 
(45) 2.6.2017 
(47) 24.4.2017 
(72) Šebej Peter, Ing., PhD., Prešov, SK; Hrehová Stel-

la, Ing., PhD., Prešov, SK; 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Evidenčná jednotka 
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(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A47G 25/00  7808 
A63H 33/00  7812 
B23B 29/00  7803 
B28B  7/00  7822 
B28B  7/00  7813 
B61D  5/00  7823 
B65B  7/00  7807 

B65D 25/00  7817 
B65D 81/00  7816 
B65D 88/00  7809 
B65F  1/00  7824 
B65G 65/00  7820 
B67C 11/00  7819 
C30B 15/00  7814 

D04H  5/00  7801 
E01F 15/00  7806 
E01F 15/00  7810 
E04C  3/00  7811 
E06B  1/00  7825 
F03D  9/00  7804 
F24F 13/00  7821 

F24F 13/00  7815 
G01K 17/00  7805 
G01N 25/00  7818 
G06K  7/00  7802 
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GB2K Prevody a prechody práv na prihlášky úžitkových vzorov 
 
 

(21) 50076-2016 
(22) 15.6.2016 
(71) Lučanský Ján, Trenčín, SK; SCOOBY, a.s., Pra-

ha 5 - Radotín, CZ; 
 Predchádzajúci prihlasovateľ: 
 Lučanský Ján, Trenčín, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 2.3.2017 
 Dátum zápisu do registra: 11.5.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MC2K Vymazané úžitkové vzory 
 
 

(11) 4981 
(21) 175-2007 
(22) 25.10.2007 
(54) Chladiaci blok pece, najmä na výrobu sklených 

vlákien 
 Dátum výmazu: 15.3.2017 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku
 
4819 16.04.2017 
4830 13.04.2017 
4894 12.04.2017 
4895 12.04.2017 
4983 19.04.2017 
5006 20.04.2017 

5409 27.04.2017 
5522 01.09.2016 
5588 10.09.2016 
5640 29.09.2016 
5763 17.09.2016 
6124 22.09.2016 

6442 20.09.2016 
6448 10.09.2016 
6456 17.09.2016 
6478 10.09.2016 
6480 14.09.2016 
6481 14.09.2016 

6504 11.09.2016 
6531 21.09.2016 
6532 21.09.2016 
6588 20.09.2016 
6634 05.09.2016
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ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
5821 F24B  1/00 
5822 F24B  1/00 
5860 F24D 17/00 
5889 C09D  1/00 
5906 F24B  1/00 
5948 H04K  3/00 

6671 F16L 59/00 
6675 A63C 11/00 
6684 B65D 88/00 
6689 B61D 39/00 
6717 E01F 15/00 
6718 E01F 15/00 

6719 E01F 15/00 
6772 B61D 39/00 
6773 B61D  5/00 
6879 B29C 47/00 
6940 G02B 23/00 
6974 B23K 15/00 

6975 B23K 15/00 
6976 B23K 15/00 
6977 B23K 15/00 

 
 

(51) A63C 11/00, A45B 3/00 
(11) 6675 
(21) 49-2013 
(22) 14.3.2013 
(73) Dugas Dionýz, Sabinov, SK; 
(54) Turistická palica 

 
 

(51) B23K 15/00 
(11) 6976 
(21) 83-2013 
(22) 16.5.2013 
(73) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK; 
(54) Chladič katódovej časti elektrónolúčového ka-

nóna vo vákuu 
 
 

(51) B23K 15/00 
(11) 6977 
(21) 84-2013 
(22) 16.5.2013 
(73) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK; 
(54) Polohovanie elektrónolúčového kanóna umies-

tneného zvonka vákuovej komory 
 
 

(51) B23K 15/00 
(11) 6974 
(21) 81-2013 
(22) 16.5.2013 
(73) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK; 
(54) Elektrónolúčový kanón pre prácu vo vákuu 

 
 

(51) B23K 15/00 
(11) 6975 
(21) 82-2013 
(22) 16.5.2013 
(73) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK; 
(54) Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových 

procesov vo vákuu 
 
 

(51) B29C 47/00 
(11) 6879 
(21) 57-2013 
(22) 2.4.2013 
(73) KONŠTRUKTA - TireTech, a. s., Trenčín, SK; 
(54) Dekompresná závitovka na spracovanie kau-

čukových zmesí 
 
 
 
 

(51) B61D 5/00 
(11) 6773 
(21) 50074-2013 
(22) 21.6.2013 
(73) TATRAVAGÓNKA, a. s., Poprad, SK; 
(54) Usporiadanie na upevnenie valcovej nádrže na 

mobilný podvozok 
 
 

(51) B61D 39/00 
(11) 6772 
(21) 50072-2013 
(22) 19.6.2013 
(73) TATRAVAGÓNKA, a. s., Poprad, SK; 
(54) Odklopná strecha vagóna odklápajúca sa do 

oboch strán 
 
 

(51) B61D 39/00 
(11) 6689 
(21) 50054-2013 
(22) 21.5.2013 
(73) TATRAVAGÓNKA, a. s., Poprad, SK; 
(54) Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvá-

rajúcej sa po dráhe krivky 
 
 

(51) B65D 88/00, B01F 7/00, C12G 1/00 
(11) 6684 
(21) 5026-2013 
(22) 6.5.2013 
(73) Hrdlička Anton, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Nakvášacia nádrž s mechanickým chladiacim 

a/alebo odplyňovacím zariadením 
 
 

(51) C09D 1/00, C09D 4/00, C04B 35/00, C08L 33/00 
(11) 5889 
(21) 50042-2010 
(22) 26.5.2010 
(73) THERMO INDUSTRY, a.s., Pardubice, CZ; 
(54) Zmes na tenkovrstvovú, termoizolačnú a termo-

reflexnú povrchovú úpravu 
 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 6719 
(21) 50046-2013 
(22) 9.5.2013 
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ; 
(54) Obojstranné zvodidlo pre stredné deliace pásy 

cestných komunikácií 
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(51) E01F 15/00 
(11) 6718 
(21) 50045-2013 
(22) 9.5.2013 
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ; 
(54) Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rých-

lostných komunikácií 
 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 6717 
(21) 50044-2013 
(22) 9.5.2013 
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ; 
(54) Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rých-

lostných komunikácií 
 
 

(51) F16L 59/00 
(11) 6671 
(21) 50041-2013 
(22) 2.5.2013 
(73) Jícha Filip, Kladno, CZ; 
(54) Ochranný plášť tepelne izolovaného potrubné-

ho rozvodu 
 
 

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

dením na zvýšenie tepelnej účinnosti a zníženie 
emisií 

 
 

(51) F24B 1/00 
(11) 5906 
(21) 50068-2010 
(22) 4.9.2010 
(73) HT - design, s.r.o., Podhorie, SK; 
(54) Kozubová vložka a kozubové kachle s vonkaj-

ším konvenčným plášťom so zariadením na od-
vetranie naddverového priestoru 

 

(51) F24B 1/00 
(11) 5822 
(21) 50065-2010 
(22) 27.8.2010 
(73) HT - design, s.r.o., Podhorie, SK; 
(54) Zariadenie na pohyb výsuvných dverí pri ko-

zubových vložkách a kozubových kachliach 
 
 

(51) F24D 17/00, F24D 10/00, G01R 11/00 
(11) 5860 
(21) 39-2010 
(22) 29.3.2010 
(73) ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie na reguláciu odberového diagramu 

elektrickej energie pomocou tepelného čer-
padla 

 
 

(51) G02B 23/00, G03B 17/00, H04N 5/00 
(11) 6940 
(21) 78-2013 
(22) 7.5.2013 
(73) Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 16, 

SK; Centrum vedecko-technických informácií SR 
(CVTI SR), Bratislava, SK; 

(54) Modulárny automatický systém na monitoro-
vanie oblohy pre pohyblivé objekty 

 
 

(51) H04K 3/00, H04B 1/00, H04B 15/00 
(11) 5948 
(21) 50035-2010 
(22) 30.4.2010 
(73) Mráz Marek, Bratislava, SK; Mudroch Jan, dipl. 

spec., Opava, CZ; 
(54) Zapojenie detektora rušičky bezdrôtovej komu-

nikačnej siete 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A63C 11/00  6675 
B23K 15/00  6974 
B23K 15/00  6976 
B23K 15/00  6977 
B23K 15/00  6975 
B29C 47/00  6879 

B61D  5/00  6773 
B61D 39/00  6772 
B61D 39/00  6689 
B65D 88/00  6684 
C09D  1/00  5889 
E01F 15/00  6719 

E01F 15/00  6718 
E01F 15/00  6717 
F16L 59/00  6671 
F24B  1/00  5821 
F24B  1/00  5906 
F24B  1/00  5822 

F24D 17/00  5860 
G02B 23/00  6940 
H04K  3/00  5948 
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PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 6167 
(21) 5028-2011 
(73) ATA BAUSYSTEM s.r.o., Veľké Dvorníky, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 ATA Bau s.r.o., Čenkovce, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 1.3.2017 
 Dátum zápisu do registra: 15.5.2017 

 
 

(11) 6404 
(21) 2-2012 
(73) Holeščák Marián, Bratislava, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 BcLoad, s.r.o., Vígľaš, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 16.5.2017 

 
 
 
 
 

(11) 6731 
(21) 50070-2013 
(73) EKOMILK a.s., Frýdek-Místek, CZ; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Gebauer Zbyněk, Ing., Opava, CZ; Jirka Vladimír, 

Ing., Ostrava, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2016 
 Dátum zápisu do registra: 24.5.2017 

 
 

(11) 6771 
(21) 50067-2013 
(73) EKOMILK a.s., Frýdek-Místek, CZ; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Gebauer Zbyněk, Ing., Opava, CZ; Jirka Vladimír, 

Ing., Ostrava, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2016 
 Dátum zápisu do registra: 24.5.2017 

 
 

 
 
 
QB2K Licenčné zmluvy registrované alebo udelené 
 
 

(11) 7312 
(21) 25-2015 
(73) Pavlík Martin, Ing., PhD., Zvolenská Slatina, SK; 
 Nadobúdateľ: 
 Mestské lesy, s.r.o., Krupina, SK; 
 Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.2.2017 
 Dátum zápisu do registra: 16.5.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
QC2K Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
 
 

(11) 4796 
(21) 5012-2007 
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ; 
 Držiteľ licencie: 
 KLS, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 8.2.2017 
 Dátum zápisu do registra: 30.5.2017 

 
 

(11) 5862 
(21) 5067-2010 
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ; 
 Držiteľ licencie: 
 KLS, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 8.2.2017 
 Dátum zápisu do registra: 29.5.2017 

 

(11) 5863 
(21) 5068-2010 
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ; 
 Držiteľ licencie: 
 KLS, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 8.2.2017 
 Dátum zápisu do registra: 29.5.2017 
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TC2K Zmeny mien 
 
 

(11) 5914 
(21) 5079-2010 
(73) Luye Pharma AG, Miesbach, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 4.5.2017 

 
 
 
 

(11) 6720 
(21) 50029-2013 
(73) DOMOSTAV ENERGO s.r.o., Holíč, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 22.5.2017 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
28378 17/04.00 
28379 23/03.03 
28380 06/13.00 

28381 12/16.13 
28382 32/00.00 
28383 12/16.13 

28384 12/16.13 
28385 09/05.08 
28386 32/00.00 

28387 09/05.08 

 
 

 10 (51) 06/13.00 
(11) 28380 
(15) 19.5.2017 
(18) 15.11.2021 
(21) 131-2016 
(22) 15.11.2016 
(72) Hunyorová Jana, Nižná Myšľa, SK; 
(73) Hunyorová Jana, Nižná Myšľa, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Zavinovacia perinka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je za-

vinovacia perinka, určená na zavinovanie bábä-
tiek. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 
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1.5 

 

  
1.6 

 
 

 11 (51) 09/05.08 
(11) 28385 
(15) 19.5.2017 
(18) 3.1.2022 
(21) 1-2017 
(22) 3.1.2017 
(72) Mravčák Milan, Mgr. art., Bratislava 1 - Staré Mes-

to, SK; 
(73) RAJO a.s., Bratislava, SK; 
(74) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Obal na potraviny 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v kt orom je dizajn stelesnený, je obal 

na uloženie potravín. 
(28) 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

 
 

 10 (51) 09/05.08 
(11) 28387 
(15) 22.5.2017 
(18) 5.12.2021 
(21) 137-2016 
(22) 5.12.2016 
(31) PVZ 2016-40667 
(32) 30.6.2016 
(33) CZ 
(72) Kopčilová Kamila, Uherské Hradište, CZ; Šipoš 

Miroslav, Uherské Hradiště, CZ; 
(73) D N M company s.r.o., Střílky, CZ; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
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(54) Obal na kávové náhradky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, predsta-

vuje obal na kávové náhradky. 
(28) 7 
(55) 

  
1.1 

 

  
2.1 

 

  
3.1 

  
4.1 

 

  
5.1 

 

  
6.1 
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7.1 

 
 

 10 (51) 12/16.13 
(11) 28381 
(15) 19.5.2017 
(18) 22.12.2021 
(21) 142-2016 
(22) 22.12.2016 
(31) 2016/0279 
(32) 8.7.2016 
(33) SE 
(72) Hansèn Kristofer, Stockholm, SE; Macdonald Allan, 

Södertalje, SE; Lundgren Anders, Södertälje, SE; 
Larsson Mikael, Årsta, SE; Högberg Henrik, Rön-
ninge, SE; 

(73) Scania CV AB, Södertälje, SE; 
(74) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
(54) Ochranný kryt výfuku 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako ochranný kryt výfuku vozidla. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

  
1.7 

 
 

 10 (51) 12/16.13 
(11) 28383 
(15) 19.5.2017 
(18) 22.12.2021 
(21) 143-2016 
(22) 22.12.2016 
(31) 2016/0283 
(32) 8.7.2016 
(33) SE 
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(72) Hansèn Kristofer, Stockholm, SE; Macdonald Al-
lan, Södertalje, SE; Lundgren Anders, Södertälje, 
SE; Larsson Mikael, Årsta, SE; Gallone Patrik, Kop-
pom, SE; 

(73) Scania CV AB, Södertälje, SE; 
(74) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
(54) Tlmič výfuku vozidla 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako tlmič výfuku vozidla. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

  
1.7 
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 10 (51) 12/16.13 
(11) 28384 
(15) 19.5.2017 
(18) 22.12.2021 
(21) 144-2016 
(22) 22.12.2016 
(31) 2016/0282 
(32) 8.7.2016 
(33) SE 
(72) Hansèn Kristofer, Stockholm, SE; Macdonald Al-

lan, Södertalje, SE; Lundgren Anders, Södertälje, 
SE; Larsson Mikael, Årsta, SE; Johansson Lars, 
Hägersten, SE; 

(73) Scania CV AB, Södertälje, SE; 
(74) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
(54) Tlmič výfuku vozidla 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako tlmič výfuku vozidla. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 
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1.7 

 
 

 10 (51) 17/04.00 
(11) 28378 
(15) 19.5.2017 
(18) 7.12.2021 
(21) 136-2016 
(22) 7.12.2016 
(72) Piláthy Peter, Ing., Trenčín, SK; 
(73) Piláthy Peter, Ing., Trenčín, SK; 
(54) Hudobný nástroj Cajon - kachon 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v kt orom je dizajn stelesnený, je hu-

dobný nástroj Cajon - kachon, určený na bubno-
vanie. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 

  
1.3 

 

  
1.4 

 
 

 10 (51) 23/03.03 
(11) 28379 
(15) 19.5.2017 
(18) 27.9.2021 
(21) 123-2016 
(22) 27.9.2016 
(72) Lukáčová Sophia, Púchov, SK; 
(73) ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o., Trenčín, 

SK; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
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(54) Kozub 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený a na kto-

rom je dizajn použitý, je kozub. 
(28) 9 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 
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2.4 

  
2.5 

 

  
2.6 

 

  
3.1 

  
3.2 

 

  
3.3 

 

  
3.4 

 

  
3.5 
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3.6 

 

  
4.1 

 

  
4.2 

  
4.3 

  
4.4 

  
5.1 

 

  
5.2 
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5.3 

 

  
5.4 

 

  
6.1 

 

  
6.2 

 

  
6.3 

  
7.1 

  
7.2 
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8.1 

  
8.2 

  
9.1 

  
9.2 

 
 

 11 (51) 32/00.00 
(11) 28382 
(15) 19.5.2017 
(18) 3.2.2022 
(21) 9-2017 
(22) 3.2.2017 
 
 

(73) KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo, Ko-
šice 1, SK; 

(74) Regina Ivan, Ing., Košice, SK; 
(54) Logo KOŠIČAN ROKA 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je logo 

určené ako kombinované označenie lokálnej/re-
gionálnej súťaže. 

(55) 

  
1.1 

  
2.1 

 
 

 11 (51) 32/00.00 
(11) 28386 
(15) 22.5.2017 
(18) 14.3.2022 
(21) 27-2017 
(22) 14.3.2017 
(73) Lesopoľnohospodárske podielové družstvo Sni-

na, družstvo, Košice 1, SK; 
(74) Regina Ivan Ing., Košice, SK; 
(54) Logo Sninské rybníky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je logo 

určené ako kombinované označenie projektu Snin-
ské rybníky vytvoreného pre rekreačné oblasti  
v uvedenej lokalite. 

(55) 

  
1.1 
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2.1 

  
3.1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
06/13.00  28380 
09/05.08  28387 
09/05.08  28385 

12/16.13  28384 
12/16.13  28383 
12/16.13  28381 

17/04.00  28378 
23/03.03  28379 
32/00.00  28386 

32/00.00  28382 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) (11) (58) (11) (58) 
 
26585 22.04.2017 
27769 28.09.2016 
27774 16.09.2016 

27782 26.09.2016 
27783 28.09.2016 
27784 28.09.2016 

27785 26.09.2016 
27786 28.09.2016 
27790 06.09.2016 

27791 08.09.2016

 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
26650 31/01.00 
27350 12/05.04 

27352 21/99.00 
27367 05/05.01 

27371 01/01.01 
27570 09/05.08 

27841 19/08.03 
27845 12/16.06 

 
 
 

(51) 01/01.01 
(11) 27371 
(15) 28.9.2007 
(18) 5.4.2022 
(21) 5012-2007 
(22) 5.4.2007 
(73) framipek s.r.o., Šenkvice, SK; 
(54) Pekárenské výrobky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je alebo bude dizajn stelesne-

ný, je pekárenský výrobok, predovšetkým pečivo 
v tvare dvoch súbežných rožkov s plnkou, pečivo 
v tvare zahnutého rožka s plnkou a/alebo posypom, 
pečivo v tvare stočeného rožka s plnkou alebo 
bez plnky a chlieb s priehlbinami. 

 
 

(51) 05/05.01 
(11) 27367 
(15) 28.9.2007 
(18) 10.5.2022 
(21) 27-2007 
(22) 10.5.2007 
(73) Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín, SK; Mi-

nisterstvo obrany SR/Sekcia vyzbrojovania, Bra-
tislava, SK; 

(54) Dezén kamufláže tkaniny pre púštne oblasti 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je dezén 

kamufláže tkaniny, určený na maskovanie v púš- 
tnych podmienkach. 

 
 

(51) 09/05.08 
(11) 27570 
(15) 1.7.2009 
(18) 23.2.2022 
(21) 9-2007 
(22) 23.2.2007 
(73) Hochland SE, Heimenkirch, DE; 
 
 
 
 

(54) Nádoba na syr v tvare suda 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na 

ktorom je použitý, predstavuje nádobu na syr  
v tvare suda. 

 
 

(51) 12/05.04 
(11) 27350 
(15) 24.7.2007 
(18) 5.3.2022 
(21) 11-2007 
(22) 5.3.2007 
(73) Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín, SK; 
(54) Roler pre vysadzovanie nákladov z leteckej tech-

niky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je roler 

na vysadzovanie nákladov, určený pre zoskoky  
s padákom s objemným a ťažkým nákladom. 

 
 

(51) 12/16.06, 12/16.11 
(11) 27845 
(15) 9.8.2012 
(18) 4.4.2022 
(21) 23-2012 
(22) 4.4.2012 
(73) SCANIA CV AB, Södertälje, SE; 
(54) Diely karosérie vozidla 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v kt orých sú dizajny hromadnej prih-

lášky stelesnené, sú určené ako "diely karosérie 
vozidla". 
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(51) 19/08.03 
(11) 27841 
(15) 25.7.2012 
(18) 26.4.2022 
(21) 27-2012 
(22) 26.4.2012 
(73) PKR SLOVAKIA a.s., Banská Bystrica, SK; 
(54) Obaly a etikety na potravinárske a dezinfekč-

né výrobky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkami, v ktorých je dizajn stelesnený, sú 

obaly a etikety na potravinárske a dezinfekčné vý-
robky - 4 dizajny, určené na označovanie potra-
vinárskych a dezinfekčných výrobkov. 

 
 

(51) 21/99.00 
(11) 27352 
(15) 24.7.2007 
(18) 10.4.2022 
(21) 5013-2007 
(22) 10.4.2007 
(73) Červenko Jozef, Ing. arch., Bratislava, SK; 
(54) Hexagramový zobrazovač 
 
 
 
 
 
 
 

 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na 

ktorom bude aplikovaný, je určený ako hexagra-
mový zobrazovač na vytváranie rôznych kombi-
nácií hexagramových obrazcov pomocou rotácie 
hranolov ako pomôcka pre prácu s knihou pre-
mien. Zobrazovač pozostáva zo šiestich hranolov 
predstavujúcich šesť rovín a zároveň šesť čiar 
hexagramu, z horného a dolného ukončovacieho 
hranola a spojovacej tyče, pričom tieto hranoly 
sú voči sebe otočné. Zobrazovač umožňuje roto-
vaním hranolov priestorové zobrazenie 64 hexa-
gramov s logickým párovým usporiadaním, ktoré 
prechádza do špirálovej podoby. 

 
 

 7 (51) 31/01.00 
(11) 26650 
(15) 15.5.2003 
(18) 12.9.2022 
(21) 195-2002 
(22) 12.9.2002 
(73) Plzeňský Prazdroj, a. s., Plzeň, CZ; 
(54) Výčapná hlava II 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo 

na ktorom bude aplikovaný, je výčapná hlava ur-
čená na vyčapovanie nápojov. 

 
 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
01/01.01  27371 
05/05.01  27367 

09/05.08  27570 
12/05.04  27350 

12/16.06  27845 
19/08.03  27841 

21/99.00  27352 
31/01.00  26650

 
 
 
 
 
 
 
PC4Q Prevody a prechody práv 
 
 

(11) 27720 
(21) 70-2010 
(78) Holeščák Marián, Bratislava, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 BcLoad, s.r.o., Vígľaš, SK; 
(58) 16.5.2017 

 
 
 
 

(11) 27933 
(21) 74-2012 
(78) Blažek Ján, Bílkove Humence, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 3čko, s.r.o., Bílkove Humence, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 20.2.2017 
(58) 2.5.2017 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

a/alebo zoznam zatriedených tovarov a/alebo služieb 
(540) Reprodukcia známky 
(551) Údaje o kolektívnej známke 

(554) Trojrozmerná známka 
(580) Dátum zápisu akejkoľvek transakcie v súvislosti  

s prihláškou alebo zápisom ochrannej známky do 
registra, napr. zmena majiteľa, zmena mena alebo 
adresy, zrieknutie sa známky atď. (účinnosť) 

(591) Údaje o uplatňovaných farbách 
(641) Číslo a dátum podania prihlášky ochrannej 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 2017 sa zatrieďujú podľa verzie 11. vydania triedenia, 
ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2017 s označením NCL (11-2017). 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
1911-2015 
1912-2015 
2060-2015 
2061-2015 
  201-2016 
  811-2016 
1428-2016 
1605-2016 
1703-2016 
1812-2016 
1818-2016 
1819-2016 
1820-2016 
1987-2016 
2031-2016 
2145-2016 
2146-2016 
2147-2016 
2233-2016 
2299-2016 
2370-2016 
2389-2016 
2390-2016 
2432-2016 
2462-2016 
2493-2016 
2496-2016 
2506-2016 
2507-2016 
2508-2016 
2509-2016 
2539-2016 
2589-2016 
2605-2016 
2660-2016 
2672-2016 
2673-2016 
2674-2016 
2675-2016 
2676-2016 
2677-2016 
2678-2016 
2679-2016 

2685-2016 
2687-2016 
2694-2016 
2706-2016 
2708-2016 
5218-2016 
5344-2016 
5388-2016 
5389-2016 
5390-2016 
5391-2016 
5412-2016 
5435-2016 
5473-2016 
5474-2016 
5475-2016 
5479-2016 
5481-2016 
5482-2016 
5483-2016 
5502-2016 
    11-2017 
    12-2017 
    13-2017 
    15-2017 
    16-2017 
    17-2017 
    18-2017 
    19-2017 
    21-2017 
    23-2017 
    24-2017 
    26-2017 
    27-2017 
    28-2017 
    33-2017 
    34-2017 
    49-2017 
    50-2017 
    51-2017 
    52-2017 
    53-2017 
    75-2017 

  76-2017 
  78-2017 
  79-2017 
  94-2017 
  95-2017 
131-2017 
133-2017 
138-2017 
139-2017 
153-2017 
154-2017 
156-2017 
157-2017 
160-2017 
169-2017 
193-2017 
194-2017 
198-2017 
201-2017 
202-2017 
205-2017 
206-2017 
229-2017 
230-2017 
258-2017 
267-2017 
281-2017 
285-2017 
288-2017 
289-2017 
292-2017 
294-2017 
295-2017 
309-2017 
310-2017 
311-2017 
312-2017 
334-2017 
335-2017 
345-2017 
351-2017 
385-2017 
388-2017 

401-2017 
402-2017 
408-2017 
415-2017 
418-2017 
420-2017 
422-2017 
423-2017 
425-2017 
426-2017 
441-2017 
447-2017 
468-2017 
470-2017 
503-2017 
504-2017 
505-2017 
506-2017 
507-2017 
514-2017 
516-2017 
517-2017 
518-2017 
519-2017 
520-2017 
521-2017 
522-2017 
524-2017 
540-2017 
548-2017 
566-2017 
601-2017 
604-2017 
620-2017 
621-2017 
639-2017 
643-2017 
644-2017 
658-2017 
807-2017 

 
 

(210) 1911-2015 
(220) 16.9.2015 

 10 (511) 9, 12, 16, 18, 21, 36 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje  
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, pre-
nos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magne-
tické nosiče údajov, gramofónové platne; kom-
paktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digi-
tálnych záznamov; mechanizmy mincových prí-
strojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, 
zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počí-
tačové programy; hasiace prístroje. 

 

12 - Dopravné prostriedky, vozidlá; zariadenia na 
pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode. 
16 - Papier; lepenka; lepidlá na kancelárske po- 
užitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvar-
níkov; štetce; písacie stroje; typy, tlačové písmo; 
štočky. 
18 - Koža; koženka; kožušiny, surové kože; vy-
chádzkové palice; biče, postroje a sedlárske vý-
robky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce (okrem štet-
cov pre výtvarníkov); materiály na výrobu kief; 
čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo, 
surovina alebo polotovar (okrem stavebného); 
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby). 
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(540) WHISKY EXPERT 
(731) REMY COINTREAU SLOVAKIA s.r.o., Košic-

ká 56, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Barger Prekop s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1912-2015 
(220) 16.9.2015 

 10 (511) 9, 12, 16, 18, 21, 25, 33, 35, 36 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje  
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, pre-
nos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magne-
tické nosiče údajov, gramofónové platne; kom-
paktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digi-
tálnych záznamov; mechanizmy mincových prí-
strojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, 
zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počí-
tačové programy; hasiace prístroje. 
12 - Dopravné prostriedky, vozidlá; zariadenia na 
pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode. 
16 - Papier; lepenka; kartónové výstavné stojany 
na propagáciu výrobkov; reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; papierové nálepky 
a samolepky; lepenkové alebo papierové škatule; 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papie-
rové darčekové tašky na víno; papierové sáčky, 
tašky a vrecia; tlačoviny; knihárske potreby; fo-
tografie; papiernický tovar a písacie potreby; le-
pidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; potreby pre výtvarníkov; štetce; písacie stro-
je a kancelárske potreby (okrem nábytku); učeb-
né a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); 
plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; typy, tlačové písmo; štočky. 
18 - Koža; koženka; peňaženky; puzdrá na na-
vštívenky; náprsné tašky; kabelky; aktovky (ko-
žená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté 
škatule; puzdra na kľúče; kožušiny, surové kože; 
kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vy-
chádzkové palice; biče, postroje a sedlárske vý-
robky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce (okrem štet-
cov pre výtvarníkov); materiály na výrobu kief; 
čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo, 
surovina alebo polotovar (okrem stavebného); 
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby). 

(540) 

  
 

(731) REMY COINTREAU SLOVAKIA s.r.o., Košic-
ká 56, 821 08 Bratislava, SK; 

(740) Barger Prekop s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2060-2015 
(220) 8.10.2015 

 10 (511) 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 41 
(511) 9 - Premietacie plochy, plátna; svetelné tabule; 

neónové reklamy; mikrofóny; svetelné alebo me-
chanické signalizačné panely; svetelné alebo me-
chanické návestidlá; zariadenia na prenos zvuku; 
zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrá-
vacie zariadenia, prehrávače; elektronické infor-
mačné tabule; sťahovateľné zvonenia do mobil-
ných telefónov; digitálne tabule. 
14 - Amulety (klenotnícke výrobky); hodiny; ná-
ramky (klenotnícke výrobky); náramkové hodin-
ky; prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (kle-
notnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrob-
ky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); mince; 
klenotnícke výrobky; klenoty; medailóny (klenot-
nícke výrobky); medaily; hodinky; ozdoby (kle-
notnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); 
náušnice; sošky z drahých kovov; odznaky z dra-
hých kovov; prívesky na kľúče (bižutéria). 
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; albumy; knižné zarážky; spisové obaly 
(papiernický tovar); ceruzky; noviny; periodiká; 
podložky pod pivové poháre; lístky; útržkové 
bloky; výšivkové vzory; pečate; pečatidlá; zošity; 
poznámkové zošity; katalógy; spevníky; obaly 
(papiernický tovar); grafiky; obálky (papiernický 
tovar); puzdrá na perá, perečníky; písacie potre-
by; emblémy (papierové pečate); pečiatky; poh-
ľadnice; príručky; listový papier; záložky do 
kníh; papierové pečate; dosky na spisy; plniace 
perá; perá (kancelárske potreby); časopisy (pe-
riodiká); papierové alebo plastové vrecká a tašky 
na balenie; blahoprajné pohľadnice; poštové znám-
ky; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; 
oznámenia (papiernický tovar); etikety okrem tex-
tilných; samolepky (papiernický tovar); obálky 
na dokumenty (papiernický tovar). 
18 - Obaly na hudobné nástroje; cestovné kufre; 
dáždniky; obaly na dáždniky; tašky na kolies-
kach; nákupné tašky; diplomatické kufríky; ka-
belky; cestovné tašky; kožené vrecká a tašky na 
balenie; športové tašky; tašky. 
21 - Pivové poháre; sklenené nádoby (domáce 
potreby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; fľaše; 
keramické výrobky pre domácnosť; sklené nádo-
by; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); potreby 
pre domácnosť; porcelán; tanieriky pod šálky; 
porcelánové, keramické, kameninové alebo skle-
nené sochy; šálky; hrnčeky; porcelánové, kera-
mické, kameninové alebo sklenené umelecké 
predmety; papierové alebo plastové poháre; skle-
né poháre. 
25 - Čiapky; priliehavé čiapky; odevy; oblečenie; 
kravaty; vrchne ošatenie; šatky, šály; maškarné 
kostýmy; čelenky (oblečenie); tričká. 
35 - Lepenie plagátov; rozširovanie reklamných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); prenájom reklamných materiálov; vydávanie 
reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; spracovanie textov; odborné  
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obchodné riadenie umeleckých činností; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písa-
nie reklamných textov; marketing. 
41 - Prenájom dekorácií na predstavenia; prená-
jom divadelných kulís; plánovanie a organizova-
nie večierkov; nahrávacie štúdia (služby); prená-
jom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál 
a televíznych štúdií; fotografovanie. 

(540) MUZIKÁL FAUST 
(731) Vondráček Jan, JUDr., Václava Rady 1465/2, 

156 00 Praha, CZ; 
(740) Polák Jozef, JUDr., Dolný Kubín, SK; 

 
 

(210) 2061-2015 
(220) 8.10.2015 

 10 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Premietacie plochy, plátna; svetelné tabule; 

neónové reklamy; svetelné alebo mechanické sig-
nalizačné panely; svetelné alebo mechanické ná-
vestidlá; elektronické informačné tabule; sťaho-
vateľné zvonenia do mobilných telefónov; digi-
tálne tabule. 
35 - Lepenie plagátov; rozširovanie reklamných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); prenájom reklamných materiálov; vydávanie 
reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; spracovanie textov; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písa-
nie reklamných textov; marketing. 
41 - Prenájom dekorácií na predstavenia; prená-
jom divadelných kulís; plánovanie a organizova-
nie večierkov; nahrávacie štúdia (služby); prená-
jom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál 
a televíznych štúdií; fotografovanie. 

(540) FAUST 
(731) Vondráček Jan, JUDr., Václava Rady 1465/2, 

156 00 Praha, CZ; 
(740) Polák Jozef, JUDr., Dolný Kubín, SK; 

 
 

(210) 201-2016 
(220) 2.2.2016 

 10 (511) 3, 26, 44 
(511) 3 - Ceruzky na obočie; depilačné prípravky; koz-

metické farby; odfarbovače; kolínske vody; par-
fumy; kozmetické prípravky; kozmetické príp-
ravky na zoštíhlenie; kozmetické prípravky na 
obočie; kozmetické taštičky; laky na vlasy; lepid-
lá na lepenie umelých vlasov; prípravky na líče-
nie; odličovacie prípravky; skrášľovacie masky 
(kozmetické prípravky); čistiace toaletné mlieka; 
mydlá; umelé riasy; rúže; šampóny; špirály na 
riasy, maskary; vatové tampóny na kozmetické 
použitie; vata na kozmetické použitie; vatové ty-
činky na kozmetické použitie; vlasové vody; far-
by na vlasy; laky na nechty; odlakovače; depi-
lačné prípravky; epilačné prípravky; tuky na 
kozmetické použitie; oleje na kozmetické použi-
tie; pleťové vody na kozmetické použitie; umelé 
nechty; lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc. 
26 - Sponky do vlasov (ozdoby); vlasové ihlice; 
umelé vlasy; ľudské vlasy; príčesky; vrkoče z vla-
sov; sieťky na vlasy; parochne; natáčky na vlasy. 
 
 

44 - Salóny krásy; služby vizážistov; kadernícke 
salóny; masáže; implantovanie vlasov; predlžova-
nie vlasov; manikúra; pedikúra; soláriá (služby). 

(540) 

  
 

(591) zlatá 
(731) TobiMont, s.r.o., Hviezdoslavova 1379/2, 908 45 

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

 
 

(210) 811-2016 
(220) 18.4.2016 

 10 (511) 9, 16, 44 
(511) 9 - Nahraté elektronické databázy na nosičoch 

údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); nahraté magnetické nosiče údajov so 
záznamami zvuku alebo obrazu; nahraté optické 
nosiče údajov so záznamami zvuku alebo obrazu; 
nahraté nosiče digitálnych záznamov s multime-
diálnym obsahom; elektronické príručky; elek-
tronické plánovače a organizéry (sťahovateľné); 
elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahova-
teľné elektronické noviny; sťahovateľné elektro-
nické knihy; sťahovateľné elektronické publiká-
cie v podobe časopisov; sťahovateľné softvérové 
aplikácie pre mobilné zariadenia; počítačový soft-
vér na poskytovanie na poskytovanie služieb pro-
stredníctvom internetu (služby cloud computing); 
aplikačný počítačový softvér pre mobilné telefó-
ny; počítačové programy na spracovanie údajov; 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné). 
16 - Diáre; záložky do kníh; notesy (poznámkové 
bloky); blokové zápisníky; ilustrované poznám-
kové zošity; zoraďovače (kancelárske potreby); 
kalendáre s ukazovateľom dátumu; nástenné ka-
lendáre; nepopísané denníky (zápisníky); zošity; 
bloky na zapisovanie výsledkov; brožúry; bulle-
tiny (tlačoviny); časopisy (periodiká); noviny; in-
formačné listy (tlačoviny); jedálne lístky (tlačo-
viny); kalendáre; knihy; katalógy; letáky; moti-
vačné karty (tlačoviny); tlačené návody, príručky. 
44 - Dietologické služby; odborné poradenstvo  
v oblasti diét; odborné poradenstvo v oblasti zdra-
via; odborné poradenstvo v oblasti výživy; kon-
zultačné služby v oblasti starostlivosti o zdravie; 
poskytovanie informácií o zdraví; poskytovanie 
informácií v oblasti výživy; poskytovanie infor-
mácií v oblasti dietetického a výživového pora-
denstva; poskytovanie nutričných informácií o jed-
le; poskytovanie služieb pre programy na znižo-
vanie telesnej hmotnosti; služby v oblasti pláno-
vania a kontroly programov na znižovanie tele-
snej hmotnosti; služby v oblasti znižovania tele-
snej hmotnosti; vypracovávanie diétneho plánu  
a dohľad nad stravovaním; diétne poradenstvo; 
poradenské služby v oblasti znižovania telesnej  
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hmotnosti; poradenstvo v oblasti diétneho stravo-
vania; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy. 

(540) Fitness diár 
(731) Fitshaker s.r.o., Tekovská Nová Ves 462, 935 25 

Nová Dedina, SK; 
(740) Vladimír Troják, advokát, Prešov, SK; 

 
 

(210) 1428-2016 
(220) 27.6.2016 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Organizovanie obchodných alebo reklam-

ných výstav zameraných na vodné hospodárstvo, 
hydroenergetiku, ochranu životného prostredia, 
odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí. 

(540) 

  
(591) modrá 
(731) EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 

Trenčín, SK; 
 
 

(210) 1605-2016 
(220) 25.7.2016 

 10 (511) 9, 36, 37, 38 
(511) 9 - Platobné terminály a bankomaty; platobné 

terminály pre predajné miesta; registračné pok-
ladnice; terminály na spracovanie údajov; termi-
nály na platobné karty; čítačky čiarových kódov; 
optické čítacie zariadenia; čítacie zariadenia (za-
riadenia na spracovanie údajov); zariadenia na 
spracovanie údajov; skenery (zariadenia na spra-
covanie údajov); magnetické kodéry; magnetické 
nosiče údajov; magnetické identifikačné karty; 
kódované magnetické karty; čipy (mikroproceso-
rové doštičky); čipové karty; karty s elektronic-
kým čipom; bezkontaktné karty (NFC technoló-
gia); elektronické stravné karty; kódované ver-
nostné karty. 
36 - Financovanie (služby); bankovníctvo; elek-
tronický prevod kapitálu; spracúvanie platieb; 
správa platieb; služby finančného zúčtovania a vys-
poriadania; služby v oblasti zúčtovania platob-
ných transakcií; poskytovanie cudzej meny; ho-
tovostné transakcie a transakcie výmeny cudzej 
meny. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy terminálov, ban-
komatov a registračných pokladníc. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; poskytovanie prístupu do databáz, na 
webové stránky a portály; elektronické komuni-
kačné služby v oblasti autorizácie kreditných ka-
riet. 

(540) 

  
 

(731) AXASOFT, a. s., Radničné námestie 4, 821 05 
Bratislava, SK; 

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

(210) 1703-2016 
(220) 4.8.2016 

 10 (511) 16, 39, 41 
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; knižné zarážky; noviny; periodi-
ká; podložky pod pivové poháre; brožúry; knihy; 
pohľadnice; tlačoviny; podklady na tlačenie, nie 
textilné; tlačené publikácie; záložky do kníh; ča-
sopisy (periodiká); poštové známky; kalendáre; sa-
molepky (papiernický tovar); letáky; grafické re-
produkcie. 
39 - Letecká doprava; dovoz, doprava; doručo-
vanie balíkov; turistické prehliadky (doprava); 
doručovanie tovarov; prenájom dopravných pros-
triedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
organizovanie zájazdov; pilotovanie (riadenie lie-
tadiel); rezervácie miesteniek na cestovanie; ex-
pedičné služby; doprava cestujúcich; sprostred-
kovanie dopravy; doručovacie služby (správy ale-
bo tovar); informácie o možnostiach dopravy; re-
zervácie dopravy; doručovacie služby; doručova-
nie novín a časopisov; distribúcia tovarov na do-
bierku; doručovanie kvetov; informácie o dop-
ravnej premávke; logistické služby v doprave; 
prenájom leteckých dopravných prostriedkov; 
poskytovanie informácií o cestovnej trase. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzde-
lávanie; školenia; organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; praktický výcvik (ukáž-
ky); informácie o možnostiach rekreácie; organi-
zovanie a vedenie seminárov; fotografické repor-
táže; fotografovanie; nahrávanie videopások; ko-
učovanie (školenie); odborné preškoľovanie; on 
line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); individuálne vyučovanie; turistické 
prehliadky so sprievodcom. 

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

031 04 Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Lukič Ľubomír, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(210) 1812-2016 
(220) 23.8.2016 

 10 (511) 9, 25, 34 
(511) 9 - Okuliare, slnečné okuliare, okuliarové rámy; 

USB kľúče; šnúrky na mobilné telefóny. 
25 - Odevy; nohavice; spodné nohavice; košele; 
tričká; vrchné ošatenie; plášte do dažďa; bundy; 
golfové kabáty; vetrovky; blejzre, pokrývky hlavy. 
34 - Jantárové špičky na cigarové a cigaretové 
náustky; tabak; vrecúška na tabak; cigaretové 
špičky; cigaretové filtre; zapaľovače pre fajčiarov; 
zásobníky plynu do zapaľovačov; fajky; bloky; 
zväzky cigaretových papierikov; absorpčný pa-
pier do fajok; žuvací tabak; cigary; odrezávače 
na cigarové špičky (kutery); puzdrá na cigary; 
kazety na cigary; skrinky na cigary; tabatierky na 
cigary; puzdrá na cigarety; kazety na cigarety; 
tabatierky na cigarety; cigarové náustky; cigarety 
z tabakových náhradiek (nie na lekárske použi-
tie); cigarety; vreckové strojčeky na šúľanie ciga- 
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riet; cigaretové náustky; krátke cigary; čističe na 
fajky; kresadlá; byliny na fajčenie; stojany na 
fajky; držiaky na zápalky; dózy na tabak; šnupa-
vý tabak; tabatierky; zápalkové škatuľky; popo-
lníky pre fajčiarov; pľuvadlá pre konzumentov 
tabaku; skrinky na cigary udržujúce vlhkosť 
(humidory); elektronické cigarety; kvapalné ni-
kotínové náplne do elektronických cigariet (ok-
rem esenciálnych olejov). 

(540) UBALGIN 
(731) Bohunčák Matej, Ing., Hraničiarov 1202/16, 028 10 

Trstená, SK; 
 
 

(210) 1818-2016 
(220) 23.8.2016 

 10 (511) 5, 35 
(511) 5 - Výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; farma-

ceutické, lekárske a zverolekárske prípravky. 
35 - Reklama. 

(540) eJoy 
(731) Pharmatico CE, s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Brati-

slava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
 
 

(210) 1819-2016 
(220) 19.8.2016 

 10 (511) 20 
(511) 20 - Nábytok; postele; pohovky; kreslá; taburetky. 

(540) SEDAČKY BETA 
(731) BETA TRENČÍN s.r.o., J. Psotného 1772, 911 05 

Trenčín, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1820-2016 
(220) 19.8.2016 

 10 (511) 20 
(511) 20 - Nábytok; postele; pohovky; kreslá; taburetky. 
(540) 

  
(591) červená, čierna 
(731) BETA TRENČÍN s.r.o., J. Psotného 1772, 911 05 

Trenčín, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1987-2016 
(220) 12.9.2016 

 10 (511) 35, 39, 40, 43 
(511) 35 - Reklama; marketing; podpora predaja (pre 

tretie osoby); komerčný manažment; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; analýzy nákladov (pod-
nikové alebo obchodné analýzy); obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; prie-
skum trhu; prieskum verejnej mienky; pomoc pri  
 

 riadení obchodnej činnosti; obchodná administra-
tíva; hospodárske (ekonomické) predpovede; ob-
chodné odhady; kancelárske práce; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s potravinami, s ná-
pojmi, s krmivom pre zvieratá, s koreninami,  
s chuťovými prísadami, s odevmi, s uniformami, 
s vozidlami, s nádobami na prípravu jedál, so za-
riadeniami na prípravu jedál, s čistiacimi prí-
pravkami, s čistiacimi strojmi, s čistiacimi potre-
bami, s baliacimi strojmi; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; predvá-
dzanie tovaru; obchodný manažment automobi-
lového parku (pre tretie osoby); obchodné pora-
denské služby v oblasti franchisingu; obchodné 
poradenské, konzultačné a informačné služby; 
vzťahy s verejnosťou; obchodné sprostredkova-
teľské služby; poskytovanie informácií a pora-
denstva zákazníkom týkajúcich sa výberu pro-
duktov a výrobkov pri ich nákupe. 
39 - Dopravné služby; prevoz tovarov; prevoz 
výrobkov v chladenom stave; dovoz tovarov 
cestnou dopravou, po mori, letecky; balenie a skla-
dovanie tovarov; nakladanie a vykladanie tova-
rov; doručovanie tovarov; kuriérske služby; služ-
by v oblasti pozemnej špedície nákladov; infor-
mácie o doprave; prenájom vozidiel; prenájom 
lodí; prenájom prepravných kontajnerov; prená-
jom lietadiel; prenájom garáží; logistické služby 
v doprave. 
40 - Spracovanie a úprava potravín a nápojov. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering) ; poradenské služby týkajúce 
sa potravín; konzultačné služby v oblasti prípra-
vy jedla; stravovacie služby; príprava jedál a ná-
pojov na okamžitú spotrebu. 

(540) Bidfood 
(731) Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údo-

lí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ; 
 
 

(210) 2031-2016 
(220) 19.9.2016 

 10 (511) 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 39 
(511) 16 - Papier; lepenka; tlačoviny; knihárske potre-

by; fotografie; papiernický tovar a písacie potre-
by; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; potreby pre výtvarníkov; štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); 
učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); 
plastové obalové materiály; typy, tlačové písmo; 
štočky. 
18 - Koža; koženka; kožušiny, surové kože; kufre 
a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádz-
kové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce (okrem štet-
cov pre výtvarníkov); materiály na výrobu kief; 
čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo, 
surovina alebo polotovar (okrem stavebného); 
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky. 
24 - Textílie; posteľná bielizeň; textilné obrusy. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, 
háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety. 
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27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné 
podlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie 
okrem textilných. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 

(540) 

  
 

(591) hnedá čokoládová 
(731) BELLA GROUP s.r.o., Koniarekova 30, 917 01 

Trnava, SK; 
 
 

(210) 2145-2016 
(220) 5.10.2016 

 10 (511) 1, 5, 44 
(511) 1 - Kyselina oktadecénová; kyseliny; acetáty, oc-

tany (chemikálie); konzervačné činidlá pre far-
maceutický priemysel; vitamíny na výrobu far-
maceutických prípravkov; sulfáty. 
5 - Farmaceutické prípravky; chemické prípravky 
na farmaceutické použitie; chemické prípravky 
na lekárske použitie; chemickofarmaceutické príp-
ravky; chladiace spreje na lekárske použitie; po-
mocné látky (adjuvanciá) na lekárske použitie; 
alginátové výživové doplnky; algináty na farma-
ceutické použitie; analgetiká; anestetiká; antipy-
retiká (lieky na znižovanie telesnej teploty); anti-
septické prípravky; balzamy na lekárske použitie; 
drogy na lekárske použitie; farmaceutické príp-
ravky; glukóza na lekárske použitie; lieky pre 
humánnu medicínu; liečivá posilňujúce nervovú 
sústavu; obklady (teplé zábaly); zápary na farma-
ceutické použitie; séra; sedatíva (utišujúce pros-
triedky); vitamínové prípravky; gély na farmace-
utické účely (farmaceutické prípravky); farmace-
utické prípravky na reumatizmus; farmaceutické 
prípravky na osteoartrózu; farmaceutické príp-
ravky proti akútnej bolesti; farmaceutické príp-
ravky proti chronickej bolesti. 
44 - Lekárske služby; farmaceutické poradenstvo; 
opatrovateľské ústavy; služby chiropraktikov; ošet-
rovateľské služby; altarnatívna medicína; terape-
utické služby; zdravotnícka starostlivosť; zdra-
votné poradenstvo. 

(540) AMIOIL 
(731) PROFARMA UAB, V.A. Graiciuno 8, LT-02241 

Vilnius, LT; 
(740) Nohejl Lukáš, Mgr., Kaplan & Nohejl, advokátní 

kancelář s.r.o., Praha 2, CZ; 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2146-2016 
(220) 5.10.2016 

 10 (511) 1, 5, 44 
(511) 1 - Kyselina oktadecénová; kyseliny; mastenec 

(kremičitan horečnatý); etylalkohol; konzervačné 
činidlá pre farmaceutický priemysel; vitamíny na 
výrobu farmaceutických prípravkov; sulfáty; an-
tioxidanty na výrobu farmaceutických príprav-
kov. 
5 - Farmaceutické prípravky; chemické prípravky 
na farmaceutické použitie; chemické prípravky 
na lekárske použitie; chemickofarmaceutické príp-
ravky; chladiace spreje na lekárske použitie; po-
mocné látky (adjuvanciá) na lekárske použitie; 
alginátové výživové doplnky; germicídy (dezin-
fekčné prípravky); algináty na farmaceutické po-
užitie; analgetiká; anestetiká; antipyretiká (lieky 
na znižovanie telesnej teploty); antiseptické príp-
ravky; balzamy na lekárske použitie; drogy na 
lekárske použitie; farmaceutické prípravky; glu-
kóza na lekárske použitie; lieky pre humánnu 
medicínu; glycerín na lekárske použitie; amino-
kyseliny na lekárske použitie; liečivá posilňujúce 
nervovú sústavu; obklady (teplé zábaly); zápary 
na farmaceutické použitie; séra; sedatíva (utišu-
júce prostriedky); vitamínové prípravky; gély na 
farmaceutické účely (farmaceutické prípravky); 
farmaceutické prípravky proti akútnej bolesti; 
farmaceutické prípravky proti chronickej bolesti; 
farmaceutické prípravky na potlačenie mravče-
nia, svrbenia či brnenia; farmaceutické prípravky 
proti bolesti kĺbov; farmaceutické prípravky na 
osvieženie pokožky; farmaceutické prípravky pro-
ti poruchám metabolizmu. 
44 - Lekárske služby; farmaceutické poradenstvo; 
opatrovateľské ústavy; služby chiropraktikov; 
ošetrovateľské služby; terapeutické služby; zdra-
votnícka starostlivosť; zdravotné poradenstvo. 

(540) LENIGESS 
(731) PROFARMA UAB, V.A. Graiciuno 8, LT-02241 

Vilnius, LT; 
(740) Nohejl Lukáš, Mgr., Kaplan & Nohejl, advokátní 

kancelář s.r.o., Praha 2, CZ; 
 
 

(210) 2147-2016 
(220) 5.10.2016 

 10 (511) 1, 5, 44 
(511) 1 - Kyselina oktadecénová; kyseliny; acetáty, oc-

tany (chemikálie); konzervačné činidlá pre far-
maceutický priemysel; vitamíny na výrobu far-
maceutických prípravkov; sulfáty; antioxidanty 
na výrobu farmaceutických prípravkov. 
5 - Farmaceutické prípravky; chemické prípravky 
na farmaceutické použitie; chemické prípravky 
na lekárske použitie; chemickofarmaceutické 
prípravky; chladiace spreje na lekárske použitie; 
pomocné látky (adjuvanciá) na lekárske použitie; 
alginátové výživové doplnky; germicídy (dezin-
fekčné prípravky); algináty na farmaceutické po-
užitie; analgetiká; anestetiká; antipyretiká (lieky 
na znižovanie telesnej teploty); antiseptické prí-
pravky; balzamy na lekárske použitie; drogy na 
lekárske použitie; farmaceutické prípravky; glu-
kóza na lekárske použitie; lieky pre humánnu 
medicínu; glycerín na lekárske použitie; amino-
kyseliny na lekárske použitie; liečivá posilňujúce  
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nervovú sústavu; obklady (teplé zábaly); zápary 
na farmaceutické použitie; séra; sedatíva (utišu-
júce prostriedky); vitamínové prípravky; gély na 
farmaceutické účely (farmaceutické prípravky); 
farmaceutické prípravky na reumatizmus; farma-
ceutické prípravky na osteoartrózu; farmaceutic-
ké prípravky proti akútnej bolesti; farmaceutické 
prípravky proti chronickej bolesti; farmaceutické 
prípravky na potlačenie mravčenia, svrbenia či 
brnenia; farmaceutické prípravky proti bolesti 
kĺbov; farmaceutické prípravky proti poruchám 
metabolizmu; farmaceutické prípravky proti in-
fekciám. 
44 - Lekárske služby; farmaceutické poradenstvo; 
opatrovateľské ústavy; služby chiropraktikov; ošet-
rovateľské služby; terapeutické služby; zdravot-
nícka starostlivosť; zdravotné poradenstvo. 

(540) FISIONERV 
(731) PROFARMA UAB, V.A. Graiciuno 8, LT-02241 

Vilnius, LT; 
(740) Nohejl Lukáš, Mgr., Kaplan & Nohejl, advokátní 

kancelář s.r.o., Praha 2, CZ; 
 
 

(210) 2233-2016 
(220) 12.5.2014 
(310) 86116793 
(320) 12.11.2013 
(330) US 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske 

alebo zverolekárske použitie; výživové doplnky; 
vitamínové prípravky; minerálne prípravky na 
lekárske použitie. 

(540) PERFORMIX 
(641) 012868402, 12.05.2014 
(731) Performix LLC, 221 South Cherokee Street, 80223 

Denver, Colorado, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2299-2016 
(220) 23.10.2016 

 10 (511) 3, 16 
(511) 3 - Obrúsky napustené pleťovými vodami; obrú-

sky napustené odličovacími prípravkami; utierky 
napustené čistiacimi prípravkami; utierky napus-
tené prípravkami na čistenie; utierky napustené 
prípravkami na leštenie; utierky napustené príp-
ravkami na utieranie; navlhčené obrúsky na 
osobnú hygienu; navlhčené utierky na hygienické 
použitie; obrúsky napustené kozmetickými vo-
dami; navlhčený toaletný papier na hygienické 
použitie. 
16 - Papier; kartón; papierové utierky; skladané 
papierové utierky; papierové uteráky; rolované 
papierové uteráky; papierové obrusy; stolové pa-
pierové prestieranie; papierové obrúsky (prestie-
ranie); čistiace papierové obrúsky; papierové 
obrúsky pohlcujúce vlhkosť; papierové obrúsky 
do zásobníkov; papierové utierky na priemyselné 
použitie; papierové servítky; papierové vreckov-
ky; papierové utierky na tvár; toaletný papier; 
skladaný toaletný papier; toaletný papier rolova-
ný; toaletný papier so stredovým odvíjaním; ku-
chynské papierové utierky; kuchynské papierové  
 

utierky v kotúčoch; hygienické papierové pod-
ložky; papierové podložky na WC dosky; papie-
rové podložky na prebaľovanie; papierové pod-
ložky pod poháre; papierové podbradníky; odli-
čovacie papierové obrúsky; papier do skríň (par-
fumovaný alebo neparfumovaný); papierové ale-
bo plastové absorpčné hárky alebo fólie na bale-
nie potravín; papierové alebo plastové hárky ale-
bo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; 
papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; papiernický tovar. 

(540) 

  
 

(591) oranžovočervená PANTONE 179C, biela 
(731) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2370-2016 
(220) 8.11.2016 

 10 (511) 9, 16, 20, 21, 25, 26, 35, 41 
(511) 9 - Magnetické identifikačné karty; elektronické 

identifikačné náramky; mikrofóny; reproduktory, 
amplióny; ozvučnice ampliónov; svetelné majá-
ky; akustické vedenia; blikavé svetlá (svetelné 
signály); bzučiaky; antény; premietacie prístroje; 
premietacie plátna; elektrické regulátory svetla; 
sirény; okuliare; puzdrá na okuliare; šnúrky na 
okuliare; videokazety; gramofónové platne; op-
tické disky na zvukové nahrávky; clony proti 
oslepeniu svetlom; magnetické pásky; nosiče 
zvukových nahrávok; vysielače elektronických 
signálov; pásky na záznam zvuku; pásky so zvu-
kovými nahrávkami; hologramy; reklamné sve-
telné tabule; neónové reklamy; zariadenia na 
prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; te-
levízne prijímače; exponované filmy; magnetické 
disky; exponované kinematografické filmy; kaze-
tové prehrávače; kompaktné disky; optické kom-
paktné disky; magnetické nosiče údajov; optické 
nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); optické disky. 
16 - Albumy; fotografie; písacie potreby; puzdrá 
na šekové knižky; reklamné tabule z papiera, kar-
tónu alebo lepenky; noviny; periodiká; držiaky 
na písacie potreby; brožúry; zošity; obaly na do-
klady; knihy; obtlačky; pódiové dekorácie z kar-
tónu a lepenky; obálky (papiernický tovar); ba-
liaci papier; kancelárske potreby okrem nábytku; 
školské potreby (papiernický tovar); pohľadnice; 
tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; plagáty; 
komiksy; listový papier; stolové prestieranie z pa-
piera; brožované knihy; papierové obrusy; pros-
pekty; papierové alebo plastové vrecká na bale-
nie; ročenky; papierové podložky pod poháre;  
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papierové vlajky; papierové zástavy; otvárače na 
listy (kancelárske potreby); strúhadlá na ceruzky 
(elektrické aj neelektrické); puzdrá na písacie pot-
reby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové 
obrúsky (prestieranie); papierové utierky; etikety 
okrem textilných; nálepky; papierové lepiace štít-
ky (papiernický tovar); papierové identifikačné 
náramky (papiernický tovar). 
20 - Reklamné nafukovacie predmety; dekoratív-
ne závesy na steny (nie textilné); slamky na pitie; 
drevené alebo plastové pútače; drevené alebo 
plastové debny; lavičky (nábytok); pulty; stoly; 
stoličky; drevené, voskové, sadrové alebo plasto-
vé figuríny; identifikačné náramky (nie kovové); 
spacie vaky na stanovanie. 
21 - Smetné nádoby; papierové alebo plastové 
pohára; izotermické vrecká; vrecká na cukrovin-
ky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; fľaše; hrnce, 
hrnčeky; papierové taniere; porcelán; tanieriky; 
podnosy (tácne); porcelánové, keramické, skle-
nené figuríny (sošky); kozmetické pomôcky. 
25 - Klobúky; bundy; maškarné kostýmy; šatky 
na krk; závoje; športové oblečenie; tielka; tričká; 
košele; kravaty; nohavice; opasky (časti odevov); 
plášte; pulóvre; svetre; vesty; čiapky; šilty (pok-
rývky hlavy); odevy; kapucne (časti odevov); kom-
binézy (oblečenie); šatky, šály; saká; papierové 
oblečenie; čelenky (oblečenie); pančuchy; pančuš-
kové nohavice; športová obuv; galoše. 
26 - Pásky, stuhy na vyznamenania; mašle do 
vlasov; ozdobné brošne; štartové čísla; nažehľo-
vacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); 
odznaky na odevy, nie z drahých kovov; vence  
z umelých kvetov; pracky (odevné doplnky); na-
žehľovacie záplaty na opravu textilných výrob-
kov; pásky (stužkársky tovar); čipky; umelé kve-
ty; stužky. 
35 - Lepenie plagátov; rozširovanie reklamných 
oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumen-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných materiálov; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prenájom reklamných 
plôch; zásielkové reklamné služby; on line rek-
lama na počítačovej komunikačnej sieti; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
marketing; prenájom predajných stánkov. 
41 - Zábava; prenájom kinematografických prí-
strojov; služby estrádnych umelcov; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; pre-
nájom dekorácií na predstavenia; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); požičiavanie zvuko-
vých nahrávok; vydávanie kníh; televízna zába-
va; diskotéky (služby); informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie živých vystúpení; 
premietanie kinematografických filmov; organi-
zovanie športových súťaží; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); 
prenájom štadiónov; prenájom videorekordérov; 
požičiavanie videopások; organizovanie a vede-
nie seminárov; meranie času na športových podu-
jatiach; organizovanie súťaží krásy; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia; organizova-
nie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); požičiavanie  
 

audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístro-
jov do divadelných sál a televíznych štúdií; poži-
čiavanie videokamier; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); karaoke (služby); 
nočné kluby (zábava); fotografické reportáže; fo-
tografovanie; služby agentúr ponúkajúcich vstu-
penky na zábavné podujatia; organizovanie a ve-
denie koncertov; organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; prenájom športových 
plôch; služby diskdžokejov; hudobná tvorba. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, žltá 
(731) Rakár Lenka, Mgr. art., Nové Košariská 2507, 

900 42 Dunajská Lužná, SK; 
 
 

(210) 2389-2016 
(220) 10.11.2016 

 10 (511) 29, 32 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 

ovocie; ovocná dreň; ovocné pretlaky; zmiešané 
ovocné pretlaky; džemy; kompóty; ovocné nátier-
ky. 
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (ná-
poje); šumivé nealkoholické nápoje; ovocné džú-
sy; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou; 
smoothies (mixované ovocné nápoje); nealkoho-
lické nápoje pozostávajúce z ovocných štiav; ovoc-
né nektáre (nealkoholické); extrakty na výrobu 
nápojov; sirupy na výrobu nápojov s ovocnou 
príchuťou; sirupy a iné prípravky na výrobu ná-
pojov. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, modrá, červená, ružová, sivá, zelená 
(731) Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k., Legionów 37,  

34-100 Wadowice, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2390-2016 
(220) 10.11.2016 

 10 (511) 29, 32 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 

ovocie; ovocná dreň; ovocné pretlaky; zmiešané 
ovocné pretlaky; džemy; kompóty; ovocné ná-
tierky. 
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32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (ná-
poje); šumivé nealkoholické nápoje; ovocné džú-
sy; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou; 
smoothies (mixované ovocné nápoje); nealkoho-
lické nápoje pozostávajúce z ovocných štiav; 
ovocné nektáre (nealkoholické); extrakty na vý-
robu nápojov; sirupy na výrobu nápojov s ovoc-
nou príchuťou; sirupy a iné prípravky na výrobu 
nápojov. 

(540) Relax 100 % z ovocia 
(731) Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k., Legionów 37,  

34-100 Wadowice, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2432-2016 
(220) 21.11.2016 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Reklama; marketing; podpora predaja (pre 

tretie osoby); administratívne spracovanie ná-
kupných objednávok; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s potravinami, s nápojmi, s krmi-
vom pre zvieratá, s koreninami, s chuťovými prí-
sadami, s odevmi, s uniformami, s nádobami na 
prípravu jedál, so zariadeniami na prípravu jedál, 
s čistiacimi prípravkami, s čistiacimi strojmi s čis-
tiacimi potrebami, s baliacimi strojmi; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s potravinami,  
s nápojmi, s krmivom pre zvieratá, s koreninami, 
s chuťovými prísadami, s odevmi, s uniformami, 
s nádobami na prípravu jedál, so zariadeniami na 
prípravu jedál, s čistiacimi prípravkami, s čistia-
cimi strojmi s čistiacimi potrebami, s baliacimi 
strojmi prostredníctvom internetu; dodávateľské 
služby; obchodné sprostredkovateľské služby; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výs-
tav; organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; predvádzanie tovaru; vzťahy s verej-
nosťou; poskytovanie obchodných informácií; 
poskytovanie informácií a poradenstva zákazní-
kom týkajúcich sa výberu produktov a výrobkov 
pri ich nákupe; predvádzanie tovarov a služieb 
prostredníctvom internetu; elektronické prijíma-
nie objednávok tovaru. 

(540) mojBidfood.sk 
(731) Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údo-

lí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ; 
 
 

(210) 2462-2016 
(220) 24.11.2016 

 10 (511) 9, 28, 35, 38, 39, 41, 43 
(511) 9 - Prehrávače kompaktných diskov; slnečné 

okuliare; videohry (softvér); gramofónové platne; 
magnetické pásky; nosiče zvukových nahrávok; 
kreslené filmy, hudobné mincové automaty; 
magnetické pásky na zvukové nahrávanie; puz-
drá na okuliare; hologramy; zvukové prehrávacie 
zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; vi-
deokazety; magnetické disky; kompaktné disky; 
optické kompaktné disky; optické disky; zvuko-
vé, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na-
hraté na všetkých druhoch nosičov; elektronické 
publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahráva-
nie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; 
magnetické nosiče údajov; nosiče zvukových zá-
znamov; nosiče zvukovo-obrazových záznamov;  
 

 audiovizuálne kompaktné disky; počítačový soft-
vér (nahraté počítačové programy); počítačové 
hry (softvér). 
28 - Prístroje na hry. 
35 - Odborné obchodné riadenie v oblasti ume-
leckých činností; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; zásielkové reklamné služ-
by; rozširovanie reklamných oznamov; vydáva-
nie reklamných alebo náborových textov; rekla-
ma; televízna reklama; reklamné agentúry; spra-
covanie textov; obchodný manažment; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); obchodná administratíva; kancelárske prá-
ce; rozhlasová reklama; maloobchodné a veľko-
obchodné služby s magnetickými nosičmi úda-
jov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi 
zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuál-
nymi kompaktnými diskami, s počítačovým soft-
vérom (nahraté počítačové programy), s počíta-
čovými hrami (softvér); obchodné sprostredko-
vanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoz-
namu; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); vyhľadávanie sponzorov; poradenské a in-
formačné služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné 
kancelárie; obchodné sprostredkovanie tvorby, 
predaja a distribúcie CD a DVD; obchodné spros-
tredkovanie vystúpení a účinkovania výkonných 
umelcov, interpretov, sólistov, orchestrálnych te-
lies; podpora predaja (pre tretie osoby). 
38 - Televízne vysielanie; satelitné vysielanie; 
vysielanie káblovej televízie; spravodajské kan-
celárie. 
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; distribúcia 
tovarov; doručovanie tovarov; distribúcia CD, 
MC a DVD nosičov. 
41 - Požičiavanie audionahrávok; vydávanie ča-
sopisov a periodík (okrem reklamných); tvorba 
televíznych programov; televízna zábava; nahrá-
vacie štúdiá (služby); požičiavanie videopások; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; vy-
dávanie textov okrem reklamných alebo náboro-
vých; vyučovanie; vzdelávanie; požičiavanie ki-
nematografických filmov; informácie o výchove 
a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); prázdninové tábory (zábava); organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie športových sú-
ťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie sympózií; nahrávanie videopások; re-
portérske služby; zábava; diskotéky (služby); 
služby v oblasti estrád; produkcia filmov (nie rek-
lamných); hudobné skladateľské služby; vydáva-
nie kníh; nočné kluby (zábava); organizovanie  
a vedenie koncertov; organizovanie plesov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); 
služby orchestrov; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; rozhlasová zábava; tvorba rozhlaso-
vých programov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenie; tvorba hudobných progra-
mov; organizovanie zábavných, kultúrnych, špor-
tových a vzdelávacích podujatí; organizovanie 
hudobných súťaží (okrem reklamných); organi- 
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zovanie karnevalov; moderovanie relácií, prog-
ramov a podujatí; výchovno-zábavné klubové 
služby; filmové štúdiá; prenájom kinematogra-
fických prístrojov; divadelné predstavenia; tvor-
ba zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; 
publikačné služby (okrem vydávania reklamných 
materiálov); vydávanie textov (okrem reklamných); 
požičiavanie audioprístrojov; požičiavanie vi-
deoprístrojov; požičiavanie televíznych prijíma-
čov; poradenské a informačné služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; 
zábavné parky; poskytovanie športovísk; tvorba 
audiovizuálnych programov (okrem reklamných); 
prenájom a požičiavanie nahrávacích zariadení; 
zhromažďovanie a poskytovanie informácií v ob-
lasti kultúry, športu; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie školení; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby). 
43 - Prenájom osvetľovacích zariadení. 

(540) SALCO 
(731) Novotný Pavol, Krušovská 2301/44, 955 01 To-

poľčany 1, SK; 
 
 

(210) 2493-2016 
(220) 25.11.2016 

 10 (511) 30, 35, 40, 43 
(511) 30 - Káva; pražená káva; bezkofeínová káva; ká-

vové extrakty. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s kávovar-
mi, so šálkami, s podšálkami, s pohármi, s nádo-
bami na uchovávanie a servírovanie kávy; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triede 30 tohto zoznamu, s kávovarmi, 
so šálkami, s podšálkami, s pohármi, s nádobami 
na uchovávanie a servírovanie kávy prostredníc-
tvom internetu. 
40 - Spracovanie kávy pražením. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne. 

(540) CAPREA 
(731) Caprea cafe s.r.o., K Berance 2808/4, 193 00 Pra-

ha 9, Horní Počernice, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2496-2016 
(220) 24.11.2016 

 10 (511) 31 
(511) 31 - Krmivo pre domáce zvieratá. 

(540) MLS keksíky pre psíky 
 a koláčky pre mačky 
(731) MLS s.r.o., Šancová 25, 831 04 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2506-2016 
(220) 30.11.2016 

 10 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

35 - Sprostredkovateľne práce; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; reklamné agentúry; marketingový 
prieskum; online reklama na počítačovej komu- 
 

nikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; písanie rek-
lamných textov; grafická úprava tlačovín na rek-
lamné účely; marketing; navrhovanie reklamných 
materiálov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely. 
41 - Zábava. 

(540) 

  
 

(731) slazanski s.r.o., Jamnického 4, 841 05 Bratislava, 
SK; 

 
 

(210) 2507-2016 
(220) 30.11.2016 

 10 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

35 - Sprostredkovateľne práce; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; reklamné agentúry; marketingový 
prieskum; online reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; písanie rek-
lamných textov; grafická úprava tlačovín na rek-
lamné účely; marketing; navrhovanie reklamných 
materiálov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely. 
41 - Zábava. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) slazanski s.r.o., Jamnického 4, 841 05 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2508-2016 
(220) 30.11.2016 

 10 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

35 - Sprostredkovateľne práce; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; reklamné agentúry; marketingový 
prieskum; online reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; písanie rek-
lamných textov; grafická úprava tlačovín na rek-
lamné účely; marketing; navrhovanie reklamných 
materiálov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely. 
41 - Zábava. 
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(540) Selassie 
(731) slazanski s.r.o., Jamnického 4, 841 05 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2509-2016 
(220) 30.11.2016 

 10 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

35 - Sprostredkovateľne práce; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; reklamné agentúry; marketingový 
prieskum; online reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; písanie rek-
lamných textov; grafická úprava tlačovín na rek-
lamné účely; marketing; navrhovanie reklamných 
materiálov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely. 
41 - Zábava. 

(540) Menameselassie 
(731) slazanski s.r.o., Jamnického 4, 841 05 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2539-2016 
(220) 1.12.2016 

 10 (511) 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 16 - Albumy; atlasy; baliaci papier; blahoprajné 

pohľadnice; brožované knihy; brožúry; ceruzky; 
časopisy (periodiká); držiaky na písacie potreby; 
etikety okrem textilných; tlačivá (formuláre); fo-
tografie; zariadenia na paspartovanie fotografií; 
grafické znaky; grafické zobrazenia; grafické 
vzory (tlačoviny); kalendáre; kancelárske potreby 
okrem nábytku; kartotékové lístky; katalógy; 
knihy; záložky do kníh; komiksy; kopírovacie za-
riadenia; lepenkové alebo papierové škatule; líst-
ky; listový papier; mapy; noviny; obálky (papier-
nický tovar); obaly na doklady; spisové obaly 
(papiernický tovar); obežníky; obrazy; papierové 
obrúsky (prestieranie); nože na papier (kancelár-
ske potreby); papier do kopírovacích strojov; pa-
pier; papiernický tovar; pastelky; puzdrá na pasy; 
pečiatky; pečate; pečatné vosky; perá (kancelár-
ske potreby); peračníky; tlačoviny; písacie potre-
by; písmená (tlačiarenské typy); plagáty; časové 
rozvrhy (tlačoviny); podložky na písanie; poh-
ľadnice; portréty; poznámkové zošity; príručky; 
prospekty; tlačené publikácie; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické repro-
dukcie; ročenky; papierové servítky; skicáre; 
šablóny (kancelárske potreby); školské potreby 
(papiernický tovar); papierové štítky (kancelár-
ske potreby); tabule na zapichovanie oznamov; 
útržkové bloky; papierové vreckovky; papierové 
vlajky; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); zo-
šity; zošívačky (kancelárske potreby); písacie 
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; pa-
pierové lepiace štítky; lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papie-
rové alebo plastové vrecia a vrecká na balenie. 
35 - Reklamné agentúry; lepenie plagátov; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); služby predpláca-
nia novín a časopisov (pre tretie osoby); prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách;  
 

prenájom reklamných materiálov; prenájom rek-
lamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vydávanie reklamných tex-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; zá-
sielkové reklamné služby; rozmnožovanie doku-
mentov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); spracovanie textov; televízna reklama; lepe-
nie plagátov; prehľad tlače (výstrižkové služby); 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; obchodné rady a informácie spotre-
biteľom; organizovanie komerčných alebo rek-
lamných výstav; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; personálne poradenstvo; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); vyhľadávanie 
sponzorov; spracovanie textov; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; odborné obchodné po-
radenstvo; obchodná administratíva; zostavova-
nie štatistík; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 35 a 41 tohto zoznamu; ob-
chodné sprostredkovateľské služby s tovarmi 
uvedenými y triede 16 tohto zoznamu; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami,  
s časopismi, s CD a DVD diskami; administratív-
ne spracovanie obchodných objednávok; marketing. 
38 - Posielanie správ; počítačová komunikácia; 
poskytovanie diskusných fór online; prenos správ 
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
ča; on-line elektronické komunikačné služby; 
komunikácia prostredníctvom on-line blogov; 
online služby na zasielanie správ; on-line posky-
tovanie informácií v oblastí telekomunikácií; pos-
kytovanie používateľského prístupu k multime-
diálnemu obsahu online; poskytovanie prístupu 
do databáz; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom internetu; poskytovanie pou-
žívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete. 
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); formátovanie textov (nie na reklamné 
účely); fotografické reportáže; fotografovanie; kniž-
nice (požičovne kníh); písanie textov (okrem rek-
lamných); on-line poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); poskyto-
vanie on-line zábavy; on-line herné služby; pub-
likačné služby (okrem vydávania reklamných 
textov); organizovanie on-line školení; on-line 
vydávanie elektronických knižných recenzií (bez 
možnosti kopírovania); on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); vydávanie 
on-line multimediálnych materiálov; on-line vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; posky-
tovanie informácií v oblasti vzdelávania pros-
tredníctvom on-line databáz alebo internetu; pre-
kladateľské služby; písanie textov scenárov nie 
na reklamné účely; rozhlasová zábava; televízna 
zábava; tvorba rozhlasových a televíznych prog-
ramov; vydávanie časopisov, novín a iných pe-
riodických a neperiodických publikácií (okrem 
reklamných); vydávanie kníh; organizovanie hier 
(okrem reklamných); organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie školení; praktický výcvik (ukážky); or- 
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ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie zábavných sú-
ťaží; organizovanie vzdelávacích kurzov; infor-
mácie o možnostiach zábavy; zábava; poskyto-
vanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchovno 
- zábavné klubové služby; tvorba videofilmov; 
poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, S MS správ, počítačových 
sietí a internetu; poskytovanie informácií v oblas-
ti telesného cvičenia prostredníctvom on-line 
webovej stránky; poskytovanie informácií o zá-
bave prostredníctvom televíznych, širokopásmo-
vých, bezdrôtových a on-line služieb; poskytova-
nie zábavných multimediálnych programov pro-
stredníctvom televíznych, vysielacích, bezdrôto-
vých a on-line služieb; informácie v oblasti zá-
bavy poskytované on- line z počítačovej databá-
zy alebo internetu. 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); poskytovanie on-line podpor-
ných služieb pre používateľov počítačových prog-
ramov; hosťovanie na blogoch; poskytovanie do-
časného používania on-line softvéru bez možnos-
ti prevzatia; tvorba a udržiavanie webových strá-
nok (pre tretie osoby); prenájom počítačov; počí-
tačové programovanie; tvorba softvéru; aktuali-
zovanie počítačových programov; grafické dizaj-
nérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; ob-
novovanie počítačových databáz; aktualizovanie 
počítačového softvéru; inštalácia počítačového 
softvéru; prevod (konverzia) počítačových prog-
ramov a údajov (nie fyzický); poradenstvo v ob-
lasti počítačových programov; prenájom webo-
vých serverov; ochrana počítačov proti počítačo-
vým vírusom; poskytovanie internetových vy-
hľadávačov. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, oranžová 
(731) FBC Media, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4D, 811 02 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2589-2016 
(220) 9.12.2016 

 10 (511) 3, 5, 28, 32, 35, 41 
(511) 3 - Kozmetické krémy; kozmetické gély; kozme-

tické telové mlieka; oleje; masážne krémy (nie na 
lekárske použitie). 
5 - Vitamínové prípravky; minerálne výživové 
doplnky; výživové doplnky so stopovými prv-
kami; multivitamínové výživové doplnky; výži-
vové doplnky kombinujúce vitamíny, minerály, 
stopové prvky a bylinné výťažky; výživové do-
plnky obohatené vitamínmi, minerálmi alebo 
stopovými prvkami; výživové doplnky na lekár-
ske použitie; potraviny obohatené vitamínmi a mi- 
 
 

nerálmi vo forme koncentrátu na lekárske použi-
tie; výživové doplnky pre potreby výživy atlétov 
a osôb venujúcich sa športu, ktoré prispievajú  
k lepšiemu výkonu; bylinné zmesi a bylinné ex-
trakty na dietetické účely s liečebnými účinkami 
a zmesi uvedených extraktov a prípravkov; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; potraviny 
pre kojencov a batoľatá; diétne potraviny na le-
kárske použitie. 
28 - Športové potreby; gymnastické zariadenia; 
posilňovacie stroje. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje 
pre diabetikov; sirupy a iné prípravky na prípra-
vu nápojov; ovocné šťavy; nealkoholické nápoje 
z ovocných štiav; nealkoholické energetické ná-
poje; iontové nápoje. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 28 a 32 toh-
to zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služ-
by s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 28 a 32 
tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 28  
a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; 
inzertné služby; podpora predaja (pre tretie oso-
by); komerčné informačné služby prostredníc-
tvom Internetu za účelom obchodu; predvádzanie 
tovaru; reklama on-line v počítačovej sieti; rozši-
rovanie vzoriek tovaru; reklama; marketing; ad-
ministratívne služby; obchodné poradenstvo tý-
kajúce sa franšízy. 
41 - Vydávanie elektronických kníh a časopisov 
on-line; fotografovanie; vydávanie kníh, časopi-
sov a periodík; požičiavanie kinofilmov a elek-
tronických nosičov, predovšetkým s obrazovými 
dátami; kurzy telesného cvičenia; gymnastická vý-
cvik; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie a vedenie kongresov v oblasti fitnes, 
rekreačných aktivít a tréningu; poskytovanie špor-
tovísk; a fitnes centrá (služby); konzultácie a po-
radenstvo ohľadne cvičenia, posilňovania a zdra-
vého životného štýlu, organizovanie športových 
súťaží; nahrávanie inštruktážnych filmov so za-
meraním na fitnes, posilňovanie a zdravý životný 
štýl. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) FITPOWER s.r.o., Marešova 643/6, 198 00 Pra-

ha 9 - Černý Most, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 2605-2016 
(220) 15.12.2016 

 10 (511) 14, 20, 28, 40 
(511) 14 - Ingoty z drahých kovov; jantárové šperky; 

amulety (klenotnícke výrobky); strieborný drôt; 
strieborná niť (klenotnícke výrobky); hodiny; 
hodinárske kyvadlá; náramky (klenotnícke vý-
robky); remienky na náramkové hodinky; príve-
sky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke 
výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; re-
tiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodin- 
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 ky; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); spony na 
kravaty; retiazky z drahých kovov; nite z drahých 
kovov (klenotnícke výrobky); hodinové skrinky; 
šperky zo slonoviny; gagátové ozdoby; gagát 
(smolné uhlie) (surovina alebo polotovar); mede-
né žetóny; klenotnícke výrobky; klenoty; medai-
lóny (klenotnícke výrobky); drahé kovy (surovi-
na alebo polotovar); olivín (drahé kamene); zlato 
(surovina alebo polotovar); zlaté nite (klenotníc-
ke výrobky); paládium; ozdoby (klenotnícke vý-
robky); ozdobné Ihlice; polodrahokamy; drahé 
kamene; spinely (drahé kamene); sochy z dra-
hých kovov; štras (brúsené olovnaté sklo); zliati-
ny drahých kovov; umelecké diela z drahých ko-
vov; škatuľky, schránky z drahých kovov; klobú-
kové ozdoby z drahých kovov; náušnice; ozdoby 
na obuv z drahých kovov; manžetové gombíky; 
busty z drahých kovov; kazety na hodinky; figu-
ríny z drahých kovov; sošky z drahých kovov; ih-
lice (klenotnícke výrobky); ihlice na kravaty; 
odznaky z drahých kovov; prívesky na kľúče (bi-
žutéria); striebro (surovina alebo polotovar); kle-
noty, šperky z maľovanej keramiky; šperkovnice; 
cestovné obaly a puzdrá na šperky; kabošony na 
výrobu šperkov; krúžky na kľúče z drahých ko-
vov; krabičky na šperky. 
20 - Zobrazovacie tabule; jantár; lôžka pre do-
máce zvieratá; búdky pre zvieratá chované v do-
mácnosti; búdy pre zvieratá chované v domác-
nosti; krúžky na záclony; príborníky; skrinky na 
lieky; drevené sudy na odkaľovanie vína; lavičky 
(nábytok); ohrádky pre dojčatá; kolísky; police 
na knihy; drevené kostry postelí; drevené pásky; 
korkové fľaškové zátky; korkové zátky; rámy na 
vyšívanie; obruby, rámy na kefy; servírovacie 
stoly a pulty; písacie stoly; kancelársky nábytok; 
krajčírske stojany; nábytok; kartotékové skrinky 
(nábytok); priehradkové skrine; kozubové záste-
ny (nábytok); rakvy; nekovové obloženia, ozdo-
by na rakvy; stoličky; stojany na klobúky; nakla-
dacie palety (nekovové); psie búdy; vešiaky na 
odevy; police do registračných skríň (nábytok); 
kreslá; figuríny; nádrže na tekuté palivá (neko-
vové); komody, zásuvkové kontajnery, bielizní-
ky; nekovové kontajnery; nekovové prepravné 
kontajnery; stoly; nekovové podnosy; rohy (su-
rovina alebo polotovar); nekovové rukoväte no-
žov; nekovové háčiky na vešiaky; nekovové ka-
de; servírovacie stolíky; rysovacie stoly; divány; 
dužiny sudov; stolárske umelecké výrobky; tyče 
k rastlinám alebo stromom; drevené alebo plas-
tové rebríky; školský nábytok; stoly pod písacie 
stroje; drevené alebo plastové pútače; postele; ty-
če na upevnenie schodišťových kobercov; pra-
covné stoly, hoblice; police (samostatne stojaci 
nábytok); stojany (samostatne stojaci nábytok); 
vtáčie klietky, búdky; nekovové rúčky na kosy; 
nekovové vrchnáky na nádoby; nekovové oblo-
ženie alebo ozdoby na nábytok; stojany na kvety 
(nábytok); podstavce na kvety; jasle (kŕmidlá); 
stojany na pušky; nekovové podstavce pod sudy; 
nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové 
vybavenie; nekovové dverové vybavenie; mä-
siarsky klát; vlajkové žrde; latkové prepravky; 
ratan; novinové stojany; stojany na časopisy; in-
teriérové lamelové žalúzie alebo rolety; skrinky  
s umývadlom (nábytok); závory (nekovové); sto-
jany na knihy; rúčky a rukoväte na náradie (ne- 
 

kovové); prútené koše; stojany na vešanie kabá-
tov; nekovové prepravné palety; nekovové mani-
pulačné palety; nekovové schodíky; drevené časti 
nábytku; bytové zariadenie (dekoračné predme-
ty); pracovné stoly; domové čísla (nie kovové, 
nie svietiace); slamníky; pekárske košíky; stoja-
ny na dáždniky; paravány, zásteny (nábytok); 
nekovové háčiky na odevy; dekoračné korálkové 
závesy; nekovové stanové kolíky; stolové dosky; 
dvierka na nábytok; koľajničky na záclony a zá-
vesy; nábytkové police; záclonové tyče; záclono-
vé háčiky; záclonové šnúry; písacie stoly; po-
hovky; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plas-
tov; toaletné stolíky; profily na obrazové rámy; 
police; záklopky; zrkadlá; rozkladacie ležadlá; 
trojnožky (nábytok); vešiaky na kľúče; stojany 
na taniere; prútený alebo košikársky tovar; vitrí-
ny (nábytok); umelecké diela z dreva, vosku, 
sadry alebo plastov; nekovové truhlice; nekovové 
súdky; pojazdné servírovacie stolíky; busty z dre-
va, vosku, sadry alebo plastov; rámy na obrazy; 
uhlové podpery na obrazové rámy; drevené alebo 
plastové debny; nekovové stenové kolíky; tabu-
retky; drevené obaly na fľaše; figuríny z dreva, 
vosku, sadry alebo z plastu; nekovové tyče; ne-
kovové koše; vývesné štíty z dreva alebo plastov; 
vozíky (nábytok); skrinky na hračky; detské vy-
soké stoličky; preliezačky pre mačky; palice na 
nosenie bremien (váhy); stolíky pod počítače; 
pohrebné urny; dekoratívne zvonkohry; rolety  
z tkaného dreva (nábytkové vybavenie); opierky 
na knihy; okenné interiérové rolety (nábytkové 
vybavenie); príručné toaletné zrkadielka; stojany 
na uteráky (nábytok); detské prebaľovacie pulty; 
papierové tienidlá; interiérové okenné clony  
z textilných materiálov; samostatne stojace delia-
ce priečky (nábytok); nekovové dverové klopad-
lá; stojany (lavičky) na okružné píly (nábytok); 
nekovové schodíkové stolčeky a stúpadlá (náby-
tok). 
28 - Luky na lukostreľbu; náradie na lukostreľbu; 
hrany na lyže; hojdačky; mantinely biliardového 
stola; hojdacie kone; kolky (figúrky); guľky na 
hranie; hračky; stavebnicové kocky (hračky); dr-
žiaky na sviečky na vianočné stromčeky; zvon-
čeky na vianočné stromčeky; hracie žetóny; sta-
vebnice; ozdoby alebo darčeky rozdávané hos-
ťom pri večierkoch; hokejky; dáma (hra); kocky 
(hra); domino (hra); šachové hry; šachovnice; 
hracie dosky na dámu; pištole (hračky); stoly na 
stolový futbal; poháre na kocky (na hru); rapká-
če; spoločenské hry; hry; rakety (športové nára-
die); postieľky pre bábiky; domčeky pre bábiky; 
divadelné masky; karnevalové masky; modely auto-
mobilov; puky; surfovacie dosky; izby pre bábi-
ky; kolky (hra); lyže; stoly na stolný tenis; vláči-
ky (hračky); sánky (športové potreby); lurč (hra  
s kockami); ozdoby na vianočné stromčeky (ok-
rem osvetľovacích telies a cukroviniek); stojany 
na vianočné stromčeky; biliardové tága; biliardo-
vé stoly; biliardové stoly na použitie po vhodení 
mince; lyže na surfovanie; autá (hračky); skej-
tbordy; vodné lyže; stolové hry; podkovy (hrač-
ky); vozidlá (hračky); paličky mažoretiek; hlavo-
lamy (puzzle); sťažne na plachetnice; dosky na 
tréning vo vode; karty na bingo; piňaty; konfety; 
maskovacie štíty (športové potreby); snoubordy; 
skladacie modely (hračky); papierové karnevalo- 
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vé čiapky; žrde na skok o žrdi; hračkárske mode-
ly; figúrky (hračky); masky (hračky). 
40 - Obrusovanie; opracovávanie dreva; tlačenie 
vzorov; frézovanie; laminovanie; hobľovanie; 
sedlárska výroba; pílenie; stínanie, pílenie a ká-
lanie dreva; zostavovanie tovarov na objednávku 
(pre tretie osoby); rámovanie obrazov; informá-
cie o úprave a spracovaní materiálov; konečná 
úprava povrchov (mechanická alebo chemická). 

(540) 

  
 

(591) zlatá, strieborná 
(731) KromWood s.r.o., Veterná 5, 053 42 Krompachy, 

SK; 
(740) Bašistová Virová Ľubomíra, JUDr., Spišská No-

vá Ves, SK; 
 
 

(210) 2660-2016 
(220) 20.12.2016 

 10 (511) 3, 5, 10, 12, 16, 25, 28 
(511) 3 - Avivážne prípravky pre deti; prostriedky na 

pranie pre deti; kozmetické prípravky pre deti; 
ochranné prípravky na opaľovanie pre deti; myd-
lá pre deti; šampóny pre deti; vatové tyčinky na 
kozmetické použitie pre deti; obrúsky napustené 
pleťovými vodami pre deti; zubné pasty pre deti. 
5 - Hygienické papierové podložky pre deti; lie-
čivé čaje pre deti; vitamínové prípravky pre deti; 
krémy na lekárske použitie pre deti; olejové prí-
pravky do kúpeľa na lekárske použitie pre deti; 
mydlá na liečebné účely pre deti; šampóny na 
liečebné účely pre deti; potraviny pre batoľatá; 
potraviny pre batoľatá; nápoje pre batoľatá; su-
šené mlieko pre dojčatá; dezinfekčné prípravky 
na hygienické použitie; detské plienky; detské 
plienkové nohavičky; vankúše (podložky) na doj-
čenie; prípravky na uľahčenie prerezávania zu-
bov. 
10 - Cumle pre dojčatá; detské fľaše; cumle na 
detské fľaše; uzávery na detské fľaše; krúžky na 
prerezávanie zubov; pomôcky pri dojčení; odsá-
vačky materského mlieka; nosové odsávačky. 
12 - Kryty na detské kombinované kočíky; 
striešky na detské kombinované kočíky; sieťky 
proti hmyzu na detské kombinované kočíky. 
16 - Toaletný papier; vlhčený toaletný papier; 
papierové utierky; papierové utierky na tvár vlh-
čené; papierové uteráky; papierové vreckovky; 
papierové podbradníky. 
25 - Podbradníky, nie papierové. 
28 - Hračky pre deti; bublifuky; spoločenské hry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) sivá, oranžová, žltá, svetlozelená, zelená, tyrky-
sová, modrá, cyklámenová, fialová, červená, bie-
la, okrová 

(731) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šes-
tajovice, CZ; 

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

(210) 2672-2016 
(220) 21.12.2016 

 10 (511) 38 
(511) 38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 

telefonické služby; telefonická komunikácia; te-
letextové služby; vysielanie káblovej televízie; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; pre-
nos správ a obrazových informácií prostredníc-
tvom počítačov; elektronická pošta; informácie  
v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefó-
nom alebo inými elektronickými komunikačnými 
prostriedkami); prenájom prístrojov na prenos 
správ; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; prenájom faxových prístrojov; prenájom mo-
demov; prenájom telekomunikačných prístrojov; 
prenájom telefónov; prenos signálu prostredníc-
tvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule 
(telekomunikačné služby); telekonferečné služby; 
prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysiela-
nie; videokonferenčné služby; poskytovanie dis-
kusných fór online; kontinuálny prenos dát (stre-
aming); rádiová komunikácia; prenos videonah-
rávok na objednávku; televízne vysielanie pro-
stredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, červená, biela 
(731) Nota Media s.r.o., Veternicová 27, 841 05 Brati-

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

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
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(210) 2673-2016 
(220) 22.12.2016 

 10 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Reklama; on line reklama na počítačovej 

komunikačnej sieti; aktualizovanie reklamných 
materiálov; navrhovanie reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných textov; spracovanie tex-
tov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); preh-
ľad tlače (výstrižkové služby); prenájom reklam-
ných materiálov; prenájom bilbordov; prenájom 
reklamných plôch; prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); dražby; prieskum trhu; te-
lemarketingové služby; marketing; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; správa spotrebi-
teľských vernostných programov; personálne po-
radenstvo; odborné obchodné poradenstvo; služ-
by porovnávania cien; obchodná administratíva; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; zostavovanie štatistik; 
analýzy nákladov; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; prenájom fotokopírovacích stro-
jov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; prepisovanie správ (kance-
lárske práce); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; správa počítačových súbo-
rov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; rozširo-
vanie reklamných oznamov; služby predplácania 
novín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné 
telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie; reklamné agentúry; zásielkové reklam-
né služby; on line poskytovanie obchodného pries-
toru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií; platené reklamné služby 
typu „klikni sem“; optimalizácia internetových 
vyhľadávačov na podporu predaja; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; obchodný manažment pre poskytova-
teľov služieb na voľnej nohe; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 35, 41 a 43 tohto zoznamu; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačo-
vinami, s časopismi, s novinami, s CD a s DVD 
diskami; prenájom predajných stánkov; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; organizovanie módnych pre-
hliadok na podporu predaja; poskytovanie rád  
a informácií o službách uvedených v triede 35 
tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 

 
 

41 - Vydávanie časopisov, novín a iných perio-
dických a neperiodických publikácií (okrem rek-
lamných); on line vydávanie elektronických kníh, 
novín a časopisov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); on line poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie 
videozáznamov (bez možnosti kopírovania); on 
line poskytovanie počítačových hier (z počítačo-
vých sietí); vydávanie kníh; vydávanie textov 
(okrem reklamných); formátovanie textov (nie na 
reklamné účely); prekladateľské služby; tlmoč-
nícke služby; tlmočenie posunkovej rečí; titulko-
vanie; prenájom dekorácií na predstavenia; in-
formácie o možnostiach zábavy; informácie o mož-
nostiach rekreácie; informácie o výchove a vzde-
lávaní; organizovanie hier, zábavy; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kongresov; organizovanie a vedenie seminá-
rov; školenia; koučovanie (školenie); praktický 
výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie tvori-
vých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; 
služby kasín (hazardné hry); hazardné hry (her-
ne); plánovanie a organizovanie večierkov; orga-
nizovanie plesov; organizovanie športových sú-
ťaží; kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdra-
votné a kondičné cvičenia); organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; koreš-
pondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; vzde-
lávanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v ob-
lasti výchovy a vzdelávania); organizovanie stáv-
kových hier; zábava; organizovanie módnych preh-
liadok na zábavné účely; organizovanie súťaží 
krásy; tvorba divadelných alebo iných predstave-
ní; organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; výchovno-zábavné klubové služby; služby 
estrádnych umelcov; kultúrna činnosť; produkcia 
filmov (nie reklamných); fotografické reportáže; 
fotografovanie; reportérske služby; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia; premietanie 
kinematografických filmov; prenájom športo-
vých plôch; tábory na športové sústredenia; služ-
by poskytované prázdninovými tábormi (zába-
va); poskytovanie rád a informácií o službách 
uvedených v triede 41 tohto zoznamu prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu ale-
bo verbálne. 
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služ-
by); kaviarne; poskytovanie jedla a nápojov v in-
ternetových kaviarňach; samoobslužné jedálne; 
reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedál-
ne; dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); hotelierske služby; rezervá-
cie prechodného ubytovania; rezervácie ubytova-
nia v hoteloch; rezervácie ubytovania v penzió-
noch; prázdninové tábory (ubytovacie služby); 
prázdninové tábory (stravovacie služby); rekre-
ačné zariadenia (ubytovacie služby); rekreačné 
zariadenia (stravovacie služby); penzióny; mote-
ly (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, pen-
zióny); turistické ubytovne; prenájom prechod-
ného ubytovania; požičiavanie prístrojov na príp- 
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ravu jedál; prenájom zariadení na výdaj nápojov; 
prenájom prenosných stavieb; prenájom prednáš-
kových sál; poskytovanie pozemkov pre kempin-
gy; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a ná-
pojového skla; poskytovanie rád a informácií  
o službách uvedených v triede 43 tohto zoznamu 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 

(540) Bistro koleso 
(731) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievoz-

ská 14, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 2674-2016 
(220) 22.12.2016 

 10 (511) 32, 33, 35, 43 
(511) 32 - Pivo; nealkoholický jablkový mušt; pivové 

koktaily; nealkoholický cider; sladové pivo; piv-
ná mladinka; nealkoholické pivo; nízkoalkoho-
lické pivo; chmeľové výťažky na výrobu piva; 
sladina (výluh sladu); ďumbierové pivo (zázvo-
rové); pivá s ovocnou príchuťou; miešané nápoje 
z piva; kvas (nealkoholický nápoj); nealkoholic-
ké nápoje; izotonické nápoje; energetické neal-
koholické nápoje; nealkoholické koktaily; prí-
chute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu 
nápojov; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo 
zeleninové nápoje; medové nealkoholické nápo-
je; nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealko-
holické ovocné výťažky; mušty; limonády; neal-
koholické aperitívy; stolové vody; citronády; mi-
nerálne vody (nápoje); sýtené vody; šerbety (ná-
poje); nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džú-
sy; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu 
nápojov; sladový sirup na výrobu nápojov; sarsa-
parila (nealkoholický nápoj); kvas (nealkoholic-
ký nápoj). 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; vopred prip-
ravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); 
cider (alkoholický nápoj); jablčné mušty (alkoho-
lické); hruškový mušt (alkoholický); alkoholické 
výťažky z ovocia; víno; vodnár (matolinové ví-
no); aperitívy; destilované nápoje; koktaily; di-
gestiva (liehoviny a likéry); liehoviny; liehové 
esencie; brandy, vínovica; alkoholické nápoje  
s ovocím; saké; alkoholické nápoje z ryže; nira 
(alkoholický nápoj z cukrovej trstiny). 
35 - Poradenské služby pri riadení obchodnej čin-
nosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; externé administratívne riadenie podni-
kov; obchodné poradenstvo v oblasti franchisin-
gu; správa spotrebiteľských vernostných progra-
mov; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie reklam-
ných prezentácií výrobkov; organizovanie reklam-
ných podujatí uvedenia nového výrobku; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; organizovanie obchodných alebo rek-
lamných výstav; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; odborné obchodné po-
radenstvo; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s ciderom (alkoholický nápoj), s nealkoholic-
kým ciderom, s pivom, s pivovými koktailmi,  
s jablčnými muštami (alkoholickými), s nealko-
holickými jablkovými muštami, s alkoholickými  
 

a s nealkoholickými nápojmi a s tovarmi uvede-
nými v triede 32 a 33 tohto zoznamu; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby so sladom, sla-
dom na výrobu piva a liehovín, polotovarmi na 
výrobu piva, sladom pre zvieratá, naklíčeným 
sladom, nespracovanými sladovými obilninami, 
sladovým jačmeňom, zvyškami sladových látok 
používanými ako krmivo pre zvieratá, pivným 
jačmeňom na varenie piva, chmeľovými šiškami, 
chmeľovými granulami, chmeľom, múkou so zní-
ženým obsahom bielkovín používanou pri výrobe 
piva, pivným octom, chemikáliami používanými 
pri varení piva, činidlami na čírenie piva, enzý-
mami pre pivovarnícky priemysel, plesňovými 
enzýmami na varenie piva, konzervačnými činid-
lami do piva, pivovarníckym obilím ako hnoji-
vom, farbivami a pigmentmi do piva; prenájom 
reklamného priestoru na internete; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; reklama; marketing; 
obchodné sprostredkovateľské služby; predvá-
dzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; lepenie 
plagátov; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; vydávanie reklamných textov; zásielkové 
reklamné služby; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; telemarketingové služby; prieskum 
trhu; prieskum verejnej mienky; zásielkové rek-
lamné služby; prenájom kancelárskych strojov  
a zariadení; prenájom predajných automatov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo  
a pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; analýzy ná-
kladov; obchodné odhady; služby porovnávania 
cien; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); tvorba reklamných filmov; vyhľadáva-
nie informácií v počítačových súboroch (pre tre-
tie osoby); obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; správa počítačových súborov; aranžova-
nie výkladov; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoz-
namu; poskytovanie rád a informácií o uvede-
ných službách prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 
43 - Pivárne (služby); bary (služby); rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); kaviarne; samoobslužné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; závod-
né jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov 
na objednávku (ketering); hotelierske služby; re-
zervácie prechodného ubytovania; rezervácie uby-
tovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v pen-
ziónoch; penzióny; motely (služby); ubytovacie 
kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytov-
ne; prenájom prechodného ubytovania; požičia-
vanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom za-
riadení na výdaj nápojov; prenájom prenosných 
stavieb; poskytovanie pozemkov pre kempingy; 
požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojo-
vého skla; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleni- 
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ny; poskytovanie rád a informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí  
a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(731) Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 
Hurbanovo, SK; 

(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 
 

(210) 2675-2016 
(220) 22.12.2016 

 10 (511) 35, 36, 37, 41, 42, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; analýzy nákladov; fotokopírovacie služ-
by; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; 
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavova-
nie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové 
audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; poraden-
stvo pri organizovaní obchodnej činnosti; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; sekretárske služby; vypracovávanie daňo-
vých priznaní; administratívna správa hotelov; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); prenájom reklam-
ného času v komunikačných médiách; služby po-
rovnávania cien; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); fakturácie; písanie reklamných 
textov; marketing; telemarketingové služby; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkova-
nie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; sprá-
va nehnuteľností; správa nájomných domov; pre-
nájom bytov; prenájom nehnuteľností; finančné 
analýzy; finančné poradenstvo; finančné infor-
mácie; vyberanie nájomného; prenájom kancelár-
skych priestorov; odhadovanie nákladov na op-
ravu (finančné odhadovanie); organizovanie fi-
nancovania stavebných projektov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný do-
zor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
41 - Fotografovanie; organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží. 
 
 

42 - Požičovne kníh (knižnice); počítačové prog-
ramovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; údržba počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; inštalácia počítačového softvéru; 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; 
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom 
hasiacich prístrojov. 

(540) 

  
 

(731) PB Servis, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratisla-
va-mestská časť Karlova Ves, SK; 

(740) Čechová Katarína, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2676-2016 
(220) 22.12.2016 

 10 (511) 35, 36, 37, 41, 42, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; analýzy nákladov; fotokopírovacie služ-
by; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; 
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavova-
nie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové 
audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; poraden-
stvo pri organizovaní obchodnej činnosti; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; sekretárske služby; vypracovávanie daňo-
vých priznaní; administratívna správa hotelov; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); prenájom reklam-
ného času v komunikačných médiách; služby po-
rovnávania cien; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); fakturácie; písanie reklam-
ných textov; marketing; telemarketingové služby; 
obchodné sprostredkovateľské služby; vyjedná-
vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti v sta-
vebníctve. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (mak-
lérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa 
nehnuteľností; správa nájomných domov; prená-
jom bytov; prenájom nehnuteľností; finančné 
analýzy; finančné poradenstvo; finančné informá-
cie; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych 
priestorov; odhadovanie nákladov na opravu (fi-
nančné odhadovanie); organizovanie financova-
nia stavebných projektov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný do-
zor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
41 - Fotografovanie; organizovanie športových sú-
ťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou; organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží. 
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42 - Požičovne kníh (knižnice); počítačové prog-
ramovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; údržba počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; inštalácia počítačového softvéru; 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; 
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom 
hasiacich prístrojov. 

(540) 

  
 

(731) PB Servis, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratisla-
va-mestská časť Karlova Ves, SK; 

(740) Čechová Katarína, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2677-2016 
(220) 22.12.2016 

 10 (511) 35, 36, 37, 41, 42, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; analýzy nákladov; fotokopírovacie služ-
by; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; 
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavova-
nie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové 
audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; poraden-
stvo pri organizovaní obchodnej činnosti; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; sekretárske služby; vypracovávanie daňo-
vých priznaní; administratívna správa hotelov; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); prenájom reklam-
ného času v komunikačných médiách; služby po-
rovnávania cien; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); fakturácie; písanie reklam-
ných textov; marketing; telemarketingové služby; 
obchodné sprostredkovateľské služby; vyjedná-
vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti v sta-
vebníctve. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkova-
nie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; 
správa nehnuteľností; správa nájomných domov; 
prenájom bytov; prenájom nehnuteľností; finan-
čné analýzy; finančné poradenstvo; finančné in-
formácie; vyberanie nájomného; prenájom kan-
celárskych priestorov; odhadovanie nákladov na 
opravu (finančné odhadovanie); organizovanie fi-
nancovania stavebných projektov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný do-
zor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
41 - Fotografovanie; organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží. 
 

42 - Požičovne kníh (knižnice); počítačové prog-
ramovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; údržba počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; inštalácia počítačového softvéru; 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; 
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom 
hasiacich prístrojov. 

(540) 

  
 

(591) sivá, žltá, oranžová, červená 
(731) PB Servis, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratisla-

va-mestská časť Karlova Ves, SK; 
(740) Čechová Katarína, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2678-2016 
(220) 22.12.2016 

 10 (511) 35, 36, 37, 41, 42, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; analýzy nákladov; fotokopírovacie služ-
by; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; 
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavova-
nie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové 
audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; poraden-
stvo pri organizovaní obchodnej činnosti; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; sekretárske služby; vypracovávanie daňo-
vých priznaní; administratívna správa hotelov; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); prenájom rekla-
mného času v komunikačných médiách; služby 
porovnávania cien; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); fakturácie; písanie rekla-
mných textov; marketing; telemarketingové služ-
by; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjed-
návanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti v sta-
vebníctve. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa 
nehnuteľností; správa nájomných domov; prená-
jom bytov; prenájom nehnuteľností; finančné ana-
lýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie; 
vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych 
priestorov; odhadovanie nákladov na opravu (fi-
nančné odhadovanie); organizovanie financova-
nia stavebných projektov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný do-
zor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
41 - Fotografovanie; organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží. 
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42 - Požičovne kníh (knižnice); počítačové prog-
ramovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; údržba počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; inštalácia počítačového softvéru; 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; 
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom 
hasiacich prístrojov. 

(540) PB Servis 
(731) PB Servis, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratisla-

va-mestská časť Karlova Ves, SK; 
(740) Čechová Katarína, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2679-2016 
(220) 22.12.2016 

 10 (511) 35, 36, 37, 41, 42, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; analýzy nákladov; fotokopírovacie služ-
by; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; 
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavova-
nie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové 
audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; poraden-
stvo pri organizovaní obchodnej činnosti; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; sekretárske služby; vypracovávanie daňo-
vých priznaní; administratívna správa hotelov; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); prenájom reklam-
ného času v komunikačných médiách; služby po-
rovnávania cien; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných 
textov; marketing; telemarketingové služby; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa 
nehnuteľností; správa nájomných domov; prená-
jom bytov; prenájom nehnuteľností; finančné 
analýzy; finančné poradenstvo; finančné infor-
mácie; vyberanie nájomného; prenájom kancelár-
skych priestorov; odhadovanie nákladov na opra-
vu (finančné odhadovanie); organizovanie finan-
covania stavebných projektov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný do-
zor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
41 - Fotografovanie; organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží. 
42 - Požičovne kníh (knižnice); počítačové prog-
ramovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; údržba počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; inštalácia počítačového softvéru; 
zálohovanie údajov mimo pracoviska. 
 
 

45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom 
hasiacich prístrojov. 

(540) 

  
 

(731) PB Servis, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratisla-
va-mestská časť Karlova Ves, SK; 

(740) Čechová Katarína, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2685-2016 
(220) 24.12.2016 

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

energetické nápoje. 
(540) 

  
 

(591) žltá, modrá, zelená, biela, čierna 
(731) Lobo Peter, Nad Laborcom 2, 071 01 Michalov-

ce, SK; 
 
 

(210) 2687-2016 
(220) 29.12.2016 

 10 (511) 3, 5, 30 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; voňavkárske výrobky; 

umývacie prípravky na osobnú hygienu; líčidlá; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o vlasy; 
čistiace toaletné mlieka; krémy na kožu; lesky na 
pery; masážne gély nie na lekárske použitie; 
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); 
kozmetické prípravky na opaľovanie; pomády na 
kozmetické použitie; rúže; vonné oleje; osviežo-
vače vzduchu. 
5 - Diétne potravinové doplnky pre ľudí; výživo-
vé doplnky; minerálne výživové doplnky; tera-
peutické lieky do kúpeľa; masti na ošetrenie po-
pálenín; prípravky na ošetrenie popálenín; lubri-
kačné gély; farmaceutické prípravky na ošetro-
vanie pokožky; posilňujúce prípravky (toniká); 
liečivé čaje. 
30 - Čaj; čajové náhradky; čajové zmesi; čajové 
výťažky; čajové esencie; čajové nápoje. 
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(540) 

  
 

(731) NATURA APOTHEKE, s.r.o., Antala Staška 1859/34, 
140 00 Praha, CZ; 

(740) Milichovský Josef, Mgr., Brno, CZ; 
 
 

(210) 2694-2016 
(220) 30.12.2016 

 10 (511) 9, 16, 35, 40, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; počítačový softvér na 

správu fotografií; počítačový softvéru na uspo-
riadanie vhodnej kombinácie vybraných fotogra-
fií; počítačový softvér na organizovanie, prenos, 
úpravu a prezeranie fotografií, textu a údajov na 
prenosných a vreckových digitálnych elektronic-
kých zariadeniach; počítačový softvér na správu 
objednávok; zväčšovacie prístroje (fotografia); 
fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); prístroje na 
leštenie fotografií (leštičky); nosiče tmavých 
platní (fotografia); lampy do tmavých komôr (fo-
tografia); regulátory osvetlenia scény; sťahova-
teľné obrazové súbory; clony proti bočnému svet-
lu na objektívy fotoaparátov; prístroje na záznam 
zvuku a obrazu. 
16 - Fotografie; fotografie (tlačoviny); zinkogra-
fícké štočky; albumy; papierové rámy na fotogra-
fie; stojany (držiaky) na fotografie; grafické vzo-
ry (tlačoviny); fotografické reprodukcie; grafické 
reprodukcie; zariadenia na grafickú úpravu foto-
grafií; pohľadnice; plagáty; portréty; obrazy; tla-
čivá (formuláre); tlače (rytiny); knihy; brožúry; 
záložky do kníh; nákupné karty (nie na hranie); 
kalendáre; blahoprajné pohľadnice; papierové pod-
ložky pod poháre; papierové podložky pod tanie-
re; papierové vlajky; papiernický tovar; nálepky 
na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 
etiketovacie kliešte; baliaci papier; ťažidlá na pa-
pier v podobe kocky z leptaného skla; papier do 
kopírovacích strojov; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; katalógy; grafické vzory 
(tlačoviny); zariadenia na paspartovanie fotografií. 
35 - Organizovanie a vedenie reklamných podu-
jatí; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; prezentácia výrobkov a služieb v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; organizovanie obchod-
ných veľtrhov; organizovanie obchodných vý-
stav; odborné obchodné poradenstvo; predvádza-
nie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja; on-line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 9 a 16 
tohto zoznamu; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch pre tretie osoby; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; podpora predaja  
 

(pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské 
služby; marketing; fotokopírovacie služby; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 40 a 41 tohto zoznamu; prenájom fotokopí-
rovacích strojov. 
40 - Uprava a dokončovanie fotografií; fototlač; 
vyvolávanie fotografických filmov; zväčšovanie 
fotografií; leptanie fotografií; tlačenie fotografií; 
spracovanie a reprodukcia fotografií; prenájom 
zariadení na tlač a spracovanie fotografií; kresle-
nie, rytie laserom; fotosadzba; informačné a po-
radenské služby týkajúce sa služieb uvedených  
v triede 40 tohto zoznamu. 
41 - Prenájom fotobúdok; prenájom fotoboxov 
(zariadení so softvérom na zábavnú úpravu foto-
grafií, tlačenie fotografií a fotografovanie ľudí  
s možnosťou posielania fotografií na e-mail ale-
bo zdieľanie na sociálnych sieťach); služby kniž-
níc s fotografiami; fotografovanie (služby foto-
grafov); prenájom zábavných prístrojov a zaria-
dení; prenájom fotografických prístrojov a zaria-
dení; prenájom dekorácií na predstavenia; prená-
jom divadelných kulís; informácie o možnostiach 
zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov; 
informačné a poradenské služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Elektronické ukladanie fotografických obra-
zov (uchovávanie elektronických údajov). 

(540) 

  
 

(591) modrá, tmavosivá 
(731) FOTOKÚTIK s.r.o., Bôrická cesta 8668/89A, 

010 01 Žilina, SK; 
 
 

(210) 2706-2016 
(220) 28.12.2016 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 41 
(511) 9 - Počítačové hry (softvér); počítačový softvér 

(nahraté počítačové programy); počítačové soft-
vérové aplikácie (sťahovateľné). 
16 - Knihy; tlačoviny; tlačené publikácie; časopi-
sy (periodiká). 
28 - Hračky; hry. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 9, 16 a 28 tohto zoz-
namu; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triedach 9, 16 a 28 tohto 
zoznamu prostredníctvom internetu; obchodné 
sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 9, 16 a 28 tohto zoznamu; marketing; 
reklama; podpora predaja (pre tretie osoby). 
41 - On line poskytovanie počítačových hier (z po-
čítačových sietí); online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov. 

(540) 
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(591) biela, bledomodrá, modrá, fialová, žltá, oranžo-
vá, čierna, sivá 

(731) AuLea s.r.o., Pšeničná 10, 821 06 Bratislava - 
mestská časť Podunajské Biskupice, SK; 

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

(210) 2708-2016 
(220) 28.12.2016 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 41 
(511) 9 - Počítačové hry (softvér); počítačový softvér 

(nahraté počítačové programy); počítačové soft-
vérové aplikácie (sťahovateľné). 
16 - Knihy; tlačoviny; tlačené publikácie; časopi-
sy (periodiká). 
28 - Hračky; hry. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 9, 16 a 28 tohto zoz-
namu; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triedach 9, 16 a 28 tohto 
zoznamu prostredníctvom internetu; obchodné 
sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 9, 16 a 28 tohto zoznamu; marketing; 
reklama; podpora predaja (pre tretie osoby). 
41 - On line poskytovanie počítačových hier (z po-
čítačových sietí); online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) AuLea s.r.o., Pšeničná 10, 821 06 Bratislava - 

mestská časť Podunajské Biskupice, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany 1, 

SK; 
 
 

(210) 5218-2016 
(220) 1.6.2016 

 10 (511) 8, 9, 11, 20, 21, 24, 27, 28, 35 
(511) 8 - Brúsne nástroje; brúsne kamene; ihlové pilní-

ky; šidlá; vyvrtávacie tyče (ručné nástroje); ma-
liarske špachtle; špachtle, stierky (ručné náradie); 
hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a ná-
radia); oblúkové píly; bodné a sečné zbrane; ruč-
né vyťahovače klincov; ručné zdviháky; zdvíha-
cie nástroje; nožnice na strihanie fúzov a brady; 
ručné vŕtačky; drážkovacie dláta; dlabacie seke-
ry; drážkovacie sekery; kamenárske alebo murár-
ske kladivá; ocieľky na brúsenie nožov; nitovacie 
kladivá (ručné nástroje); hoblíky (ručné nástro-
je); nožnice; pinzety (klieštiky); rydlá (ručné ná-
stroje); čakany; kovové škárovačky; vreckové 
nožíky; kladivá na drvenie kameňa; lupienkové 
píly; obojručné nože; prierazníky; valchy (ručné 
nástroje); ručné nástroje na valchovanie; lovecké 
nože; rámy na ručné píly; pílky (ručné náradie); 
obuvnícke kopytá; kliešte na kučeravenie vlasov; 
jedálenské príbory (nože, vidličky a lyžice); nož- 
 

 nice (veľké); čepele nožníc; perforovačky (ručné 
nástroje); vratidlá na závitníky; montážne kľúče 
(ručné nástroje); rezače závitov (ručné nástroje); 
priebojníky; oselníky; sekery; vidličky; hoblíky; 
ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); rezač-
ky na zeleninu; kliešte na nechty; rezačky rúrok 
(ručné nástroje); rezačky; mäsiarske nože; no-
žiarsky tovar; oberače na ovocie (ručné náradie); 
lyžice; lyžice (ručné náradie); obťahovacie reme-
ne na britvy; ručné ubíjačky zeminy; ručné zá-
pustky, kovadlá; pečatidlá (ručné nástroje); ručné 
frézy; lopatky na sadenie alebo presádzanie; mu-
rárske hladidlá; prístroje na ničenie rastlinných 
škodcov na ručný pohon; sklenárske diamanty 
(časti ručných nástrojov); rozpínačky (ručné ná-
radie); nástroje na ostrenie; ostriace nástroje; ná-
stroje na ostrenie čepelí; nože na čistenie rýb od 
šupín; extirpátory (ručné nástroje); záhradnícke 
nožnice; záhradnícke nožnice (veľké); štepárske 
nože; nožnice na prerezávanie stromov; klieštiky; 
epilačné pinzety; šidlá na rozpletanie lán; tesár-
ske vrtáky; razidlá (ručné nástroje); pedikúrové 
súpravy; puzdrá na holiace potreby; žliabkovače 
(ručné nástroje); hrable; lopaty; rýle; fazetovače; 
kosy; krúžky na kosy; osly; osly na ostrenie ko-
sy; žehličky (neelektrické ručné nástroje); razid-
lá; leštiace, hladiacie nástroje; nože do hoblíkov; 
kovové obrábacie nástroje; želiezka na vlasovú 
onduláciu; vypaľovacie želiezka (značkovače); 
nebožiece (ručné nástroje); pošvy na meče; kul-
my na vlasy; nožnice na trávniky a živé ploty 
(ručné náradie); duté dláta (ručné nástroje); obuš-
ky; rytecké ihly; nože na konské kopytá; nože na 
ovocie; štepárske nástroje; drážkové hoblíky; 
krájače na zeleninu; sekerky; sekáčiky a nože na 
mäso a zeleninu; sekáčiky (ručné nástroje); har-
púny; tešly (tesárske sekery); krompáče; nože na 
otváranie ustríc; rozstrekovače insekticídov (ruč-
né náradie); rozprašovače insekticídov (ručné ná-
radie); záhradné náradie na ručný pohon; záhrad-
nícke nožíky (žabky); zveráky (tesárske a stolár-
ske); žiletky, čepele holiacich nástrojov; nože, pí-
lové listy, radlice (ručné nástroje a náradie); če-
pele, nože (zbrane); pílové listy (časti ručných 
nástrojov); sochory; kladivá (ručné nástroje); 
murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); dlá-
ta, rydlá; napínadlá na kovové drôty a pásky 
(ručné nástroje); ručné nástroje na opletanie; 
misky na mince; trecie misky (ručné nástroje); 
nožnice na knôty; taštičky s holiacimi potrebami; 
pilníky na nechty; otvárače na konzervy (nie 
elektrické); harpúny (rybárske náradie); čakany; 
tíčiky (ručné nástroje); upchávačky (ručné ná-
stroje); jamkovače (ručné nástroje); lejacie panvy 
(ručné nástroje); hobľovacie nože; rašple (ručné 
nástroje); britvy, holiace strojčeky (elektrické aj 
neelektrické); kliny; kutáče; nitovačky (ručné ná-
stroje); motyky; plecie motyčky; držiaky na píl-
ky; česáky (ručné nástroje); sekáče na konáre; 
kosáky; ručné náradie na stáčanie kvapalín; faze-
tovače (ručné náradie); závitníky (ručné nástro-
je); vrtáky (ručné nástroje); skrutkovače (nie 
elektrické); ručné osekávače; korunkové vrtáky; 
nástroje na rezanie rúr; vŕtačky na ručný pohon; 
ručné poľnohospodárske náradie na ručný pohon; 
brúsky (ručné náradie); postrekovače na strieka-
nie insekticídov; strieborné príbory (nože, vidlič-
ky a lyžice); vyorávače (ručné nástroje); nože;  
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 kliešte; pinzety; meče; šable; elektrické pilníky 
na nechty; leštičky na nechty (elektrické alebo 
neelektrické); upínacie hlavy vrtákov (ručné ná-
stroje); nožnice na strihanie vlasov (elektrické ale-
bo neelektrické); vidly; kliešte na nechty (elek-
trické alebo neelektrické); nožnice na strihanie 
zvieracej srsti (ručné nástroje); ručné strojčeky 
na strihanie; žehličky; elektrické naparovacie žeh-
ličky; brúsne kotúče; pilníky (nástroje); prieboj-
níky, dierovacie kliešte (ručné nástroje); šidlá (ruč-
né nástroje); nástroje na rezanie, sekanie, krája-
nie (ručné náradie); manikúrové súpravy; ručné 
pištole na vytláčanie tmelu; ryhovače (ručné ná-
stroje); škrabky (ručné nástroje); mlynčeky na 
mäso (ručné nástroje); prístroje na prepichovanie 
uší; depilačné strojčeky (elektrické alebo neelek-
trické); elektrické manikúrové súpravy; zveráky; 
ručné pumpy; dýky; opasky, remene na nosenie 
náradia; krájače syrov (neelektrické); krájače na 
pizzu (neelektrické); páčidlá na poklopy; krájače 
vajec (neelektrické); klieštiky na očné riasy; hrable 
na golfové ihriská; kozubové dúchadlá (ručné ná-
stroje); šmirgľové pilníky; rybárske lanká (ručné 
nástroje); kombinované kliešte (ručné nástroje); 
stolové zveráky (ručné náradie); pištole na vytlá-
čanie tesniacich a tmeliacich materiálov; nože 
pre domácich majstrov (skalpely); ručné vzdu-
chové pumpy; keramické nože; papierové pilníky 
na nechty; ručné nástroje na brúsenie hrán lyží; 
stierky pre umelcov; sochárske dláta; plastové 
príbory; detské príbory; škrabky na lyže; rúčky  
a rukoväti na ručné náradie; rukoväti nožov; ko-
siská (rúčky na kosy); časti a súčasti pre všetky 
tovary uvedené v triede 8 tohto zoznamu, pokiaľ 
spadajú do tejto triedy. 
9 - Elektrické batérie do automobilov; akumulá-
torové nádoby; skrine akumulátorov; hustomery 
elektrolytu batérií; platne akumulátorov; zvukové 
signálne zariadenia; akustické vedenia; gramofó-
nové platne; zväčšovacie prístroje (fotografia); mag-
nety; alarmy; batérie do svietidiel; ampérmetre; 
zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; hasiace prí-
stroje; anódové batérie; antény; odrušovače (elek-
trotechnika); transformátory (elektrotechnika); skri-
ňové rozvádzače (elektrotechnika); astrofotogra-
fické objektívy; audiovizuálne vyučovacie prí-
stroje; meradlá; požiarne hlásiče; automatické 
hlásiče nízkeho tlaku v automobilových pneuma-
tikách; elektrické signalizačné zvončeky; zách-
ranné člny; váhy; demagnetizačné zariadenia na 
magnetické pásky; magnetofóny; magnetické 
pásky; stroje na váženie; mostové váhy; nabíjacie 
agregáty elektrických batérií; reproduktorové 
skrinky; slnečné clony (optika); koncovky (elek-
trotechnika); tlakomery na ventily; tlačidlá zvon-
čekov; odbočnice, odbočné krabice (elektrotech-
nika); gramofónové prenosky; vodováhy; plášte 
elektrických káblov; rámčeky na diapozitívy; po-
čítacie stroje; kinematografické kamery; nosiče 
zvukových nahrávok; tmavé komory (fotografia); 
stojany alebo regály na sušenie fotografií; zaria-
denia na strihanie kinematografických záznamov; 
integrované tlačené obvody; blikavé svetlá (sve-
telné signály); signalizačné (návestné) zvonce; elek-
trické kolektory; elektrické zariadenia na diaľko-
vé ovládanie priemyselných operácií; rozvodné 
skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); námor-
né kompasy; okuláre; počítadlá; elektrické kon- 
 

denzátory; elektrické vodiče; elektroinštalačné 
rúrky; spínače; konektory (elektrotechnika); spo-
jovacie skrinky (elektrotechnika); telefónne ústred-
ne; elektrické kontakty; elektrické regulačné prí-
stroje; elektrické monitorovacie prístroje; elek-
trické meniče; fotokopírovacie stroje (fotografic-
ké, elektrostatické alebo termické); laboratórne 
stojany; korekčné šošovky (optika); objektívy (op-
tika); fotografické prístroje; potápačské kombi-
nézy; komutačné elektrické prístroje; vypínače; 
obmedzovače (elektrotechnika); elektrické zásuv-
ky; prúdové usmerňovače; redukcie (elektrotech-
nika); krajčírske metre; laboratórne misky; spúšte 
uzávierok (fotografia); laboratórne podnosy; uzá-
vierky (fotografia); prístroje na rámovanie diapo-
zitívov; fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); pre-
mietacie prístroje na diapozitívy; dataprojektory; 
diktafóny; reproduktory, amplióny; elektrické is-
tiče; gramofóny; rozvodné panely (elektrina); roz-
vodné pulty (elektrina); meracie prístroje; foto-
blesky; telefónne slúchadlá; fluorescenčné obra-
zovky; premietacie plochy, plátna; zobrazovacie 
dosky (fotografia); interaktívne grafické obrazov-
ky; televízne obrazovky; interaktívne videopreh-
rávače; odkvapkávacie misky (fotografia); indiká-
tory strát elektrickej energie; elektrické meracie 
zariadenia; elektrické káble; rozvodové systémy 
elektrického vedenia; riadiace panely (elektrotech-
nika); galvanické články; spojky elektrického ve-
denia; elektrické spojky; elektrické svorky; elek-
trické relé; elektrolyzéry; vysielače elektronic-
kých signálov; telekomunikačné vysielače; prí-
stroje na čistenie gramofónových platní; pásky na 
záznam zvuku; cievky (fotografia); skúmavky; 
váhy; termostaty; špeciálne puzdrá na fotografic-
ké prístroje a nástroje; skúšobné prístroje (nie na 
lekárske použitie); expozimetre; laboratórne fer-
mentačné prístroje; elektrické drôty; magnetické 
drôty; strihačky filmov; fotografické filtre; nabí-
jačky batérií; vysokofrekvenčné prístroje; poist-
ky; rádiá; potápačské rukavice; prístroje na suše-
nie fotografií (sušičky); prístroje na leštenie foto-
grafií (leštičky); sklené odmerky; rastre na výro-
bu štočkov; mriežky elektrických akumulátorov; 
audiovizuálne prijímače; prístroje na nahrávanie 
zvuku alebo obrazu; značkovacie vlákna na elek-
trické drôty; identifikačné puzdrá na elektrické 
drôty; induktory (elektrotechnika); kotvy (induk-
ty) (elektrotechnika); zariadenia na ukladanie 
údajov; zariadenia na spracovanie údajov; prí-
stroje na vnútornú komunikáciu; nosiče tmavých 
platní (fotografia); invertory (elektrotechnika); 
špeciálny laboratórny nábytok; lampy do tmavých 
komôr (fotografia); optické lampy; šošovky (op-
tika); zväčšovacie sklá (optika); svetelné tabule; 
neónové reklamy; okuliare; nástroje s okulármi; 
okuliarové šošovky; megafóny; počítačové pa-
mäte; rýchlomery (fotografia); presné meracie 
prístroje; nástroje na meranie; mikrofóny; auto-
matické časové spínače (nie hodinárske); zrkadlá 
(optika); dýchacie prístroje na plávanie pod vo-
dou; plavebné prístroje a nástroje; navigačné ná-
stroje; rámy na okuliare; elektrické batérie (člán-
ky); elektrické akumulátory; vodováhy, libely; 
nivelačné nástroje; optické hranoly; optické prí-
stroje a nástroje; optické sklo; počítače; nahraté 
počítačové programy; prepäťové poistky; statívy 
na fotoaparáty; fotografické hľadáčiky; fotomet- 
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re; fototelegrafické prístroje; fyzikálne prístroje  
a nástroje; tampóny do uší pre potápačov; zvon-
čeky (poplašné zariadenia); závažia; rádiotele-
fónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; 
autorádiá; telefónne prístroje; elektrické odpory; 
teplomery (nie na lekárske použitie); sondy na ve-
decké použitie; vyučovacie prístroje; indukčné 
cievky; svorky (elektrotechnika); elektrické zám-
ky; sirény; zariadenia na prenos zvuku; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie za-
riadenia, prehrávače; stereoskopické zariadenia; 
gramofónové ihly; televízne prijímače; televízne 
prijímače na báze tekutých kryštálov (LCD); de-
kodéry pre televízne prijímače; digitálne televí-
zory; televízory podporujúce internetové pripoje-
nie; satelitné televízne prijímače; plazmové tele-
vízory; diaľkové ovládače; stožiare bezdrôtových 
antén; telefónne mikrofóny; ďalekohľady; tele-
skopy; prístroje na zaznamenávanie času; regulá-
tory otáčok gramofónov; vysielače (telekomuni-
kácie); presné váhy; elektrónky (rádiotechnika); 
videopásky; elektrické zariadenia proti kráde-
žiam; destilačné laboratórne prístroje; zabezpe-
čovacie zariadenia proti odcudzeniu; exponované 
filmy; bzučiaky; magnetické identifikačné karty; 
magnetické disky; pružné disky; pásky na čiste-
nie nahrávacích hláv; videorekordéry; digitálne 
videorekordéry; počítačové klávesnice; integro-
vané obvody; polovodiče; čipy (mikroprocesoro-
vé doštičky); katódy; chemické prístroje a nástro-
je; exponované kinematografické filmy; materiá-
ly na elektrické vedenie (drôty, káble); kontaktné 
šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; fotogra-
fické clony; destilačné prístroje na vedecké pou-
žitie; elektrické dverové zvončeky; puzdrá na 
okuliare; laboratórne pece, piecky; optické vlák-
na; filtre UV lúčov (fotografovanie); trojnožky 
na fotoaparáty; audiovizuálne kompaktné disky; 
optické kompaktné disky; počítačové operačné 
programy (nahraté); periférne zariadenia počíta-
čov; počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); potápačské masky; elektronické perá 
(vizuálne zobrazovacie zariadenia); kódované 
magnetické karty; zakódované telefónne karty; 
faxy; počítačové rozhrania; počítačové meniče 
diskov; elektrické regulátory svetla; magnetické 
nosiče údajov; mikroprocesory; modemy; monito-
ry (počítačový hardvér); monitorovacie počítačo-
vé program; myši (periférne zariadenia počíta-
čov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče 
údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; číta-
cie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); 
detektory dymu; tranzistory (elektronika); elek-
tronické diáre; telefónne záznamníky; videoka-
mery; bezpečnostné kamery; kazetové prehráva-
če; prehrávače kompaktných diskov; diskové 
mechaniky počítačov; elektronické vreckové slov-
níky; žiarovky do zábleskových prístrojov; note-
booky (prenosné počítače); vreckové kalkulačky; 
videokazety; video displeje; videotelefóny; noso-
vé štipce pre plavcov a potápačov; počítačové 
programy (sťahovateľné); koaxiálne káble; káble 
s optickými vláknami; kryty na elektrické zásuv-
ky; počítačové hry (softvér); slúchadlá; satelitné 
navigačné prístroje; ochranné zariadenia proti 
prepätiu; prenosné krátkovlnné vysielačky; ku-
chynské časovače (presýpacie hodiny); DVD  
 

prehrávače; handsfree (slúchadlá so zabudova-
ným mikrofónom na telefonovanie bez držania 
telefónu); laboratórne odstredivky; prenosné mul-
timediálne prehrávače; prenosné počítače; tašky 
na notebook; obaly na notebook; digitálne foto-
rámiky; Petriho misky; nalepovacie teplomery 
(nie na lekárske použitie); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických 
kníh; smartfóny; audiovizuálne prístroje na mo-
nitorovanie bábätiek; videoprístroje na monitoro-
vanie bábätiek; clony proti bočnému svetlu na 
objektívy fotoaparátov; tablety (prenosné počíta-
če); 3D okuliare; počítačový hardvér; solárne pa-
nely na výrobu elektrickej energie; mobilné tele-
fóny; inteligentné náramky (meracie prístroje); 
kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na 
fotografie "selfie"; ovládače k počítačom (džoj-
stiky), nie na počítačové hry; inteligentné okulia-
re; inteligentné hodinky; ochranné fólie na obra-
zovky počítačov; obaly na vreckové počítače 
(PDA); detské váhy; obaly na elektronické table-
ty; nabíjacie stanice pre elektromobily; smart prs-
tene; ochranné fólie na smartfóny; súpravy oku-
liarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; časti a sú-
časti pre všetky tovary uvedené v triede 9 tohto 
zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy. 
11 - Automatické zavlažovacie zariadenia; výh-
revné akumulátory; acetylénové horáky; acetylé-
nové generátory; acetylénové svetlomety; dym-
níky; teplovzdušné rúry; zariadenia na osvieženie 
vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; filtre do 
klimatizácií; medziprehrievače vzduchu; ohrie-
vače vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariade-
nia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zaria-
denia; prístroje na teplovzdušný kúpeľ; kresadlo-
vé zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače 
na zapaľovanie plynu; zapaľovače; žiarovky; 
elektrické žiarovky; oblúkové lampy; elektrické 
lampy; konštrukcie pecí; chladiarne; svetlá na 
dopravné prostriedky; elektrické tlakové hrnce; 
vane; prenosné kabíny na parné kúpele; inštalač-
ný materiál na vane; ohrievače vody (bojlery); 
kúpeľňové armatúry; lampy; lampáše; objímky 
na svietidlá; žeraviace kahany; lampové horáky; 
svietidlá na bicykle; bidety; bojlery (nie časti 
strojov); pece; hydranty; radiátorové uzávery; 
elektrické vreckové baterky; ohrievače vody; rú-
ry na pečenie; dýzy; zariadenie na otáčanie raž-
ňom; ražne; laboratórne horáky; horáky; bakteri-
cídne horáky; kotly na pranie; prenosné záchody; 
ventilátory (klimatizácia); zariadenia na praženie 
kávy; vykurovacie telesá; kohútiky a kohúty na 
potrubia; regenerátory tepla; šamotové obloženia 
pecí; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zaria-
denia; nakladače do pecí; zariadenia na teplo-
vodné kúrenie; výhrevné kotly; kotlové rúry do 
vykurovacích zariadení; vykurovacie telesá na 
kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými pali-
vami; elektrické vykurovacie telesá; radiátory 
ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na ra-
diátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; 
ohrievače tanierov; ponorné ohrievače; lampové 
cylinder; komínové rúry, dymovody; komínové 
dúchadlá, ventilátory; sušiče na vlasy; vodovod-
né zariadenia; sušičky (prístroje); klimatizačné 
prístroje; potrubia (časti sanitnej inštalácie); vo-
dovody; toalety (WC); mraziace zariadenia, mraz-
ničky; elektrické kuchynské potreby na prípravu  
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jedál; sporáky; varné prístroje a zariadenia; elek-
trické osvetľovacie výbojky; dávkovače dezin-
fekčných prípravkov na toalety; zariadenia na 
dezinfikovanie; zariadenia na sušenie; difuzéry 
svetla; zariadenia na chladenie nápojov; destilač-
né prístroje; sprchy; objímky na elektrické svetlá; 
zariadenia na úpravu vody; zariadenia na filtro-
vanie vody; zariadenia na chladenie vody; fontá-
ny; tlakové zásobníky vody; osvetľovacie prístro-
je a zariadenia; lustre; čistiace zariadenia na od-
padovú vodu; stropné svetlá; elektrické radiátory; 
odpaľovače; kachle; filtre na pitnú vodu; fakle; 
prenosné vyhne; pece a piecky okrem laboratór-
nych; tvarované obloženia pecí; rošty do pecí; 
kozuby; pecové popolníky; chladiace zariadenia 
a stroje; chladiace komory; chladiace nádoby; 
lampy na kučeravenie vlasov; pražiče na ovocie; 
plynové horáky; plynové bojlery; plynové lampy; 
parné kotly (nie časti strojov); lampy na čistenie 
vzduchu od baktérií (germicídne); stroje a zaria-
denia na výrobu ľadu; chladiace boxy; lampové 
banky; stolné variče; hriankovače; grily (prístroje 
na pečenie); spaľovacie pece; ionizátory na úpra-
vu vzduchu a vody; ozdobné fontány; laboratórne 
lampy; zariadenia na chladenie mlieka; olejové 
lampy; UV-lampy nie na lekárske použitie; bez-
pečnostné lampy; svetelné reflektory; lampióny; 
umývadlá; chladiace zariadenia na kvapaliny; 
žiarivky; elektrické svetlá na vianočné stromče-
ky; svietiace domové čísla; vyhrievacie platne 
(variče); baterky (svietidlá); kuchynské sporáky; 
zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; 
stroje a prístroje na čistenie vzduchu; chladiace 
zariadenia a stroje; variče; teplovodné vykurova-
cie prístroje; chladiace prístroje a zariadenia; 
ochladzovacie prístroje a zariadenia; dymové 
klapky (vykurovanie); príslušenstvo na reguláciu 
vodných alebo plynových zariadení a na vodo-
vodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné za-
riadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na 
vodovodné alebo plynové potrubia; kohútiky; 
pekáč, otočný rošt; sanitárne (toaletné) prístroje  
a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; 
sušiče na ruky do umyvární; sterilizátory; zaria-
denia na chladenie tabaku; pražiace stroje na ta-
bak; pražiace stroje; vetracie zariadenia; toaletné 
(záchodové) misy; záchodové sedadlá; tienidlá 
na lampy; objímky na tienidlá; zmiešavacie baté-
rie na vodovodné potrubia; regulačné a bezpeč-
nostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné 
a bezpečnostné zariadenia na prístroje na vodu; 
prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; ste-
rilizátory vzduchu; liehové horáky, kahany; ben-
zínové horáky; zariadenia na zásobovanie vodou; 
elektrické formy na pečenie oblátok; regulačné  
a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje; 
elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; 
elektrické kávovary; pouličné lampy; kotlové rú-
ry vykurovacích kotlov; rošty na opekanie mäsa; 
fritézy elektrické; kozuby (domové); tepelné čer-
padlá; solárne kolektory na ohrev vody a vyku-
rovanie; solárne pece; soláriá (prístroje); spla-
chovacie zariadenia, splachovače; prívodné za-
riadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; 
chladničky; prístroje na odstraňovanie zápachu 
(nie na osobné použitie); zariadenia na prívod 
vody; vreckové ohrievače; kúpeľové vane; elek-
trické ohrievacie podušky nie na lekárske použi- 
 

tie; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; 
drezy; ohrievacie fľaše; elektrické kanvice; pos-
teľné ohrievače; elektrické vyhrievacie prikrývky 
nie na lekárske použitie; ohrievacie nádoby; ex-
panzné nádrže na ústredné vykurovanie; kuchyn-
ské odsávače; elektrické ventilátory (stolové); 
elektrické sušiče bielizne; mikrovlnné rúry; prí-
stroje na chlórovanie vody v bazénoch; difuzéry 
k zavlažovacím zariadeniam; zavlažovacie stroje 
pre poľnohospodárstvo; zariadenia na pečenie 
chleba; mraziace vitríny; elektroluminiscenčné 
osvetľovacie prístroje (s LED diódami); elektric-
ké parné hrnce; teplovzdušné pištole; elektrické 
vinotéky; dekoračné svetelné reťaze; časti a sú-
časti pre všetky tovary uvedené v triede 11 tohto 
zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy. 
20 - Nábytok; zobrazovacie tabule; plastové ozdo-
by na potraviny; jantár; lôžka pre domáce zviera-
tá; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; 
búdy pre zvieratá chované v domácnosti; zviera-
cie pazúry, klepetá; krúžky na záclony; striebrené 
sklo (zrkadlové); príborníky; bambus; lavičky 
(nábytok); ohrádky pre dojčatá; kolísky; police 
na knihy; drevené kostry postelí; rámy na vyší-
vanie; servírovacie stoly a pulty; kancelársky ná-
bytok; kartotékové skrinky (nábytok); priehrad-
kové skrine; kozubové zásteny (nábytok); stolič-
ky; sedadlá; hlavové opierky (časti nábytku); sto-
jany na klobúky; závesy, pánty (nekovové); psie 
búdy; vešiaky na odevy; police do registračných 
skríň (nábytok); kreslá; komody, zásuvkové kon-
tajnery, bielizníky; pulty; stoly; nekovové podno-
sy; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; 
matrace; nekovové háčiky na vešiaky; nekovové 
kade; servírovacie stolíky; rysovacie stoly; dáv-
kovače utierok (nekovové, upevnené); divány; 
stolárske umelecké výrobky; nekovové tyče k ras- 
tlinám alebo stromom; drevené alebo plastové 
rebríky; školský nábytok; stoly pod písacie stro-
je; drevené alebo plastové pútače; sépiolit; sní-
mateľné kryty na drezy; plastové nádoby (obaly); 
slučky na záclony a závesy (nie textilné); postele; 
tyče na upevnenie schodišťových kobercov; pra-
covné stoly, hoblice; police (samostatne stojaci 
nábytok); vtáčie klietky, búdky; nekovové nádo-
by; nekovové vrchnáky na nádoby; nekovové ob-
loženie alebo ozdoby na nábytok; stojany na kve-
ty (nábytok); podstavce na kvety; jasle (kŕmidlá); 
nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové 
vybavenie; nekovové dverové vybavenie; neko-
vové poznávacie značky; nekovové registračné 
značky; kovový nábytok; rattan; novinové stoja-
ny; stojany na časopisy; interiérové lamelové ža-
lúzie alebo rolety; skrinky s umývadlom (náby-
tok); stojany na knihy; prepravné prútené koše; 
stojany na vešanie kabátov; nekovové schody; 
drevené časti nábytku; bytové zariadenie (deko-
račné predmety); pracovné stoly; perleť (surovina 
alebo polotovar); domové čísla (nie kovové, nie 
svietiace); vankúše; nafukovacie vankúše (nie na 
lekárske účely); slamníky; spletaná slama (okrem 
rohožiek); spletaná slama; pekárske košíky; sto-
jany na dáždniky; paravány, zásteny (nábytok); 
nekovové háčiky na odevy; dekoračné korálkové 
závesy; stolové dosky; dvierka na nábytok; ko-
ľajničky na záclony a závesy; nábytkové police; 
plastové lišty na nábytok; záclonové tyče; záclo-
nové háčiky; záclonové šnúry; trstina (materiál  
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na tkanie); rohovina (zvieracie kopytá); kosť, 
slonovina, veľrybie kostice (suroviny alebo polo-
tovar); písacie stoly; kovové sedadlá; sofy; po-
hovky; rámy postelí; posteľné rošty; sochy z dre-
va, vosku, sadry alebo plastov; kovové stoly; toa-
letné stolíky; profily na obrazové rámy; police; 
zrkadlá; rozkladacie ležadlá; podhlavníky; troj-
nožky (nábytok); panely na vešanie kľúčov; sto-
jany na taniere; prútený alebo košikársky tovar; 
vitríny (nábytok); nafukovacie podušky (nie na 
lekárske účely); nafukovacie matrace (nie na le-
kárske účely); umelecké diela z dreva, vosku, 
sadry alebo plastov; nekovové debny; nekovové 
truhlice; zámočnícke stoly (nie kovové); pod-
stavce, kostry, stojany na počítače; tesniace uzá-
very okrem kovových; pojazdné servírovacie sto-
líky; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; 
rámy na obrazy; masážne stoly; mušle (dekorá-
cia); taburetky; drevené obaly na fľaše; drevené, 
voskové, sadrové alebo plastové figuríny; neko-
vové koše; nekovové poštové schránky okrem 
murovaných; poťahy alebo obaly na šatstvo (na 
uskladnenie); vývesné štíty z dreva alebo plastov; 
vozíky (nábytok); skrinky na hračky; detské vy-
soké stoličky; sklenené tabule na zrkadlá; plasto-
vé kladky na rolety; stojan na pílenie; preliezač-
ky pre mačky; stolíky pod počítače; opierky na 
knihy; podušky pre domáce zvieratá; okenné in-
teriérové rolety (nábytkové vybavenie); nekovo-
vé kľučky na dvere; príručné toaletné zrkadielka; 
podložky do ohrádok pre dojčatá; stojany na ute-
ráky (nábytok); nekovové držadlá, kľučky; ná-
stenné prebaľovacie pulty; prebaľovacie podlož-
ky; papierové tienidlá; interiérové okenné clony  
z textilných materiálov; dverové zvonce (neko-
vové, neelektrické); samostatne stojace deliace 
priečky (nábytok); nekovové dverové klopadlá; 
nekovové schodíky; nekovové vaňové držadlá; 
vitríny na vystavovanie šperkov; nekovové dáv-
kovače vreciek na psie výkaly, upevnené; neko-
vové skrinky na náradie (prázdne); nekovové 
debny na náradie (prázdne); police (nábytok); 
nekovové háky na zavesenie tašky; pultové stoly; 
knižnice (nábytok); stojany na oblečenie; vtáčie 
búdky; nekovové štipce na uzatváranie vreciek; 
drevené alebo plastové krabice; detské postieľky; 
nohy na nábytok; nožičky na nábytok; šatníky; 
taburety; časti a súčasti pre všetky tovary uvede-
né v triede 20 tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do 
tejto triedy. 
21 - Napájadlá; žľaby, válovy; čistiace potreby; 
oceľová vlna na čistenie; dosky na pranie; pra-
cháče na koberce (ručné nástroje); sklené ampul-
ky (nádoby); kefy na zvieratá; pomôcky na za-
vlažovanie, polievanie; kefy; kropidlá; polievacie 
kanvy; metly; mechanické metly; sklené banky 
(nádoby); kade, putne; súpravy kuchynského ria-
du; poklopy na maslo; pivové poháre; sklenené 
nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, hrnčeky 
na pitie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (ter-
mosky); misy; fľaše; termosky; chladiace fľaše; 
záchodové kefy; kefy na lampové sklo; kefárske 
výrobky; materiál na kefárske výrobky; vlasy na 
kefy a štetky; vtáčie klietky, voliéry; karafy; ke-
ramické výrobky pre domácnosť; kefy na obuv; 
kefy na kone; korytá na kŕmenie zvierat; hrebene 
na zvieratá; handry na čistenie; čínsky porcelán; 
sklené nádoby; kozmetické pomôcky; poháre na  
 

ovocie; pokrievky na hrnce; krištáľ (výrobky  
z krištáľového skla); usne na leštenie; kuchynské 
hrnce; lopatky pre domácnosť; formy na prípravu 
jedál; nástroje na čistenie na ručný pohon; ku-
chynské dosky na krájanie; dekoračné práškové 
sklo; tašky alebo kufríky na toaletné potreby; 
dávkovače toaletného papiera; dávkovače mydla; 
sifónové fľaše na sódovú vodu; smaltované sklo, 
nie pre stavebníctvo; napínadlá obuvi; špongie na 
umývanie; prachovky na nábytok; sušiaky na bie-
lizeň; kvetináče; mopy; lopatka a zmetáčik na 
omrvinky; sklené mozaiky, nie pre stavebníctvo; 
mliečne sklo (opálové sklo); drôtenky na čiste-
nie; lisy na žehlenie nohavíc; žehliace dosky; leš-
tiace stroje a zariadenia pre domácnosť okrem 
elektrických; leštiace prostriedky (okrem príp-
ravkov z papiera a kameňa); porcelán; vázy; dr-
žiaky na mydlo; nočníky; smetné nádoby; nádo-
by na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; ša-
látové misy; soľničky; jedálenské súpravy (riad); 
kuchynský riad na podávanie jedál; čajové sú-
pravy (stolový riad); stojany na obrúsky; tanieri-
ky pod šálky; lyžice na obúvanie, obuváky; po-
môcky na zapínanie gombíkov; polievkové misy; 
štetce na obočie; porcelánové, keramické, kame-
ninové alebo sklenené sochy; cukorničky; ozdob-
né stolové misy; šálky; napínače, napínadlá na 
oblečenie; čajníky; toaletné pomôcky; kuchynský 
riad (okrem príborov); rozprašovače na voňavky; 
maľované sklené výrobky; hrnčeky; porcelánové, 
keramické, kameninové alebo sklenené umelecké 
predmety; taniere; nízkotlakové hrnce (nie elek-
trické); šľahače (nie elektrické); ohrievače na 
detské fľaše (nie elektrické); štetky na holenie; 
zubné kefky; elektrické kefy (nie časti strojov); 
porcelánové, keramické, kameninové alebo skle-
nené busty; ozdobné črepníky (nie papierové); 
kávové súpravy (stolový riad); drôtenky na pou-
žitie v kuchyni; jelenica na čistenie; semiš na čis-
tenie; leštiace zariadenia na čistenie topánok ok-
rem elektrických; pokrievky na syr; koše pre 
domácnosť; podnosy pre domácnosť; džbány; kr-
čahy; kuchynské nádoby; kuchynský riad; elek-
trické zubné kefky; prístroje na odstraňovanie 
zápachu na osobné použitie; kefy na čistenie ná-
drží a nádob; porcelánové alebo sklené vývesné 
štíty; špongie pre domácnosť; prachovky; porce-
lánové, keramické, kameninové alebo sklenené 
figuríny (sošky); kanvice na kávu (nie elektric-
ké); kanvy; súpravy karáf na olej a ocot; prenos-
né detské vaničky; klietky pre zvieratá chované  
v domácnosti; handry na umývanie dlážky; kefky 
na umývanie riadu; odpadové nádoby pre zviera-
tá chované v domácnosti; kremenné sklo (polo-
tovar), nie pre stavebníctvo; kúdeľ na čistenie; 
štipce na bielizeň; formičky na vykrajovanie ces-
ta (kuchynské náradie); schránky na keksy; pa-
pierové alebo plastové poháre; sklené poháre; 
dentálne nite; záhradnícke rukavice; rajnice na 
pečenie, varenie (nie elektrické); otočné podnosy 
(kuchynské náradie); škatuľky na desiatu; vare-
chy; ručné strojčeky na rezance; krájače cesta; 
gumové zvony na čistenie odpadových potrubí; 
stierky (kuchynské náradie); abrazívne špongie 
na pokožku; lisy na cesnak (kuchynské náradie); 
jednorazové taniere; prstencové a tyčové vešiaky 
na uteráky; zásobníky na kotúčový toaletný pa-
pier; bytové akváriá; poklopy na bytové akváriá;  
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bytové teráriá (viváriá); vaničky pre vtáky; žmý-
kačky na mopy; odpadkové koše na papier; kve-
tináče; koše na kvety a rastliny (okrem prútených); 
misky na kvety a rastliny; aranžérske držiaky na 
kvety; odličovacie pomôcky; podložky na peče-
nie; napínadlá vysokej obuvi; svietniky (pohári-
ky); parné hrnce (nie elektrické); špongie na na-
nášanie líčidiel; kuchynské drviče (nie elektric-
ké); podložky pod horúce hrnce; kuchynské ru-
kavice, chňapky; štetce na potieranie, pierka; 
podlievacie pipety (kuchynské náradie); kozme-
tické štetce; vedrá s košom na žmýkanie mopu; 
kefky na očné riasy; penové oddeľovače prstov 
na nohách (pedikérske potreby); podložky na stôl 
(anglické prestieranie) okrem textilných a papie-
rových; prestieranie na stolovanie okrem textil-
ného a papierového; hlavice na elektrické zubné 
kefky; elektrické alebo neelektrické odstraňovače 
chumáčikov z oblečenia; handričky na leštenie; 
prasačie štetiny na kefárske výrobky; konské vlá-
sie na kefárske výrobky; servírovacie kliešte na 
ľad; servírovacie kliešte na šalát; servírovacie 
naberačky; kuchynské tĺčiky; kuchynské mažia-
re; naberačky na zmrzlinu; luskáče na orechy; 
klieštiky na cukor; rúčky na metly; naberačky na 
víno; časti a súčasti pre všetky tovary uvedené  
v triede 21 tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do tej-
to triedy. 
24 - Kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); tka-
niny; sieťovina; textilné materiály; textílie a ich 
náhradky; kanava (riedka tkanina) na tapisérie 
alebo na vyšívanie; riedko tkané konopné plátno; 
konopné tkaniny; textilné stolové behúne; pos-
teľné pokrývky; obliečky na matrace; obrusy 
(okrem papierových); textílie na bielizeň; plach-
ty; páperové prikrývky, periny; elastické textílie; 
textilné záclony; textilné slučky na vešanie zá-
clon a závesov; utierky na riad; textilné vrecká na 
umývanie; ochranné poťahy na nábytok; textilné 
poťahy na matrace; posteľná bielizeň; stolová 
bielizeň (nie papierová); bytový textile; textilné 
uteráky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); 
textilné obrúsky na stolovanie; textilné vreckov-
ky; ochranné siete proti komárom (moskytiéry); 
obliečky na vankúše; závesy na dvere; textilné 
podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); 
textilné podložky na stôl (anglické prestieranie); 
netkané textílie; textilné filtračné materiály; 
ozdobné obliečky na vankúše; textilné prestiera-
nie na stolovanie; posteľné pokrývky a prikrýv-
ky; obliečky na vankúše; obloženia nábytku tex-
tilnými látkami; poťahy na poklopy záchodov; 
textilné alebo plastové sprchové závesy; textilné 
podložky na prebaľovanie; deky pre zvieratá 
chované v domácnosti; dojčenské spacie vaky; 
dojčenské zavinovačky. 
27 - Kúpeľňové koberčeky (rohožky); podlahové 
krytiny; rohožky; papierové tapety; dverové ro-
hožky; trstinové rohože; koberčeky do automobi-
lov; koberce; protišmykové rohože; závesné ná-
stenné dekorácie okrem textilných; linoleum; ko-
bercové podložky; vinylové podlahové krytiny; 
ohňovzdorné predložky ku kozubom a grilom; 
časti a súčasti pre všetky tovary uvedené v triede 
27 tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy. 
28 - Športové potreby; ozdoby na vianočné 
stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukro-
viniek); hračky pre zvieratá chované v domác- 
 

nosti; umelé vianočné stromčeky; hračky; spolo-
čenské hry; hry; stojany na vianočné stromčeky; 
prístroje na hry; zariadenia lunaparkov; časti  
a súčasti pre všetky tovary uvedené v triede 28 
tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s nábytkom; maloobchodné služby s kozmetikou, 
s toaletnými potrebami, s prístrojmi pre domác-
nosť, s ručným náradím, s optickým tovarom  
a s elektrickými a elektronickými nástrojmi pre 
domácnosť prostredníctvom obchodných domov; 
maloobchodné služby so železiarskym tovarom; 
kancelárske práce; pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a vývozom; komerčné informačné kan-
celárie; analýzy nákladov; poradenstvo pri orga-
nizovaní a riadení obchodnej činnosti; poraden-
stvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizo-
vanie reklamných materiálov; rozširovanie vzo-
riek tovarov; dražby; prieskum trhu; obchodné 
odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo 
pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie 
reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); televízna rekla-
ma; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; marketingový prieskum; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; prieskum verej-
nej mienky; podpora predaja (pre tretie osoby); 
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie 
osoby); zásielkové reklamné služby; organizova-
nie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on 
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; prenájom predajných automatov; 
služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodná administratíva; obchodná správa licen-
cií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdo-
dávateľské služby (obchodné služby); zostavo-
vanie štatistík; grafická úprava tlačovín na rek-
lamné účely; organizovanie módnych prehliadok 
na podporu predaja; organizovanie reklamných 
súťaží na podporu predaja; tvorba reklamných 
filmov; marketing; telemarketingové služby; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; on 
line poskytovanie obchodného priestoru pre ná- 
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kupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhova-
nie reklamných materiálov; správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; zostavovanie zoz-
namov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, biela 
(731) Steinhoff Service GmbH, Langebrügger Str. 5, 

26655 Westerstede, DE; 
(740) Čepek Robert, JUDr., LL.M., Dr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5344-2016 
(220) 18.8.2016 
(310) 529025 
(320) 22.2.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 9, 21 
(511) 9 - Ochranné rukavice na použitie v dielni a pri 

hobby činnostiach; respirátory (nie na umelé dý-
chanie); ochranné okuliare; reflexné vesty. 
21 - Rukavice pre domácnosť, predovšetkým na 
použitie na záhrade a pri obsluhe krbov a grilov. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, žltá 
(731) European Property Group, a.s., Cejl 494/25, 

60200 Brno, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5388-2016 
(220) 3.10.2016 
(310) 86972777 
(320) 12.4.2016 
(330) US 

 10 (511) 6, 9, 11, 37, 40, 41, 42 
 
 

(511) 6 - Kovové panelové systémy obsahujúce kovové 
steny, stropné, podlahové a dverové panely (ko-
vové stavebné panely) na použitie pri kontrole 
prúdenia chladiaceho vzduchu v dátových stre-
diskách a počítačových miestnostiach; časti a sú-
časti kovových panelových systémov obsahujú-
cich kovové steny, stropné, podlahové a dverové 
panely na použitie pri kontrole prúdenia chladia-
ceho vzduchu v dátových strediskách a počítačo-
vých miestnostiach; kovové žľaby na káble; pre-
fabrikované kovové budovy na použitie pre dáto-
vé strediská; protipožiarne bariéry zložené z ko-
vových a vláknových lamiel na obaľovanie po-
trubí, káblových žľabov a stavebnej ocele. 
9 - Panely poplašných zariadení (okrem poplaš-
ných zariadení do vozidiel); zosilňovače; auto-
matické prenosové spínače; elektrické rozvádza-
če; batérie; hardvér a softvér na monitorovanie 
batérií a neprerušiteľných elektrických zdrojov; 
mikroprocesorový hardvér a softvér na monito-
rovanie a testovanie stavu systémov záložných 
batérií a neprerušiteľných elektrických zdrojov; 
systémy záložných batérií; nabíjačky batérií; dr-
žiaky na batérie; počítačový hardvér na diaľkový 
prístup a kontrolu počítača; periférne počítačové 
zariadenia na diaľkový prístup a kontrolu počíta-
ča; počítačový hardvér; počítačové periférne za-
riadenia; prepínače KVM a sériové konzolov 
spínače; optické kondenzátory; elektrické kon-
denzátory; ovládače na elektrické zdroje; ventilá-
tory ako súčasti počítačového hardvéru a teleko-
munikačných zariadení; počítačový hardvér na 
konfiguráciu a správu infraštruktúry dátových 
stredísk; softvér na konfiguráciu a správu infra-
štruktúry dátových stredísk; systémy (zariadenia 
s nahratým softvérom) na správu dátových stre-
dísk a počítačových miestností, obsahujúce pre-
dovšetkým neprerušiteľné elektrické zdroje; elek-
tronické ovládače na kontrolu klimatizácie a tep-
loty; senzory prúdenia vzduchu; počítačový soft-
vér na monitorovanie zariadení infraštruktúry dá-
tových stredísk a počítačových miestností obsa-
hujúci taktiež chladiaci systém pozostávajúci 
predovšetkým zo zariadení na chladenie vzduchu, 
chladiacich odparovačov, klimatizačných prístro-
jov, elektrických ventilátorov, chladiacich veží 
na vodu a súvisiacich elektronických ovládačov 
ventilátorov, ovládačov klimatizácie a ovládačov 
elektrických zdrojov; špeciálne prispôsobené 
skrine pre počítačové hardvérové zariadenia a re-
gály, závesy, dvere a panely na použitie s počíta-
čovými systémami, predávané ako celok; hardvér 
a softvér na monitorovanie a kontrolu dátových 
stredísk; mikroprocesorový hardvér a softvér na 
monitorovanie a kontrolu elektrických a elektro-
nických zariadení a podmienok prostredia v dá-
tových strediskách, telekomunikačných stredis-
kách, počítačových miestnostiach alebo miest-
nostiach s elektronickým vybavením; elektrické 
kontrolné spínače; elektrické meniče (konverto-
ry); hardvér a softvér na monitorovanie a kontro-
lu elektrickej energie; mikroprocesorový hardvér 
a softvér na monitorovanie stavu a kontrolu elek-
trických systémov, spínačov na prenos energie, 
elektrických záložných zdrojov, elektrických roz-
vodných zariadení, batériových systémov a sys-
témov neprerušiteľných elektrických zdrojov;  
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systémy (zariadenia zapojené do jedného systé-
mu) na kontrolu elektrickej energie; paralelné 
spínače; zariadenia na distribúciu elektrickej ener-
gie; záložné zdroje elektrickej energie; elektrické 
spínače na prenos energie; elektronické ovládače 
na serverové stojany a chladiace jednotky dáto-
vých stredísk; schránky, skrine, prístrešky a sto-
jany na počítačové servery a na elektrické a elek-
tronické zariadenia; ovládače na požiarne čerpad-
lá; prístroje na reguláciu tepla; systémy (zariade-
nia a softvér spojené do jedného celku) na kon-
trolu klímy a chladenie pre telekomunikačné  
a dátové komunikačné zariadenia; invertory (elek-
trotechnika); predradníky na osvetľovacie prí-
stroje; ovládače osvetlenia; mikroprocesorový 
hardvér na monitorovanie a kontrolu chladiacich 
jednotiek a jednotiek na spracovanie vzduchu pre 
dátové strediská a iné aplikácie počítačových  
a telekomunikačných zariadení; mikroprocesoro-
vý počítačový softvér na monitorovanie a kontro-
lu chladiacich jednotiek a jednotiek na spracova-
nie vzduchu pre dátové strediská a iné aplikácie 
počítačových a telekomunikačných zariadení; 
monitory na požiarne čerpadlá (počítačový har-
dvér); regulátory elektrického prúdu; zariadenia 
na úpravu elektrického prúdu; zariadenia na pre-
menu elektrickej energie; meniče prúdu; jednot-
ky na distribúciu elektriny; výkonové rozdeľova-
če; zdroje prúdu; elektrické vypínače; usmerňo-
vače; elektrické kontrolné a regulačné prístroje; 
regulátory na posun fáz komunikačných signá-
lov; regulátory na posun fáz elektronických sig-
nálov; diaľkové spínače na kontrolu elektrickej 
energie; diaľkové ovládače pre elektrické zdroje; 
hardvér a softvér na monitorovanie serverových 
regálov; mikroprocesorový hardvér a softvér na 
monitorovanie stavu elektronických a elektric-
kých zariadení v serverovom stojane; serverové 
zásuvky; serverové stojany obsahujúce integro-
vané chladiace jednotky; signalizačné panely 
(svetelné alebo mechanické); počítačový softvér 
na konfiguráciu a správu infraštruktúry dátových 
stredísk; skúšobné prístroje s výnimkou prístro-
jov na lekárske účely; skúšačky batérií; prenosové 
spínače; transformátory (elektrotechnika); zdroje 
na nepretržitú dodávku elektrickej energie; regu-
látory napätia; chrániče prepätia; tlmiče nárazov 
prúdu; voltmetre. 
11 - Klimatizačné zariadenia pre dátové stredi-
ská; chladiace jednotky a systémy pre serverové 
stojany a dátové strediská; chladiace jednotky pre 
počítače a počítačové miestnosti; klimatizačné 
kondenzátory na použitie pri chladení dátových 
stredísk, počítačových miestností a iných apliká-
cií počítačových a elektronických zariadení; od-
vlhčovače na použitie pri chladení dátových stre-
dísk, počítačových miestností a iných aplikácií 
počítačových a elektronických zariadení. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy systémov na chla-
denie dátových stredísk; inštalácie, údržba a op-
ravy elektrických, počítačových a komunikač-
ných zariadení; inštalácie, údržba a opravy kli-
matizačných systémov počítačových miestností 
(CRAC); inštalácie, opravy a údržba batérií; in-
štalácie, opravy a údržba elektrických systémov; 
inštalácie, údržba a opravy batérií a palivových 
článkov pre elektrické systémy; údržba, preven-
tívna údržba, opravy a inštalácie klimatizačných  
 

zariadení; údržba a preventívna údržba klimati-
zácie v dátových strediskách a počítačových 
miestnostiach. 
40 - Zákazková výroba energetických riešení pre 
sieťové aplikácie podľa požiadaviek tretích osôb; 
zákazková výroba elektrických zdrojov pre apli-
kácie výpočtových, komunikačných a priemysel-
ných zariadení podľa požiadaviek tretích osôb. 
41 - Vzdelávacie služby; vedenie kurzov, semi-
nárov a workshopov v oblasti elektrických sys-
témov a riadenia infraštruktúry dátových stredísk 
a distribúcia súvisiacich vzdelávacích materiálov. 
42 - Monitorovanie a testovanie batérií; konzul-
tačné služby v oblasti elektrických energetických 
systémov pre dátové strediská, počítačové miest-
nosti a iné komerčné a priemyselné prevádzky; 
navrhovanie energetických riešení pre sieťové 
aplikácie pre tretie strany (inžinierska činnosť); 
navrhovanie plánov energetických, výpočtových 
a komunikačných projektov pre tretie osoby; elek-
troinžinierske služby; analýzy, testy, štúdie, od-
porúčania a plány v oblasti bezpečnosti, 
účinnosti, výkonu a spoľahlivosti elektrických 
zariadení a energetických systémov; služby 
projektovania energetických riešení a zariadení 
dátových stredísk; služby vyhodnocovania výko-
nu, spoľahlivosti, údržby a konfigurácie energe-
tických systémov dátových stredísk a komerč-
ných a priemyselných zariadení; služby vyhod-
nocovania výkonu, spoľahlivosti, údržby a kon-
figurácie chladiacich systémov dátových stre-
dísk; diaľkové monitorovanie funkcie a používa-
nia ektrických zariadení, ektrických energetic-
kých systémov a stavu prostredia dátových stre-
dísk a počítačových miestností; technické kon-
zultácie v oblasti elektrických a záložných ener-
getických systémov. 

(540) 

  
(731) Vertiv Co. (A Delaware Corporation), 1050 Dear-

born Dr., 43085 Columbus, Ohio, US; 
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5389-2016 
(220) 3.10.2016 
(310) 86971730 
(320) 11.4.2016 
(330) US 

 10 (511) 6, 9, 11, 37, 40, 41, 42 
(511) 6 - Kovové panelové systémy obsahujúce kovové 

steny, stropné, podlahové a dverové panely (ko-
vové stavebné panely) na použitie pri kontrole 
prúdenia chladiaceho vzduchu v dátových stre-
diskách a počítačových miestnostiach; časti a sú-
časti kovových panelových systémov obsahujú-
cich kovové steny, stropné, podlahové a dverové 
panely na použitie pri kontrole prúdenia chladia-
ceho vzduchu v dátových strediskách a počítačo-
vých miestnostiach; kovové žľaby na káble; pre-
fabrikované kovové budovy na použitie pre dáto-
vé strediská; protipožiarne bariéry zložené z ko-
vových a vláknových lamiel na obaľovanie pot-
rubí, káblových žľabov a stavebnej ocele. 
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9 - Panely poplašných zariadení (okrem poplaš-
ných zariadení do vozidiel); zosilňovače; auto-
matické prenosové spínače; elektrické rozvádza-
če; batérie; hardvér a softvér na monitorovanie 
batérií a neprerušiteľných elektrických zdrojov; 
mikroprocesorový hardvér a softvér na monito-
rovanie a testovanie stavu systémov záložných 
batérií a neprerušiteľných elektrických zdrojov; 
systémy záložných batérií; nabíjačky batérií; dr-
žiaky na batérie; počítačový hardvér na diaľkový 
prístup a kontrolu počítača; periférne počítačové 
zariadenia na diaľkový prístup a kontrolu počíta-
ča; počítačový hardvér; počítačové periférne za-
riadenia; prepínače KVM a sériové konzolov 
spínače; optické kondenzátory; elektrické kon-
denzátory; ovládače na elektrické zdroje; ventilá-
tory ako súčasti počítačového hardvéru a teleko-
munikačných zariadení; počítačový hardvér na 
konfiguráciu a správu infraštruktúry dátových 
stredísk; softvér na konfiguráciu a správu infra-
štruktúry dátových stredísk; systémy (zariadenia 
s nahratým softvérom) na správu dátových stre-
dísk a počítačových miestností, obsahujúce pre-
dovšetkým neprerušiteľné elektrické zdroje; 
elektronické ovládače na kontrolu klimatizácie  
a teploty; senzory prúdenia vzduchu; počítačový 
softvér na monitorovanie zariadení infraštruktúry 
dátových stredísk a počítačových miestností ob-
sahujúci taktiež chladiaci systém pozostávajúci 
predovšetkým zo zariadení na chladenie vzdu-
chu, chladiacich odparovačov, klimatizačných 
prístrojov, elektrických ventilátorov, chladiacich 
veží na vodu a súvisiacich elektronických ovlá-
dačov ventilátorov, ovládačov klimatizácie a ovlá-
dačov elektrických zdrojov; špeciálne prispôso-
bené skrine pre počítačové hardvérové zariadenia 
a regály, závesy, dvere a panely na použitie s po-
čítačovými systémami, predávané ako celok; hard-
vér a softvér na monitorovanie a kontrolu dáto-
vých stredísk; mikroprocesorový hardvér a soft-
vér na monitorovanie a kontrolu elektrických  
a elektronických zariadení a podmienok prostre-
dia v dátových strediskách, telekomunikačných 
strediskách, počítačových miestnostiach alebo mies-
tnostiach s elektronickým vybavením; elektrické 
kontrolné spínače; elektrické meniče (konverto-
ry); hardvér a softvér na monitorovanie a kontro-
lu elektrickej energie; mikroprocesorový hardvér 
a softvér na monitorovanie stavu a kontrolu elek-
trických systémov, spínačov na prenos energie, 
elektrických záložných zdrojov, elektrických roz-
vodných zariadení, batériových systémov a sys-
témov neprerušiteľných elektrických zdrojov; 
systémy (zariadenia zapojené do jedného systé-
mu) na kontrolu elektrickej energie; paralelné 
spínače; zariadenia na distribúciu elektrickej ener-
gie; záložné zdroje elektrickej energie; elektrické 
spínače na prenos energie; elektronické ovládače 
na serverové stojany a chladiace jednotky dáto-
vých stredísk; schránky, skrine, prístrešky a sto-
jany na počítačové servery a na elektrické a elek-
tronické zariadenia; ovládače na požiarne čerpad-
lá; prístroje na reguláciu tepla; systémy (zariade-
nia a softvér spojené do jedného celku) na kon-
trolu klímy a chladenie pre telekomunikačné  
a dátové komunikačné zariadenia; invertory (elek-
trotechnika); predradníky na osvetľovacie prístro-
je; ovládače osvetlenia; mikroprocesorový hard- 
 

vér na monitorovanie a kontrolu chladiacich jed-
notiek a jednotiek na spracovanie vzduchu pre 
dátové strediská a iné aplikácie počítačových  
a telekomunikačných zariadení; mikroprocesoro-
vý počítačový softvér na monitorovanie a kontro-
lu chladiacich jednotiek a jednotiek na spracova-
nie vzduchu pre dátové strediská a iné aplikácie 
počítačových a telekomunikačných zariadení; mo-
nitory na požiarne čerpadlá (počítačový hardvér); 
regulátory elektrického prúdu; zariadenia na úp-
ravu elektrického prúdu; zariadenia na premenu 
elektrickej energie; meniče prúdu; jednotky na 
distribúciu elektriny; výkonové rozdeľovače; zdro-
je prúdu; elektrické vypínače; usmerňovače; elek-
trické kontrolné a regulačné prístroje; regulátory 
na posun fáz komunikačných signálov; reguláto-
ry na posun fáz elektronických signálov; diaľko-
vé spínače na kontrolu elektrickej energie; diaľ-
kové ovládače pre elektrické zdroje; hardvér  
a softvér na monitorovanie serverových regálov; 
mikroprocesorový hardvér a softvér na monito-
rovanie stavu elektronických a elektrických za-
riadení v serverovom stojane; serverové zásuvky; 
serverové stojany obsahujúce integrované chla-
diace jednotky; signalizačné panely (svetelné ale-
bo mechanické); počítačový softvér na konfigu-
ráciu a správu infraštruktúry dátových stredísk; 
skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na le-
kárske účely; skúšačky batérií; prenosové spína-
če; transformátory (elektrotechnika); zdroje na 
nepretržitú dodávku elektrickej energie; reguláto-
ry napätia; chrániče prepätia; tlmiče nárazov prú-
du; voltmetre. 
11 - Klimatizačné zariadenia pre dátové stredi-
ská; chladiace jednotky a systémy pre serverové 
stojany a dátové strediská; chladiace jednotky pre 
počítače a počítačové miestnosti; klimatizačné 
kondenzátory na použitie pri chladení dátových 
stredísk, počítačových miestností a iných apliká-
cií počítačových a elektronických zariadení; od-
vlhčovače na použitie pri chladení dátových stre-
dísk, počítačových miestností a iných aplikácií 
počítačových a elektronických zariadení. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy systémov na 
chladenie dátových stredísk; inštalácie, údržba  
a opravy elektrických, počítačových a komuni-
kačných zariadení; inštalácie, údržba a opravy 
klimatizačných systémov počítačových miestnos-
tí (CRAC); inštalácie, opravy a údržba batérií; 
inštalácie, opravy a údržba elektrických systé-
mov; inštalácie, údržba a opravy batérií a palivo-
vých článkov pre elektrické systémy; údržba, pre-
ventívna údržba, opravy a inštalácie klimatizač-
ných zariadení; údržba a preventívna údržba kli-
matizácie v dátových strediskách a počítačových 
miestnostiach. 
40 - Zákazková výroba energetických riešení pre 
sieťové aplikácie podľa požiadaviek tretích osôb; 
zákazková výroba elektrických zdrojov pre apli-
kácie výpočtových, komunikačných a priemysel-
ných zariadení podľa požiadaviek tretích osôb. 
41 - Vzdelávacie služby; vedenie kurzov, semi-
nárov a workshopov v oblasti elektrických sys-
témov a riadenia infraštruktúry dátových stredísk 
a distribúcia súvisiacich vzdelávacích materiálov. 
42 - Monitorovanie a testovanie batérií; konzul-
tačné služby v oblasti elektrických energetických 
systémov pre dátové strediská, počítačové miest- 
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nosti a iné komerčné a priemyselné prevádzky; 
navrhovanie energetických riešení pre sieťové 
aplikácie pre tretie strany (inžinierska činnosť); 
navrhovanie plánov energetických, výpočtových 
a komunikačných projektov pre tretie osoby; elek-
troinžinierske služby; analýzy, testy, štúdie, od-
porúčania a plány v oblasti bezpečnosti, 
účinnosti, výkonu a spoľahlivosti elektrických 
zariadení a energetických systémov; služby 
projektovania energetických riešení a zariadení 
dátových stredísk; služby vyhodnocovania výko-
nu, spoľahlivosti, údržby a konfigurácie energe-
tických systémov dátových stredísk a komerč-
ných a priemyselných zariadení; služby vyhod-
nocovania výkonu, spoľahlivosti, údržby a kon-
figurácie chladiacich systémov dátových stre-
dísk; diaľkové monitorovanie funkcie a používa-
nia ektrických zariadení, ektrických energetic-
kých systémov a stavu prostredia dátových stre-
dísk a počítačových miestností; technické kon-
zultácie v oblasti elektrických a záložných ener-
getických systémov. 

(540) 

  
(731) Vertiv Co. (A Delaware Corporation), 1050 Dear-

born Dr., 43085 Columbus, Ohio, US; 
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5390-2016 
(220) 3.10.2016 
(310) 86963818 
(320) 4.4.2016 
(330) US 

 10 (511) 37, 40, 41, 42 
(511) 37 - Inštalácie, údržba a opravy systémov na chla-

denie dátových stredísk; inštalácie, údržba a op-
ravy elektrických, počítačových a komunikač-
ných zariadení; inštalácie, údržba a opravy klima-
tizačných systémov počítačových miestností (CRAC); 
inštalácie, opravy a údržba batérií; inštalácie, op-
ravy a údržba elektrických systémov; inštalácie, 
údržba a opravy batérií a palivových článkov pre 
elektrické systémy; údržba, preventívna údržba, 
opravy a inštalácie klimatizačných zariadení; 
údržba a preventívna údržba klimatizácie v dáto-
vých strediskách a počítačových miestnostiach. 
40 - Zákazková výroba energetických riešení pre 
sieťové aplikácie podľa požiadaviek tretích osôb; 
zákazková výroba elektrických zdrojov pre apli-
kácie výpočtových, komunikačných a priemysel-
ných zariadení podľa požiadaviek tretích osôb. 
41 - Vzdelávacie služby; vedenie kurzov, seminá-
rov a workshopov v oblasti elektrických systé-
mov a riadenia infraštruktúry dátových stredísk  
a distribúcia súvisiacich vzdelávacích materiálov. 
 

42 - Monitorovanie a testovanie batérií; konzul-
tačné služby v oblasti elektrických energetických 
systémov pre dátové strediská, počítačové miest-
nosti a iné komerčné a priemyselné prevádzky; 
navrhovanie energetických riešení pre sieťové 
aplikácie pre tretie strany (inžinierska činnosť); 
navrhovanie plánov energetických, výpočtových 
a komunikačných projektov pre tretie osoby; elek-
troinžinierske služby; analýzy, testy, štúdie, od-
porúčania a plány v oblasti bezpečnosti, účinnos-
ti, výkonu a spoľahlivosti elektrických zariadení 
a energetických systémov; služby projektovania 
energetických riešení a zariadení dátových stre-
dísk; služby vyhodnocovania výkonu, spoľahli-
vosti, údržby a konfigurácie energetických sys-
témov dátových stredísk a komerčných a priemy-
selných zariadení; služby vyhodnocovania výko-
nu, spoľahlivosti, údržby a konfigurácie chladia-
cich systémov dátových stredísk; diaľkové moni-
torovanie funkcie a používania ektrických zaria-
dení, ektrických energetických systémov a stavu 
prostredia dátových stredísk a počítačových mies-
tností; technické konzultácie v oblasti elektrických 
a záložných energetických systémov. 

(540) VERTIV 
(731) Vertiv Co. (A Delaware Corporation), 1050 Dear-

born Dr., 43085 Columbus, Ohio, US; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5391-2016 
(220) 3.10.2016 
(310) 86963808 
(320) 4.4.2016 
(330) US 

 10 (511) 6, 9, 11 
(511) 6 - Kovové panelové systémy obsahujúce kovové 

steny, stropné, podlahové a dverové panely (ko-
vové stavebné panely) na použitie pri kontrole 
prúdenia chladiaceho vzduchu v dátových stre-
diskách a počítačových miestnostiach; časti a sú-
časti kovových panelových systémov obsahujú-
cich kovové steny, stropné, podlahové a dverové 
panely na použitie pri kontrole prúdenia chladia-
ceho vzduchu v dátových strediskách a počítačo-
vých miestnostiach; kovové žľaby na káble; pre-
fabrikované kovové budovy na použitie pre dáto-
vé strediská; protipožiarne bariéry zložené z ko-
vových a vláknových lamiel na obaľovanie pot-
rubí, káblových žľabov a stavebnej ocele. 
9 - Panely poplašných zariadení (okrem poplaš-
ných zariadení do vozidiel); zosilňovače; auto-
matické prenosové spínače; elektrické rozvádza-
če; batérie; hardvér a softvér na monitorovanie 
batérií a neprerušiteľných elektrických zdrojov; 
mikroprocesorový hardvér a softvér na monito-
rovanie a testovanie stavu systémov záložných 
batérií a neprerušiteľných elektrických zdrojov; 
systémy záložných batérií; nabíjačky batérií; dr-
žiaky na batérie; počítačový hardvér na diaľkový 
prístup a kontrolu počítača; periférne počítačové 
zariadenia na diaľkový prístup a kontrolu počíta-
ča; počítačový hardvér; počítačové periférne za-
riadenia; prepínače KVM a sériové konzolov spí-
nače; optické kondenzátory; elektrické kondenzá-
tory; ovládače na elektrické zdroje; ventilátory  
 
 



146 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

ako súčasti počítačového hardvéru a telekomuni-
kačných zariadení; počítačový hardvér na konfi-
guráciu a správu infraštruktúry dátových stre-
dísk; softvér na konfiguráciu a správu infraštruk-
túry dátových stredísk; systémy (zariadenia s na-
hratým softvérom) na správu dátových stredísk  
a počítačových miestností, obsahujúce predo-
všetkým neprerušiteľné elektrické zdroje; elek-
tronické ovládače na kontrolu klimatizácie a tep-
loty; senzory prúdenia vzduchu; počítačový soft-
vér na monitorovanie zariadení infraštruktúry dá-
tových stredísk a počítačových miestností obsa-
hujúci taktiež chladiaci systém pozostávajúci pre-
dovšetkým zo zariadení na chladenie vzduchu, 
chladiacich odparovačov, klimatizačných prístro-
jov, elektrických ventilátorov, chladiacich veží 
na vodu a súvisiacich elektronických ovládačov 
ventilátorov, ovládačov klimatizácie a ovládačov 
elektrických zdrojov; špeciálne prispôsobené 
skrine pre počítačové hardvérové zariadenia a re-
gály, závesy, dvere a panely na použitie s počíta-
čovými systémami, predávané ako celok; hardvér 
a softvér na monitorovanie a kontrolu dátových 
stredísk; mikroprocesorový hardvér a softvér na 
monitorovanie a kontrolu elektrických a elektro-
nických zariadení a podmienok prostredia v dá-
tových strediskách, telekomunikačných stredis-
kách, počítačových miestnostiach alebo miest-
nostiach s elektronickým vybavením; elektrické 
kontrolné spínače; elektrické meniče (konverto-
ry); hardvér a softvér na monitorovanie a kontro-
lu elektrickej energie; mikroprocesorový hardvér 
a softvér na monitorovanie stavu a kontrolu elek-
trických systémov, spínačov na prenos energie, 
elektrických záložných zdrojov, elektrických roz-
vodných zariadení, batériových systémov a sys-
témov neprerušiteľných elektrických zdrojov; sys-
témy (zariadenia zapojené do jedného systému) 
na kontrolu elektrickej energie; paralelné spína-
če; zariadenia na distribúciu elektrickej energie; 
záložné zdroje elektrickej energie; elektrické spí-
nače na prenos energie; elektronické ovládače na 
serverové stojany a chladiace jednotky dátových 
stredísk; schránky, skrine, prístrešky a stojany na 
počítačové servery a na elektrické a elektronické 
zariadenia; ovládače na požiarne čerpadlá; prí-
stroje na reguláciu tepla; systémy (zariadenia  
a softvér spojené do jedného celku) na kontrolu 
klímy a chladenie pre telekomunikačné a dátové 
komunikačné zariadenia; invertory (eletrotechni-
ka); predradníky na osvetľovacie prístroje; ovlá-
dače osvetlenia; mikroprocesorový hardvér na 
monitorovanie a kontrolu chladiacich jednotiek  
a jednotiek na spracovanie vzduchu pre dátové 
strediská a iné aplikácie počítačových a teleko-
munikačných zariadení; mikroprocesorový počí-
tačový softvér na monitorovanie a kontrolu chla-
diacich jednotiek a jednotiek na spracovanie 
vzduchu pre dátové strediská a iné aplikácie po-
čítačových a telekomunikačných zariadení; mo-
nitory na požiarne čerpadlá (počítačový hardvér); 
regulátory elektrického prúdu; zariadenia na úp-
ravu elektrického prúdu; zariadenia na premenu 
elektrickej energie; meniče prúdu; jednotky na 
distribúciu elektriny; výkonové rozdeľovače; zdro-
je prúdu; elektrické vypínače; usmerňovače; elek-
trické kontrolné a regulačné prístroje; regulátory 
na posun fáz komunikačných signálov; reguláto- 
 

ry na posun fáz elektronických signálov; diaľko-
vé spínače na kontrolu elektrickej energie; diaľ-
kové ovládače pre elektrické zdroje; hardvér  
a softvér na monitorovanie serverových regálov; 
mikroprocesorový hardvér a softvér na monito-
rovanie stavu elektronických a elektrických za-
riadení v serverovom stojane; serverové zásuvky; 
serverové stojany obsahujúce integrované chla-
diace jednotky; signalizačné panely (svetelné 
alebo mechanické); počítačový softvér na konfi-
guráciu a správu infraštruktúry dátových stre-
dísk; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na 
lekárske účely; skúšačky batérií; prenosové spí-
nače; transformátory (elektrotechnika); zdroje na 
nepretržitú dodávku elektrickej energie; reguláto-
ry napätia; chrániče prepätia; tlmiče nárazov prú-
du; voltmetre. 
11 - Klimatizačné zariadenia pre dátové stredi-
ská; chladiace jednotky a systémy pre serverové 
stojany a dátové strediská; chladiace jednotky pre 
počítače a počítačové miestnosti; klimatizačné 
kondenzátory na použitie pri chladení dátových 
stredísk, počítačových miestností a iných apliká-
cií počítačových a elektronických zariadení; od-
vlhčovače na použitie pri chladení dátových stre-
dísk, počítačových miestností a iných aplikácií 
počítačových a elektronických zariadení. 

(540) VERTIV 
(731) Vertiv Co. (A Delaware Corporation), 1050 Dear-

born Dr., 43085 Columbus, Ohio, US; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5412-2016 
(220) 20.10.2016 

 10 (511) 6, 7, 35, 37, 40, 42 
(511) 6 - Kovové mreže; kovové brány; kovové dvere; 

kovové žalúzie; kovové vonkajšie rolety; oceľo-
vé rolety; kovové markízy (stavebníctvo); hliní-
kové prenosné stavebné konštrukcie; kovové zá-
rubne; kovanie pre stavebníctvo; kovové staveb-
né konštrukcie; kovové stavebné materiály; pre-
nosné kovové stavby, kovové kostry stavieb; zá-
močnícke výrobky a drobný železiarsky tovar. 
7 - Zdvíhacie zariadenia; zdvíhadlá; zdvíhacie 
prístroje; elektrické zariadenia na otváranie brán; 
elektrické zariadenia na zatváranie brán; elek-
trické zariadenia na zdvíhanie mreží; elektrické 
zariadenia na spúšťanie mreží; elektrické zaria-
denia na otváranie dverí; elektrické zariadenia na 
zatváranie dverí; mechanické navíjacie zariadenia. 
35 - Reklama; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; odborné obchodné alebo podnikateľské pora-
denstvo; prieskum verejnej mienky; marketingový 
prieskum; obchodný alebo podnikateľský pries-
kum; prieskum trhu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy zdvíhacích zaria-
dení, rolovacích mreží, rolovacích brán; inštalá-
cia, údržba a opravy častí a súčastí zdvíhacích 
zariadení, rolovacích mreží, rolovacích brán; sta-
vebná činnosť. 
40 - Spracovanie kovov; povrchová úprava kovov. 
42 - Projektová činnosť; projektovanie obchod-
ných prevádzok v obchodných centrách; projek-
tovanie technickej realizácie obchodných prevá-
dzok; architektonické poradenstvo; vypracovanie  
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technických nákresov, stavebných výkresov a pro-
jektov; architektonické služby; inžinierska činnosť; 
poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní inte-
riérov; návrhy interiérov; štúdie technických pro-
jektov; vypracovanie stavebných výkresov; kon-
trola kvality zdvíhacích zariadení; skúšky a pre-
hliadky zdvíhacích zariadení súvisiace s bezpeč-
nosťou; skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení 
súvisiace technickými parametrami uvedených 
zariadení; testovanie, meranie a analýzy v oblasti 
zdvíhacích zariadení. 

(540) 

  
 

(591) fialovomodrá 
(731) MONTYSK s.r.o., Komárňanská cesta 90, 940 64 

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

 
 

(210) 5435-2016 
(220) 3.11.2016 

 10 (511) 6 
(511) 6 - Ohybné kovové hadice a rúrky na plyn, vodu, 

ústredné kúrenie, solárne zariadenia, požiarnické 
rozvody a rozstrekovacie požiarnické zariadenia; 
kovové rúrkové a hadicové spojky; kovové svor-
ky na rúrky a hadice; kovové súčasti hadíc. 

(540) 

  
 

(731) TechNick s.r.o., Lachova 4, 851 03 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5473-2016 
(220) 28.11.2016 
(310) 532009 
(320) 16.6.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 29, 30 
(511) 29 - Spracované strukoviny ako príloha; zemia-

kové knedle v prášku; instantná zemiaková kaša; 
zemiakové halušky v prášku; predvarené zemia-
ky ako príloha; zemiakové hranolčeky; krokety  
v prášku. 
30 - Ryža; predvarená ryža; múka; obilninové 
výrobky; žemľové knedle v prášku; halušky z mú-
ky v prášku; múčniky v prášku; pudingy v prášku; 
instantná krupicová kaša; instantná ovsená kaša; 
instantná obilninová kaša; kuskus (krupica); ces-
toviny; tortelliny (cestoviny); škrob (potraviny). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5474-2016 
(220) 1.12.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda. 
(540) 

  
 

(731) HAPPYLIFE s.r.o., Čsl. tankistov 300/A, 843 63 
Bratislava - Záhorská Bystrica, SK; 

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

(210) 5475-2016 
(220) 1.12.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Oblátky. 
(540) 
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(731) HAPPYLIFE s.r.o., Čsl. tankistov 300/A, 843 63 
Bratislava - Záhorská Bystrica, SK; 

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

(210) 5479-2016 
(220) 1.12.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Cestoviny. 
(540) 

  
 

(731) HAPPYLIFE s.r.o., Čsl. tankistov 300/A, 843 63 
Bratislava - Záhorská Bystrica, SK; 

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

(210) 5481-2016 
(220) 1.12.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Kokosové tyčinky (cukrovinky); cukrovinky. 
(540) 

  
 

(731) HAPPYLIFE s.r.o., Čsl. tankistov 300/A, 843 63 
Bratislava - Záhorská Bystrica, SK; 

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

(210) 5482-2016 
(220) 1.12.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Tyčinky obsahujúce zmes obilnín, semienok, 

orieškov, sušeného ovocia (cukrovinky); cereálne 
tyčinky; cereálne tyčinky s vysokým obsahom pro-
teínov; energetické tyčinky (cukrovinky); műsli 
tyčinky. 

(540) 

  
 

(731) HAPPYLIFE s.r.o., Čsl. tankistov 300/A, 843 63 
Bratislava - Záhorská Bystrica, SK; 

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

(210) 5483-2016 
(220) 1.12.2016 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Čokoládové tyčinky; cukrovinky. 
(540) 

  
 

(731) HAPPYLIFE s.r.o., Čsl. tankistov 300/A, 843 63 
Bratislava - Záhorská Bystrica, SK; 

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

(210) 5502-2016 
(220) 13.12.2016 

 10 (511) 3, 5, 9, 11, 18, 20, 21, 24, 28, 31, 35, 39 
(511) 3 - Kozmetické prípravky pre zvieratá; šampóny 

pre zvieratá chované v domácnosti (neliečivé toa-
letné prípravky); dezodoranty pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; neliečivé ústne vody pre do-
máce zvieratá; čistiace prostriedky na čistenie 
hygienických toaletných nádob pre domáce zvie-
ratá; čistiace predmety na čistenie zubov a masáž 
ďasien pre zvieratá (neliečivé). 
5 - Zverolekárske prípravky; výživové doplnky 
pre zvieratá; proteínové výživové doplnky pre 
zvieratá; plienky pre zvieratá chované v domác-
nosti; lieky pre veterinárnu medicínu; vitamínové 
a minerálne výživové doplnky pre zvieratá; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; repelenty 
pre zvieratá; púdre na hubenie bĺch pre zvieratá; 
protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na 
umývanie zvierat (insekticídy); prípravky proti 
nadúvaniu zvierat; prípravky na ničenie škodcov; 
protiparazitické prípravky. 
9 - Elektronické obojky na výcvik zvierat. 
11 - Prístroje na filtrovanie a čistenie vody v ak-
váriách; ohrievače do akvárií; svietidlá do akvárií. 
18 - Obojky pre zvieratá; oblečenie pre zvieratá; 
postroje pre zvieratá; vôdzky pre zvieratá; úpony 
na upevnenie sediel; konské chomúty; prikrývky 
na kone; náhubky; kožené remene (sedlárske vý-
robky); strmeňové remene; biče; nákolenníky pre 
kone; ohlávky; opraty; jazdecké sedlá; podložky 
pod jazdecké sedlá; strmene; kovanie na konské 
postroje; podkovy na konské kopytá. 
20 - Lôžka pre domáce zvieratá; búdy pre zvieratá 
chované v domácnosti; búdky pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; podušky pre domáce zvieratá. 
21 - Česadlá na zvieratá; kefy na zvieratá; hrebene 
na zvieratá; klietky pre zvieratá chované v do-
mácnosti; toaletné nádoby pre zvieratá chované  
v domácnosti; odpadové nádoby pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; napájadlá; krúžky na vtáky; 
vaničky pre vtáky; vtáčie klietky, voliéry; korytá 
na kŕmenie zvierat; podkladky (umelé vajcia); 
bytové akváriá; poklopy na bytové akváriá; byto-
vé teráriá (viváriá). 
24 - Deky pre zvieratá chované v domácnosti. 
28 - Hračky pre zvieratá chované v domácnosti. 
31 - Krmivo pre zvieratá; psie sucháre; krmivo 
pre vtáky; prípravky na výkrm zvierat; posilňujú-
ce prípravky pre zvieratá; suché krmivo; pod-
stielky pre zvieratá; šrot pre zvieratá; krmivo pre 
zvieratá chované v domácnosti; jedlé predmety  
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na žuvanie pre zvieratá; nápoje pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; kosti na žuvanie pre zvieratá; 
krmivo slúžiace ako odmena pre zvieratá; sépio-
vé kosti pre vtákov; živé zvieratá; rastliny. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 3, 5, 9, 11, 18, 20, 
21, 24, 28 a 31 tohto zoznamu; obchodné spros-
tredkovateľské služby; predvádzanie tovaru; roz-
širovanie vzoriek tovarov; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; mar-
keting; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; zásielkové reklamné služby; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom. 
39 - Balenie tovarov; skladovanie tovarov; prep-
rava tovarov. 

(540) 

  
 

(591) hnedá, zelená, čierna, sivá, červená 
(731) OS GROUP, a.s., Kultúrna 32, 821 04 Bratislava, 

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

 
 

(210) 11-2017 
(220) 5.1.2017 

 11 (511) 14, 16, 18, 25 
(511) 14 - Amulety (klenotnícke výrobky); náramky 

(klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; prí-
vesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotníc-
ke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); prs-
tene (klenotnícke výrobky); náušnice; manžetové 
gombíky. 
16 - Obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo 
nezarámované; vzory na kopírovanie; grafické 
vzory (tlačoviny); krajčírske strihy; nákresy; por-
tréty. 
18 - Peňaženky; cestovné kufre; plecniaky; ná-
prsné tašky; diplomatické kufríky; plážové tašky; 
kabelky; cestovné tašky; spoločenské kabelky; kuf-
rík na toaletné potreby (prázdny); cestovné obaly 
na odevy; kufríky; športové tašky; tašky. 
25 - Obuv; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba 
z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); 
čiapky; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie 
topánky; goliere (časti odevov); krátke kabátiky; 
priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bie-
lizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); 
šilty; opasky (časti odevov); župany; svetre; pu-
lóvre; rúcha, ornáty; podväzky; košele; náprsen-
ky; košele s krátkym rukávom; odevy, oblečenie; 
klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oblečenie); 
snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kom-
binézy (oblečenie); korzety; kostýmy, obleky; kon- 
 
 

fekcia (odevy); chrániče uší proti chladu (pok-
rývky hlavy); kravaty; nohavice; vrchné ošatenie; 
rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, 
šály; košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové 
štóly; cylindre (klobúky); gabardénové plášte; kor-
zety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; ves-
ty; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); kabá-
ty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oble-
čenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; špor-
tové tričká, dresy; manžety (časti odevov); záste-
ry; rukávniky; palčiaky; papuče; peleríny; kožu-
šinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; 
vrecká na odevy; pyžamá; dreváky; zvrchníky; 
uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; 
plavky (pánske); plavky; topánky; podpätky; če-
lenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s ka-
pucňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); 
body (spodná bielizeň); šatky na krk; odevy z imi-
tácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; trič-
ká; turbany; šály uviazané pod krkom; vreckovky 
do saka; masky na spanie; nohavicové sukne; 
pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); legín-
sy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske 
nohavičky; športové tielka; členkové topánky. 

(540) Valéria Kršiaková 
(731) Kršiaková Valéria, Kollárova 1306/24, 018 41 

Dubnica nad Váhom, SK; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 12-2017 
(220) 2.1.2017 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso; bravčové mäso; hydina (mäso); divi-

na; sušené mäso; mleté mäso; konzervované mä-
so; spracované mäsové výrobky; mäsové konzer-
vy; mäsové nátierky; mäsové pasty; šunka; slani-
na; klobásy; salámy; párky; údeniny; krvavé ja-
ternice; držky; pečeň; pečeňová paštéta; bravčo-
vá masť; huspenina; špik (potraviny). 
30 - Mäsové šťavy; hamburgery (sendviče); príp-
ravky na zjemňovanie mäsa na domáce použitie; 
polevy na šunku; spojivá do údenín. 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela 
(731) G quality s.r.o., Rožňavská 847/1, 979 01 Rimav-

ská Sobota, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 13-2017 
(220) 9.1.2017 

 11 (511) 20, 24, 25, 28, 35, 37, 41, 42 
(511) 20 - Lavičky (nábytok); ohrádky pre dojčatá; ko-

lísky; police na knihy; drevené kostry postelí; 
servírovacie stoly a pulty; písacie stoly; kancelár-
sky nábytok; nábytok; kartotékové skrinky (ná- 
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 bytok); stoličky; sedadlá; chaise longue; stojany 
na klobúky; vešiaky na odevy; psie búdy; kreslá; 
komody; zásuvkové kontajnery; bielizníky; pulty; 
stoly; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; po-
dušky; nekovové háčiky na vešiaky; divány; sto-
lárske umelecké výrobky; školský nábytok; sto-
jany na kvety; kovový nábytok; stojany na knihy; 
stojany na vešanie kabátov; bytové zariadenie 
(dekoračné predmety); pracovné stoly; stojany na 
dáždniky; paravány; zásteny; vitríny; umelecké 
diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; pojazdné 
servírovacie stolíky; rámy na obrazy; taburetky; 
skrinky na hračky; sklenené tabule na zrkadlá; 
stolíky pod počítače; nástenné prebaľovacie pul-
ty; papierové tienidlá. 
24 - Posteľné pokrývky; obrusy, okrem papiero-
vých; cestovné deky; prikrývky; bytový textil; 
textilné ozdobné obliečky na vankúše; prestiera-
nie na stolovanie; obliečky na vankúše. 
25 - Čiapky; pletené šály; šatky; šály; oblečenie 
pre bábätká; šaty; tričká. 
28 - Hračky. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; ob-
chodné sprostredkovateľské služby. 
37 - Tapetovanie; interiérové a exteriérové maľo-
vanie a natieranie; stavebné poradenstvo; tesár-
ske práce. 
41 - Fotografovanie. 
42 - Módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; 
navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné di-
zajnérstvo); navrhovanie interiérov. 

(540) 

  
 

(731) Mgr. art. Michaela Lieskovská MIMart, Ul. M. R. 
Štefánika 466/43, 934 01 Levice 1, SK; 

 
 

(210) 15-2017 
(220) 9.1.2017 

 11 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Subdodávateľské služby (obchodné služby); 

obchodné sprostredkovateľské služby. 
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; ma-
zanie vozidiel; umývanie dopravných prostried-
kov; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; 
autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozi-
diel; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dop-
ravných nehodách; informácie o opravách; nabí-
janie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík. 
39 - Odťahovanie vozidiel pri poruchách a neho-
dách; prenájom automobilov; automobilová do-
prava; autobusová doprava; kamiónová nákladná 
doprava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; 
balenie tovarov; vykladanie nákladov; doručova-
nie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); par-
kovanie automobilov (služby); skladovanie; usklad-
ňovanie; prenájom skladísk; prenájom dopravných 
prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest 
na parkovanie; prenájom vozidiel; doprava ná-
bytku; doprava, preprava; osobná doprava; dop-
rava cestujúcich; doprava a skladovanie odpadu; 
sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostred-
kovanie dopravy; služby vodičov; logistické služ-
by v doprave; zdieľanie automobilov. 

(540) 

  
 

(591) červená 
(731) AVE - moto s.r.o., Tehelná 5, 915 01 Nové Mes-

to nad Váhom, SK; 
 
 

(210) 16-2017 
(220) 9.1.2017 

 11 (511) 5, 31 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na liečbu zubného 

kameňa a nánosov baktérií v ústnej dutine; vete-
rinárne prípravky na liečbu zubného kameňa  
a nánosov baktérií v ústnej dutine; prírodné lie-
čebné prípravky na liečbu zubného kameňa a ná-
nosov baktérií v ústnej dutine; výživové doplnky. 
31 - Nespracované chaluhy ako krmivo pre zvie-
ratá; nespracované riasy pre ľudskú spotrebu; 
krmivá a potrava pre zvieratá. 

(540) 

  
 

(591) modrá, oranžová 
(731) VITAR, s.r.o., Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, 

CZ; 
 
 

(210) 17-2017 
(220) 9.1.2017 

 11 (511) 5, 16, 29, 30, 35 
(511) 5 - Výživové doplnky; výživové doplnky z ľano-

vých semien; minerálne výživové doplnky; vita-
mínové prípravky. 
16 - Firemné listiny; tlačivá (formuláre); papier-
nický tovar; tlačené reklamné materiály; infor-
mačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; ka-
lendáre. 
29 - Kokosové maslo; potravinársky kokosový olej; 
sušený kokos; potravinárske oleje; mleté mandle; 
spracované arašidy; lúpané semená; lúpané sl-
nečnicové semená. 
30 - Prípravky z obilnín; ovsené potraviny; obil-
ninové vločky; obilninové chuťovky; ľanové se-
mená (potraviny); obilné klíčky (potraviny); mle-
té orechy; palmový cukor; kokosový cukor. 
35 - Maloobchodné služby s výživovými dopln-
kami, s vitamínovými prípravkami, s minerálny-
mi výživovými doplnkami, s výživovými vlákni-
nami, s liečivými čajmi, s potravinárskymi vý-
robkami, s farmaceutickými prípravkami, s bio-
potravinami, s ovocím, so zeleninou, s nápojmi,  
s lieskovými orieškami, s čerstvými arašidmi; 
odborné obchodné poradenstvo v oblasti výživo-
vých doplnkov a bioproduktov; reklama; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; roz-
hlasová reklama; televízna reklama; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav a veľ-
trhov; predvádzanie tovaru; podpora predaja (pre 
tretie osoby); zásielkové reklamné služby; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie  
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reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tova-
rov; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; lepenie plagátov; prená-
jom reklamných materiálov; marketing. 

(540) 

  
 

(731) Dobré zo Slovenska, družstvo, Budovateľská 34, 
080 01 Prešov, SK; 

(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 
 

(210) 18-2017 
(220) 3.1.2017 

 11 (511) 32, 33, 35, 43 
(511) 32 - Pivo; nealkoholický jablkový mušt; pivové 

koktaily; nealkoholický cider; sladové pivo; piv-
ná mladinka; nealkoholické pivo; nízkoalkoho-
lické pivo; chmeľové výťažky na výrobu piva; 
sladina (výluh sladu); ďumbierové pivo (zázvo-
rové); pivá s ovocnou príchuťou; miešané nápoje 
z piva; kvas (nealkoholický nápoj); nealkoholic-
ké nápoje; izotonické nápoje; energetické neal-
koholické nápoje; nealkoholické koktaily; prí-
chute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu 
nápojov; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo 
zeleninové nápoje; medové nealkoholické nápo-
je; nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealko-
holické ovocné výťažky; mušty; limonády; neal-
koholické aperitívy; stolové vody; citronády; mi-
nerálne vody (nápoje); sýtené vody; šerbety (ná-
poje); nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džú-
sy; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu 
nápojov; sladový sirup na výrobu nápojov; sarsa-
parila (nealkoholický nápoj); kvas (nealkoholic-
ký nápoj). 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; vopred pri-
pravené miešané alkoholické nápoje (nie s pi-
vom); cider (alkoholický nápoj); jablčné mušty 
(alkoholické); hruškový mušt (alkoholický); al-
koholické výťažky z ovocia; víno; vodnár (mato-
linové víno); aperitívy; destilované nápoje; kok-
taily; digestíva (liehoviny a likéry); liehoviny; 
liehové esencie; brandy, vínovica; alkoholické 
nápoje s ovocím; saké; alkoholické nápoje z ry-
že; nira (alkoholický nápoj z cukrovej trstiny). 
35 - Poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; externé administratívne riadenie podni-
kov; obchodné poradenstvo v oblasti franchisin-
gu; správa spotrebiteľských vernostných progra-
mov; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie reklamných 
prezentácií výrobkov; organizovanie reklamných 
podujatí uvedenia nového výrobku; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; odborné obchodné poradenstvo;  
 

maloobchodné a veľkoobchodné služby s cide-
rom (alkoholický nápoj), s nealkoholickým cide-
rom, s pivom, s pivovými koktailmi, s jablčnými 
muštami (alkoholickými), s nealkoholickými ja-
blkovými muštami, s alkoholickými a s nealko-
holickými nápojmi a s tovarmi uvedenými v trie-
de 32 a 33 tohto zoznamu; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby so sladom, sladom na výrobu 
piva a liehovín, polotovarmi na výrobu piva, sla-
dom pre zvieratá, naklíčeným sladom, nespraco-
vanými sladovými obilninami, sladovým jačme-
ňom, zvyškami sladových látok používanými ako 
krmivo pre zvieratá, pivným jačmeňom na vare-
nie piva, chmeľovými šiškami, chmeľovými gra-
nulami, chmeľom, múkou so zníženým obsahom 
bielkovín používanou pri výrobe piva, pivným 
octom, chemikáliami používanými pri varení pi-
va, činidlami na čírenie piva, enzýmami pre pi-
vovarnícky priemysel, plesňovými enzýmami na 
varenie piva, konzervačnými činidlami do piva, 
pivovarníckym obilím ako hnojivom, farbivami  
a pigmentmi do piva; prenájom reklamného prie-
storu na internete; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; reklama; marketing; obchodné spros-
tredkovateľské služby; predvádzanie tovaru; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); kancelárie 
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; online rek-
lama na počítačovej komunikačnej sieti; vydáva-
nie reklamných textov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; lepenie plagátov; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklam-
ných textov; zásielkové reklamné služby; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; telemarke-
tingové služby; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; zásielkové reklamné služby; prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení; prenájom pre-
dajných automatov; podpora predaja (pre tretie 
osoby); poradenstvo a pomoc pri riadení obchod-
ných aktivít; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; analýzy nákladov; obchodné odhady; 
služby porovnávania cien; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); tvorba reklamných 
filmov; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom; správa počítačových súbo-
rov; aranžovanie výkladov; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 
tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií  
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
43 - Pivárne (služby); bary (služby); rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); kaviarne; samoobslužné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; závod-
né jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov 
na objednávku (ketering); hotelierske služby; re-
zervácie prechodného ubytovania; rezervácie uby-
tovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v pen-
ziónoch; penzióny; motely (služby); ubytovacie 
kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytov-
ne; prenájom prechodného ubytovania; požičia-
vanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom za- 
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riadení na výdaj nápojov; prenájom prenosných 
stavieb; poskytovanie pozemkov pre kempingy; 
požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojo-
vého skla; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleni-
ny; poskytovanie rád a informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 

(540) LIŠIAK ZO SADU 
(731) Heineken Slovensko, a. s., Novozámocká 2, 947 01 

Hurbanovo, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 19-2017 
(220) 3.1.2017 

 11 (511) 1 
(511) 1 - Prímesi do cementov a stavebných zmesí; an-

organické prímesi pre hydraulickú aktiváciu do 
cementu a stavebných zmesí pre solidifikáciu  
a stabilizáciu vedľajších produktov. 

(540) 

  
 

(731) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63 Lad-
ce, SK; 

(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 
 

(210) 21-2017 
(220) 18.2.1998 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Odevy; oblečenie; obuv; pokrývky hlavy; špor-

tové oblečenie; pančuchy. 

(540) X-Socks 
(641) 000750919, 18.02.1998 
(731) X-Technology Swiss GmbH, Samstagernstr. 45, 

CH-8832 Wollerau, CH; 
 
 

(210) 23-2017 
(220) 3.1.2017 

 11 (511) 32, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné 

nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné 
nektáre; ovocné džúsy; minerálne vody (nápoje); 
šumivé nápoje nealkoholické; príchute na výrobu 
nápojov; sirupy na výrobu nápojov. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 

(540) ČAPOVANÁ KOFOLA 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 24-2017 
(220) 10.1.2017 

 11 (511) 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
35, 39, 41, 43, 44 

(511) 14 - Hodinárske výrobky. 
15 - Hudobné nástroje. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-
reby; fotografie; papiernický tovar; písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku). 
18 - Kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; výrobky zo skla, porcelánu a ke-
ramiky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Ozdoby do vlasov. 
27 - Koberce, rohožky, rohože; závesné nástenné 
dekorácie okrem textilných. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; zmrzli-
ny; konzumný ľad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje. 
34 - Zápalky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; organizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krá-
su ľudí alebo zvierat. 

(540) HK GLADIATORS Trnava 
(731) Hlinka Štefan, Mgr., Olivová 4, 917 05 Trnava - 

Modranka, SK; 
 
 

(210) 26-2017 
(220) 10.1.2017 

 11 (511) 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
35, 39, 41, 43, 44 

(511) 14 - Hodinárske výrobky. 
15 - Hudobné nástroje. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-
reby; fotografie; papiernický tovar; písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku). 
18 - Kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; výrobky zo skla, porcelánu a ke-
ramiky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Ozdoby do vlasov. 
27 - Koberce, rohožky, rohože; závesné nástenné 
dekorácie okrem textilných. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; zmrzli-
ny; konzumný ľad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje. 
34 - Zápalky. 
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35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; organizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krá-
su ľudí alebo zvierat. 

(540) GLADIATORS 
(731) Hlinka Štefan, Mgr., Olivová 4, 917 05 Trnava - 

Modranka, SK; 
 
 

(210) 27-2017 
(220) 10.1.2017 

 11 (511) 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
35, 39, 41, 43, 44 

(511) 14 - Hodinárske výrobky. 
15 - Hudobné nástroje. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-
reby; fotografie; papiernický tovar; písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku). 
18 - Kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; výrobky zo skla, porcelánu a ke-
ramiky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Ozdoby do vlasov. 
27 - Koberce, rohožky, rohože; závesné nástenné 
dekorácie okrem textilných. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; zmrzli-
ny; konzumný ľad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje. 
34 - Zápalky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; organizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krá-
su ľudí alebo zvierat. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, sivá 
(731) Hlinka Štefan, Mgr., Olivová 4, 917 05 Trnava - 

Modranka, SK; 
 
 
 
 

(210) 28-2017 
(220) 10.1.2017 

 11 (511) 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
35, 39, 41, 43, 44 

(511) 14 - Hodinárske výrobky. 
15 - Hudobné nástroje. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-
reby; fotografie; papiernický tovar; písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku). 
18 - Kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; výrobky zo skla, porcelánu a ke-
ramiky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Ozdoby do vlasov. 
27 - Koberce, rohožky, rohože; závesné nástenné 
dekorácie okrem textilných. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; zmrzli-
ny; konzumný ľad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje. 
34 - Zápalky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; organizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu 
ľudí alebo zvierat. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, sivá 
(731) Hlinka Štefan, Mgr., Olivová 4, 917 05 Trnava - 

Modranka, SK; 
 
 

(210) 33-2017 
(220) 3.1.2017 

 11 (511) 32, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné 

nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné 
nektáre; ovocné džúsy; minerálne vody (nápoje); 
šumivé nápoje nealkoholické; príchute na výrobu 
nápojov; sirupy na výrobu nápojov. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
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(540) 

  
 

(591) hnedá, oranžová, biela, sivá, okrová 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 34-2017 
(220) 3.1.2017 

 11 (511) 32, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné 

nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné 
nektáre; ovocné džúsy; minerálne vody (nápoje); 
šumivé nápoje nealkoholické; príchute na výrobu 
nápojov; sirupy na výrobu nápojov. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 

(540) 

  
 

(591) hnedá, oranžová, biela, sivá, okrová 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 49-2017 
(220) 12.1.2017 

 11 (511) 25, 26 
(511) 25 - Čiapky; pletené šály; svetre, pulóvre; košele; 

košele s krátkym rukávom; odevy; hotové pod-
šívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny (oble-
čenie); vesty; nepremokavé odevy; pleteniny (ob-
lečenie); športové tričká, dresy; bundy; čelenky 
(oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapuc-
ňou); tričká; športové tielka; ponožky pohlcujúce 
pot. 

 
 

26 - Odevné zipsy; lemovky; gombíky; výšivky 
(galantéria); zipsy; nášivky, aplikácie (galantéria). 

(540) 

  
 

(731) Bobák Peter, Ing., Jána Nováka 37, 080 01 Pre-
šov 1, SK; 

 
 

(210) 50-2017 
(220) 12.1.2017 

 11 (511) 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41 
(511) 16 - Tlačené publikácie; papierové vreckovky; 

papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; etiketovacie kliešte; kalendáre; papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); lepen-
kové alebo papierové obaly na fľaše; papierové 
utierky; etikety okrem textilných; viskózové fólie 
na balenie; samolepky (papiernický tovar); letá-
ky; papierové alebo lepenkové baliace materiály 
(výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové 
vypchávkové materiály. 
28 - Duše do hracích lôpt; umelé rybárske ná-
vnady; kapsle do pištolí (hračky); hračky pre 
zvieratá chované v domácnosti; krúžky (hádzanie 
obručí); umelé vianočné stromčeky; luky na lu-
kostreľbu; náradie na lukostreľbu; hrany na lyže; 
hojdačky; lopty na hranie; balóny na hranie; 
mantinely biliardového stola; hojdacie kone; kri-
ketové rukavice; dojčenské fľaše pre bábiky; sta-
cionárne tréningové bicykle; biliardové gule; 
krieda na biliardové tága; biliardové markéry (ta-
buľky na zaznamenávanie stavu hry); kolky (fi-
gúrky); guľky na hranie; hračky; stavebnicové 
kocky (hračky); boby; pukačky v tvare cukríkov; 
topánky na korčuľovanie s pripevnenými korču-
ľami; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; 
hracie lopty; zariadenia a prístroje na bowling; 
boxerské rukavice; výplety rakiet; golfové palice; 
rybárske palice; šarkany; navijaky na šarkanov; 
terče; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie 
žetóny; stavebnice; strunové výplety rakiet; po-
silňovacie stroje; ozdoby alebo darčeky rozdáva-
né hosťom pri večierkoch; chrániče na píšťaly 
(športový tovar); vak s kriketovými potrebami; 
hokejky; dáma (hra); kocky (hra); cvičebné nára-
die na posilňovanie hrudníka; disky (športové ná-
radie); domino (hra); šachové hry; šachovnice; 
hracie dosky na dámu; pištole (hračky); valčeky 
do stacionárnych tréningových bicyklov; podbe-
ráky pre rybárov; golfové vaky na kolieskach 
alebo bez koliesok; atrapy, napodobeniny tova-
rov; vosky na lyže; siete (športové potreby); teni-
sové siete; lyžiarske viazanie; šípky (hra); rybár-
ske plaváky; stoly na stolový futbal; harpúny 
(športové náradie); hracie rukavice; poháre na 
kocky (na hru); vzpieračské činky; háčiky na lov 
rýb; rapkáče; spoločenské hry; hry; vrhače holu-
bov (hlinených terčov); rakety (športové nára-
die); návnady na lov a rybolov; rybárske náradie; 
rybárske vlasce; postieľky pre bábiky; domčeky 
pre bábiky; bábky; bábiky; divadelné masky; 
karnevalové masky; modely automobilov; rybár-
ske navijaky; plutvy na plávanie; koše na rybo-
lov; detské nafukovacie bazény; umelý sneh na  
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vianočné stromčeky; puky; kolieskové korčule; 
korčule; tulenie pásy na lyže; hlinené holuby 
(terče); surfovacie dosky; odevy pre bábiky; izby 
pre bábiky; trikové zariadenia; kolky (hra); mate-
riály na rybárske vlasce; škrabky na lyže; obaly 
na lyže; lyže; stoly na stolný tenis; vĺčiky (hrač-
ky); sánky (športové potreby); lurč (hra s kocka-
mi); kolobežky (hračky); bedmintonové košíky; 
vzduchové pištole (hračky); delobuchy (pyro-
technické hračky); ozdoby na vianočné stromče-
ky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); 
stojany na vianočné stromčeky; biliardové tága; 
špičky biliardových tág; biliardové stoly; biliar-
dové stoly na použitie po vhodení mince; lyže na 
surfovanie; plachetnice (malé); klzáky (rogalá); 
prístroje na hry; gymnastické zariadenia; šer-
miarske zbrane; šermiarske masky; šermiarske 
rukavice; bejzbalové rukavice; upínacie pásy pre 
horolezcov; chrániče na lakte (športové potreby); 
chrániče na kolená (športový tovar); autá (hračky); 
klzáky (padákové); ochranné vypchávky (časti špor-
tových úborov); skejtbordy; šmykľavky (na hry); 
odrazové dosky (športové náradie); medvedíky 
(hračky); vodné lyže; golfové rukavice; plaváky 
(rybársky výstroj); snímače záberu (rybársky vý-
stroj); stolové hry; zariadenia lunaparkov; lieta-
júce taniere (hračky); podkovy (hračky); mah-
jong (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); 
plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); pa-
ličky mažoretiek; sieťky na motýle; poťahy na 
lyže a surfy; popruhy na plachetnice; hlavolamy 
(puzzle); sťažne na plachetnice; peintbolové zbra-
ne (športové potreby); náboje do peintbolových 
zbraní (športové potreby); remene na surfy; za-
riadenia na vyhadzovanie tenisových loptičiek; 
štartovacie bloky (športové potreby); snežiace 
gule; opasky pre vzpieračov (športové potreby); 
dosky na tréning vo vode; karty na bingo; pro-
striedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na 
golf); poľovnícke vábničky; ruletové kolesá; ko-
lieskové korčule (jednoradové); piňaty; boxova-
cie vrecia; diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); 
kolofónia pre atlétov; snežnice; gumipušky (špor-
tové potreby); hracie automaty uvádzané do čin-
nosti vhodením mince; kaleidoskopy; hracie kar-
ty; kartové hry; konfety; elektronické terče; po-
ľovnícke alebo rybárske pachové návnady; mas-
kovacie štíty (športové potreby); suspenzory pre 
športovcov (športové potreby); snoubordy; skla-
dacie modely (hračky); hracie automaty (pačin-
ko); stúpacie železá (horolezecký výstroj); vý-
herné hracie automaty; hracie automaty; papiero-
vé karnevalové čiapky; dosky na výučbu pláva-
nia; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na 
lotériové hry; mäkké hračky; trampolíny; žrde na 
skok o žrdi; plávacie ramenné pásy; plávacie ko-
lesá; plávacie vesty; hracie videoautomaty; vrec-
kové hry s LCD displejom; arkádové hracie vi-
deoautomaty; ovládače hracích konzol; hračkár-
ske modely; figúrky (hračky); stroje na vrhanie 
lôpt; činky; masky (hračky); matriošky; ovládače 
hračiek; golfové vozíky; dosky na paddleboar-
ding; gyroskopy a letové stabilizátory do mode-
lov lietadiel; ovládače na počítačové hry (džoj-
stiky); ochranné fólie na displeje prenosných 
elektronických hier; dróny (hračky). 
 
 
 

35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; pries-
kum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; reklama; obchodný alebo podnika-
teľský výskum; reklamné agentúry; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; marketin-
gový prieskum; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); marke-
ting; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby. 
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); faktoring; 
správcovstvo majetku (pre tretie osoby); správa 
nehnuteľností; finančný lízing; finančné pora-
denstvo; finančné informácie; prenájom kance-
lárskych priestorov; likvidácia podnikov (finanč-
né služby); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; 
poskytovanie finančných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; investovanie do fondov; 
sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami. 
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; te-
levízne vysielanie; posielanie telegramov; tele-
grafné služby; telegrafická komunikácia; telefo-
nické služby; telefonická komunikácia; telexové 
služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káb-
lovej televízie; komunikácia mobilnými telefón-
mi; komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítačov; elektronická poš-
ta; faxové prenosy; informácie v oblasti teleko-
munikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo iný-
mi elektronickými komunikačnými prostriedka-
mi); prenájom prístrojov na prenos správ; komu-
nikácia prostredníctvom optických sietí; prená-
jom faxových prístrojov; prenájom modemov; 
prenájom telekomunikačných prístrojov; prená-
jom telefónov; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (tele-
komunikačné služby); poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; pos-
kytovanie užívateľského prístupu do svetovej po-
čítačovej siete; prenájom prístupového času do 
svetových počítačových sietí; poskytovanie tele-
komunikačných kanálov na telenákupy; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete; poskyto-
vanie prístupu do databáz; hlasová odkazová 
služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digi-
tálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; video-
konferenčné služby; poskytovanie diskusných fór 
online; kontinuálny prenos dát (streaming); rá-
diová komunikácia; prenos videonahrávok na ob-
jednávku. 
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; skladova-
nie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňova-
nie; prenájom dopravných prostriedkov; prená-
jom garáží; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
doprava a skladovanie odpadu; informácie o mož-
nostiach dopravy. 
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41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie 
športových súťaží; požičiavanie športového vý-
stroja (okrem dopravných prostriedkov); prená-
jom štadiónov; organizovanie a vedenie seminá-
rov; tábory na športové sústredenia; organizova-
nie a vedenie sympózií. 

(540) 

  
 

(731) Vejačka Michal, Ing., Štítová 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Ing. Peter Kohut PK consulting, Michalovce, SK; 

 
 

(210) 51-2017 
(220) 12.1.2017 

 11 (511) 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
(511) 16 - Tlačené publikácie; papierové vreckovky; 

papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; etiketovacie kliešte; kalendáre; papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); lepen-
kové alebo papierové obaly na fľaše; papierové 
utierky; etikety okrem textilných; viskózové fólie 
na balenie; samolepky (papiernický tovar); letá-
ky; papierové alebo lepenkové baliace materiály 
(výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové 
vypchávkové materiály. 
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; 
opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; 
svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske 
podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sá-
ry čižiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; 
košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; 
klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; 
kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pan-
čuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžova-
nie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň po-
hlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfek-
cia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chráni-
če uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; 
zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavi-
ce; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné oša-
tenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); 
šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľo- 
 

vé sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futba-
lová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabar-
dénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnuro-
vačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; 
závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnas-
tické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legí-
ny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre 
bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety 
(časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti 
kňazského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hla-
vy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové 
oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; py-
žamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; pod-
prsenky; 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; podošvy na obuv; 
topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, 
nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; 
športová obuv; čelenky (oblečenie); spodničky; 
lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body 
(spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; 
odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; 
maškarné kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviaza-
né pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre ry-
bárov; opasky na doklady a peniaze (časti ode-
vov); vreckovky do saka; papierové klobúky (ob-
lečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pon-
čá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske 
rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky 
hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; va-
lenky (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rú-
cha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot. 
28 - Duše do hracích lôpt; umelé rybárske náv-
nady; kapsle do pištolí (hračky); hračky pre zvie-
ratá chované v domácnosti; krúžky (hádzanie ob-
ručí); umelé vianočné stromčeky; luky na luko-
streľbu; náradie na lukostreľbu; hrany na lyže; 
hojdačky; lopty na hranie; balóny na hranie; 
mantinely biliardového stola; hojdacie kone; kri-
ketové rukavice; dojčenské fľaše pre bábiky; sta-
cionárne tréningové bicykle; biliardové gule; krie-
da na biliardové tága; biliardové markéry (tabuľ-
ky na zaznamenávanie stavu hry); kolky (figúr-
ky); guľky na hranie; hračky; stavebnicové koc-
ky (hračky); boby; pukačky v tvare cukríkov; to-
pánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľa-
mi; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; 
hracie lopty; zariadenia a prístroje na bowling; 
boxerské rukavice; výplety rakiet; golfové palice; 
rybárske palice; šarkany; navijaky na šarkanov; 
terče; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie 
žetóny; stavebnice; strunové výplety rakiet; po-
silňovacie stroje; ozdoby alebo darčeky rozdáva-
né hosťom pri večierkoch; chrániče na píšťaly 
(športový tovar); vak s kriketovými potrebami; 
hokejky; dáma (hra); kocky (hra); cvičebné nára-
die na posilňovanie hrudníka; disky (športové ná-
radie); domino (hra); šachové hry; šachovnice; 
hracie dosky na dámu; pištole (hračky); valčeky 
do stacionárnych tréningových bicyklov; podbe-
ráky pre rybárov; golfové vaky na kolieskach 
alebo bez koliesok; atrapy, napodobeniny tova-
rov; vosky na lyže; siete (športové potreby); teni-
sové siete; lyžiarske viazanie; šípky (hra); rybár-
ske plaváky; stoly na stolový futbal; harpúny 
(športové náradie); hracie rukavice; poháre na  
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kocky (na hru); vzpieračské činky; háčiky na lov 
rýb; rapkáče; spoločenské hry; hry; vrhače holu-
bov (hlinených terčov); rakety (športové nára-
die); návnady na lov a rybolov; rybárske náradie; 
rybárske vlasce; postieľky pre bábiky; domčeky 
pre bábiky; bábky; bábiky; divadelné masky; 
karnevalové masky; modely automobilov; rybár-
ske navijaky; plutvy na plávanie; koše na rybo-
lov; detské nafukovacie bazény; umelý sneh na 
vianočné stromčeky; puky; kolieskové korčule; 
korčule; tulenie pásy na lyže; hlinené holuby 
(terče); surfovacie dosky; odevy pre bábiky; izby 
pre bábiky; trikové zariadenia; kolky (hra); mate-
riály na rybárske vlasce; škrabky na lyže; obaly 
na lyže; lyže; stoly na stolný tenis; vĺčiky (hrač-
ky); sánky (športové potreby); lurč (hra s kocka-
mi); kolobežky (hračky); bedmintonové košíky; 
vzduchové pištole (hračky); delobuchy (pyro-
technické hračky); ozdoby na vianočné stromče-
ky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); 
stojany na vianočné stromčeky; biliardové tága; 
špičky biliardových tág; biliardové stoly; biliar-
dové stoly na použitie po vhodení mince; lyže na 
surfovanie; plachetnice (malé); klzáky (rogalá); 
prístroje na hry; gymnastické zariadenia; šer-
miarske zbrane; šermiarske masky; šermiarske 
rukavice; bejzbalové rukavice; upínacie pásy pre 
horolezcov; chrániče na lakte (športové potreby); 
chrániče na kolená (športový tovar); autá (hračky); 
klzáky (padákové); ochranné vypchávky (časti 
športových úborov); skejtbordy; šmykľavky (na 
hry); odrazové dosky (športové náradie); medve-
díky (hračky); vodné lyže; golfové rukavice; pla-
váky (rybársky výstroj); snímače záberu (rybár-
sky výstroj); stolové hry; zariadenia lunaparkov; 
lietajúce taniere (hračky); podkovy (hračky); mah-
-jong (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); 
plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); pa-
ličky mažoretiek; sieťky na motýle; poťahy na 
lyže a surfy; popruhy na plachetnice; hlavolamy 
(puzzle); sťažne na plachetnice; peintbolové zbra-
ne (športové potreby); náboje do peintbolových 
zbraní (športové potreby); remene na surfy; za-
riadenia na vyhadzovanie tenisových loptičiek; 
štartovacie bloky (športové potreby); snežiace 
gule; opasky pre vzpieračov (športové potreby); 
dosky na tréning vo vode; karty na bingo; pros-
triedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na 
golf); poľovnícke vábničky; ruletové kolesá; ko-
lieskové korčule (jednoradové); piňaty; boxova-
cie vrecia; diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); 
kolofónia pre atlétov; snežnice; gumipušky (špor-
tové potreby); hracie automaty uvádzané do čin-
nosti vhodením mince; kaleidoskopy; hracie kar-
ty; kartové hry; konfety; elektronické terče; po-
ľovnícke alebo rybárske pachové návnady; mas-
kovacie štíty (športové potreby); suspenzory pre 
športovcov (športové potreby); snoubordy; skla-
dacie modely (hračky); hracie automaty (pačin-
ko); stúpacie železá (horolezecký výstroj); vý-
herné hracie automaty; hracie automaty; papiero-
vé karnevalové čiapky; dosky na výučbu pláva-
nia; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na 
lotériové hry; mäkké hračky; trampolíny; žrde na 
skok o žrdi; plávacie ramenné pásy; plávacie ko-
lesá; plávacie vesty; hracie videoautomaty; vrec-
kové hry s LCD displejom; arkádové hracie vi-
deoautomaty; ovládače hracích konzol; hračkár- 
 

ske modely; figúrky (hračky); stroje na vrhanie 
lôpt; činky; masky (hračky); matriošky; ovládače 
hračiek; golfové vozíky; dosky na paddleboar-
ding; gyroskopy a letové stabilizátory do mode-
lov lietadiel; ovládače na počítačové hry (džojsti-
ky); ochranné fólie na displeje prenosných elek-
tronických hier; dróny (hračky). 
35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; pries-
kum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; reklama; obchodný alebo podnika-
teľský výskum; reklamné agentúry; poradenské služ-
by pri riadení obchodnej činnosti; marketingový 
prieskum; správa počítačových súborov; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; on 
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); subdodávateľské 
služby (obchodné služby); marketing; optimali-
zácia obchodovania na webových stránkach; ob-
chodné sprostredkovateľské služby. 
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); faktoring; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnu-
teľností; finančný lízing; finančné poradenstvo; 
finančné informácie; prenájom kancelárskych pries-
torov; likvidácia podnikov (finančné služby); po-
radenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytova-
nie finančných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; investovanie do fondov; spros-
tredkovanie obchodu s akciami a obligáciami. 
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; te-
levízne vysielanie; posielanie telegramov; tele-
grafné služby; telegrafická komunikácia; telefo-
nické služby; telefonická komunikácia; telexové 
služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káb-
lovej televízie; komunikácia mobilnými telefón-
mi; komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítačov; elektronická poš-
ta; faxové prenosy; informácie v oblasti teleko-
munikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo iný-
mi elektronickými komunikačnými prostriedka-
mi); prenájom prístrojov na prenos správ; komu-
nikácia prostredníctvom optických sietí; prená-
jom faxových prístrojov; prenájom modemov; 
prenájom telekomunikačných prístrojov; prená-
jom telefónov; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (tele-
komunikačné služby); poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; pos-
kytovanie užívateľského prístupu do svetovej po-
čítačovej siete; prenájom prístupového času do 
svetových počítačových sietí; poskytovanie tele-
komunikačných kanálov na telenákupy; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete; poskyto-
vanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služ-
ba; on line posielanie pohľadníc; prenos digitál-
nych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokon-
ferenčné služby; poskytovanie diskusných fór on-
line; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová 
komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku. 
 



158 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; skladova-
nie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňova-
nie; prenájom dopravných prostriedkov; prená-
jom garáží; prenájom vozidiel; doprava, prepra-
va; doprava a skladovanie odpadu; informácie  
o možnostiach dopravy. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie 
športových súťaží; požičiavanie športového vý-
stroja (okrem dopravných prostriedkov); prená-
jom štadiónov; organizovanie a vedenie seminá-
rov; tábory na športové sústredenia; organizova-
nie a vedenie sympózií. 
42 - Technický výskum; výskum v oblasti koz-
metiky; výzdoba interiérov; priemyselné dizaj-
nérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnér-
stvo; skúšky materiálov; inžinierska činnosť; po-
žičiavanie počítačov; počítačové programovanie; 
skúšanie textílií; tvorba softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti ná-
vrhu a vývoja počítačového hardvéru; módne ná-
vrhárstvo; grafické dizajnérstvo; požičiavanie 
počítačového softvéru; výskum a vývoj výrobkov 
(pre zákazníkov); obnovovanie počítačových da-
tabáz; údržba počítačového softvéru; analýzy po-
čítačových systémov; zhotovovanie kópií počíta-
čových programov; tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na 
počítačových stránkach (we-bových stránkach); 
inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo  
v oblasti počítačových programov; prenájom we-
bových serverov; ochrana počítačov proti počíta-
čovým vírusom; digitalizácia dokumentov (ske-
novanie); poradenstvo pri tvorbe webových strá-
nok; poskytovanie softvéru prostredníctvom in-
ternetu (SaaS). 

(540) 

  
 

(731) Vejačka Michal, Ing., Štítová 1, 040 01 Košice, SK; 
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(210) 52-2017 
(220) 12.1.2017 

 11 (511) 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41 
(511) 16 - Tlačené publikácie; papierové vreckovky; 

papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; etiketovacie kliešte; kalendáre; papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); le-
penkové alebo papierové obaly na fľaše; papie-
rové utierky; etikety okrem textilných; viskózové 
fólie na balenie; samolepky (papiernický tovar); 
letáky; papierové alebo lepenkové baliace mate-
riály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepen-
kové vypchávkové materiály. 

 

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 vlož-
ky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie to-
pánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krát-
ke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; 
živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bieli-
zeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; 
šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župa-
ny; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pán-
ske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; 
sáry čižiem; vložky do topánok; košele; náprsen-
ky; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; 
klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; 
kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pan-
čuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžova-
nie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň poh-
lcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia 
(odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče 
uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvrš-
ky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; 
nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; 
rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, 
šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sed-
lá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová 
obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardéno-
vé plášte; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; 
galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, 
čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické 
cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; ple-
teniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; 
livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti 
odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňaz-
ského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); 
papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové ob-
lečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; 
šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podpr-
senky; zvrchníky; kabátiky; podpätky na obuv; 
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 vyhrievané; štuple na kopačky; 
športová obuv; čelenky (oblečenie); spodničky; 
lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body 
(spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; 
odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; 
maškarné kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uvia-
zané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre ry-
bárov; opasky na doklady a peniaze (časti ode-
vov); vreckovky do saka; papierové klobúky (ob-
lečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; 
pončá; sarongy (veľké šatky naodievanie); lyžiar-
ske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pok-
rývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; 
valenky (ruské plstené čižmy); alby (liturgické 
rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce 
pot. 
35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; pries-
kum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; reklama; obchodný alebo podnika- 
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teľský výskum; reklamné agentúry; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; marketin-
gový prieskum; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); marke-
ting; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby. 
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); faktoring; 
správcovstvo majetku (pre tretie osoby); správa 
nehnuteľností; finančný lízing; finančné pora-
denstvo; finančné informácie; prenájom kance-
lárskych priestorov; likvidácia podnikov (finanč-
né služby); poradenstvo v oblasti splácania dl-
hov; poskytovanie finančných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; investovanie do 
fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a ob-
ligáciami. 
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; te-
levízne vysielanie; posielanie telegramov; tele-
grafné služby; telegrafická ko-munikácia; telefo-
nické služby; telefonická komunikácia; telexové 
služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káb-
lovej televízie; komunikácia mobilnými telefón-
mi; komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítačov; elektronická poš-
ta; faxové prenosy; informácie v oblasti teleko-
munikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo iný-
mi elektronickými komunikačnými prostriedka-
mi); prenájom prístrojov na prenos správ; komu-
nikácia prostredníctvom optických sietí; prená-
jom faxových prístrojov; prenájom modemov; 
prenájom telekomunikačných prístrojov; prená-
jom telefónov; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (teleko-
munikačné služby); poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; 
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; prenájom prístupového času do 
svetových počítačových sietí; poskytovanie tele-
komunikačných kanálov na telenákupy; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete; poskyto-
vanie prístupu do databáz; hlasová odkazová 
služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digi-
tálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; video-
konferenčné služby; poskytovanie diskusných fór 
online; kontinuálny prenos dát (streaming); rá-
diová komunikácia; prenos videonahrávok na ob-
jednávku. 
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; skladova-
nie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňova-
nie; prenájom dopravných prostriedkov; prená-
jom garáží; prenájom vozidiel; doprava, prepra-
va; doprava a skladovanie odpadu; informácie  
o možnostiach dopravy. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk;  
 

organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie 
športových súťaží; požičiavanie športového vý-
stroja (okrem dopravných prostriedkov); prená-
jom štadiónov; organizovanie a vedenie seminá-
rov; tábory na športové sústredenia; organizova-
nie a vedenie sympózií. 

(540) 

  
 

(731) Vejačka Michal, Ing., Štítová 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Ing. Peter Kohut PK consulting, Michalovce, SK; 

 
 

(210) 53-2017 
(220) 12.1.2017 

 11 (511) 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41 
(511) 16 - Tlačené publikácie; papierové vreckovky; 

papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; etiketovacie kliešte; kalendáre; papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); lepen-
kové alebo papierové obaly na fľaše; papierové 
utierky; etikety okrem textilných; viskózové fólie 
na balenie; samolepky (papiernický tovar); letá-
ky; papierové alebo lepenkové baliace materiály 
(výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové 
vypchávkové materiály. 
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; 
opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svet-
re; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske pod-
väzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry 
čižiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; 
košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; 
klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; 
kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pan-
čuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžova-
nie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň po-
hlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfek-
cia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chráni-
če uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; 
zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavi-
ce; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné oša-
tenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); 
šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľo-
vé sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futba-
lová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabar-
dénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnuro-
vačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše;  
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závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnas-
tické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legí-
ny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre 
bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety 
(časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (čas-
ti kňazského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky 
hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; 
plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na ode-
vy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spod-
ky; 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; podošvy na 
obuv; topánky; podpätky; topánky na šport; ná-
nožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na ko-
pačky; športová obuv; čelenky (oblečenie); spod-
ničky; 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 
klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavico-
vé sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odie-
vanie); 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 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; pries-
kum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; prenájom reklamných ma-
teriálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; reklamné agentúry; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingový pries-
kum; správa počítačových súborov; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); subdodávateľské 
služby (obchodné služby); marketing; optimali-
zácia obchodovania na webových stránkach; ob-
chodné sprostredkovateľské služby. 
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); faktoring; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnu-
teľností; finančný lízing; finančné poradenstvo; 
finančné informácie; prenájom kancelárskych 
priestorov; likvidácia podnikov (finančné služ-
by); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; pos-
kytovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; investovanie do fondov; spro-
stredkovanie obchodu s akciami a obligáciami. 
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; te-
levízne vysielanie; posielanie telegramov; tele-
grafné služby; telegrafická komunikácia; telefo-
nické služby; telefonická komunikácia; telexové 
služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káb-
lovej televízie; komunikácia mobilnými telefón-
mi; komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítačov; elektronická poš- 
 

ta; faxové prenosy; informácie v oblasti teleko-
munikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo iný-
mi elektronickými komunikačnými prostriedka-
mi); prenájom prístrojov na prenos správ; komu-
nikácia prostredníctvom optických sietí; prená-
jom faxových prístrojov; prenájom modemov; 
prenájom telekomunikačných prístrojov; prená-
jom telefónov; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (tele-
komunikačné služby); poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; pos-
kytovanie užívateľského prístupu do svetovej po-
čítačovej siete; prenájom prístupového času do 
svetových počítačových sietí; poskytovanie tele-
komunikačných kanálov na telenákupy; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete; poskyto-
vanie prístupu do databáz; hlasová odkazová 
služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digi-
tálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; video-
konferenčné služby; poskytovanie diskusných fór 
online; kontinuálny prenos dát (streaming); rá-
diová komunikácia; prenos videonahrávok na ob-
jednávku. 
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; skladova-
nie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňova-
nie; prenájom dopravných prostriedkov; prená-
jom garáží; prenájom vozidiel; doprava, prepra-
va; doprava a skladovanie odpadu; informácie  
o možnostiach dopravy. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie 
športových súťaží; požičiavanie športového vý-
stroja (okrem dopravných prostriedkov); prená-
jom štadiónov; organizovanie a vedenie seminá-
rov; tábory na športové sústredenia; organizova-
nie a vedenie sympózií. 

(540) 

  
 

(731) Vejačka Michal, Ing., Štítová 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Ing. Peter Kohut PK consulting, Michalovce, SK; 

 
 

(210) 75-2017 
(220) 13.1.2017 

 11 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
44 - Psychologické služby. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, biela, zlatá 
(731) ADVANCA, s.r.o., Sklenárova 28, 821 09 Brati-

slava - mestská časť Ružinov, SK; 
 
 

(210) 76-2017 
(220) 16.1.2017 

 11 (511) 6, 19, 36 
(511) 6 - Kovové dvere; kovové zárubne. 

19 - Dvere (nekovové); zárubne (nekovové). 
36 - Peňažníctvo; finančníctvo. 

(540) SOLO 
(731) European Property Group, a.s., Cejl 494/25, Zá-

brdovice, 602 00 Brno, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 78-2017 
(220) 17.1.2017 

 11 (511) 35, 41, 43, 44 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
obchodná administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; 
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 

(540) B. Braun Galenia 
(731) B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, 831 03 Bra-

tislava 3, SK; 
 
 

(210) 79-2017 
(220) 17.1.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Med. 
(540) 

  
 

(591) CMYK 0/7/9/0,CMYK 0/16/43/0, CMYK 0/28/93/0, 
CMYK 0/39/82/0, CMYK 0/53/92/0, CMYK 
0/0/0/100 

(731) Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 
967 01 Kremnica 1, SK; 

 
 
 

(210) 94-2017 
(220) 18.1.2017 

 11 (511) 16, 25, 26 
(511) 16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 

kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; ceruzky; 
noviny; periodiká; lístky; skicáre; pečate; zošity; 
obaly na doklady; toaletný papier; obaly (papier-
nický tovar); grafické vzory (tlačoviny); obálky 
(papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); pe-
čiatky; grafické reprodukcie; grafické zobraze-
nia; pohľadnice; tlačoviny; papierové vreckovky; 
perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); 
poštové známky; kalendáre; samolepky pre do-
mácnosť a na kancelárske použitie; papierové 
servítky; komiksy; bankovky. 
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; pančuchy; 
spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; 
šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); ple-
tené šály; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety 
(spodná bielizeň); spodná bielizeň; opasky (časti 
odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; 
košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kor-
zety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu 
(pokrývky hlavy); kravaty; nohavice; cyklistické 
oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; 
pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; vesty; ka-
báty; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oble-
čenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; 
palčiaky; papuče; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; 
dreváky; sandále; pánske spodky; podprsenky; 
uniformy; bundy; saká; plavky (pánske); plavky; 
topánky; čelenky (oblečenie); spodničky; body 
(spodná bielizeň); šatky na krk; kožené odevy; 
odevy z imitácií kože; tričká; šály uviazané pod 
krkom; opasky na doklady a peniaze (časti ode-
vov); vreckovky do saka; nohavicové sukne; le-
gínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); 
dámske nohavičky; členkové topánky. 
26 - Stuhy do vlasov; sponky do vlasov; klobú-
kové ozdoby (stužkársky tovar); bordúry, lemy, 
obruby (na odevy); gombíky; patentné gombíky; 
elastické pásky na pridržiavanie rukávov; nára-
menné pásky; brošne (doplnky oblečenia); výšiv-
ky (galantéria); pracky na opasky; monogramy 
(značky na bielizeň); šnúrky do topánok; ozdoby 
na obuv (stužkársky tovar); ozdoby do vlasov; 
štipce do vlasov; značky na bielizeň; ozdobné 
brošne; ozdobné brošne; papierové tapety. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(731) Manďák Igor, Bc., Prídavková 7986/32, 841 06 

Bratislava 48, SK; 
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(210) 95-2017 
(220) 18.1.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Čiapky; šilty; tričká. 
(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(731) Zajac Ján, Smreková 69, 053 11 Smižany, SK; 

 
 

(210) 131-2017 
(220) 20.1.2017 

 11 (511) 5, 41 
(511) 5 - Vložky na ochranu bielizne (hygienické pot-

reby); hygienické vložky; menštruačné tampóny; 
menštruačné nohavičky; interlabiálne vložky pre 
dámsku hygienu (hygienické potreby); hygienic-
ké nohavičky; inkontinenčné plienky; inkonti-
nenčné vložky; inkontinenčné nohavičky. 
41 - Vzdelávacie služby v oblasti posilnenia pos-
tavenia žien (female empowerment), boja proti 
diskriminácii na základe rodu, ženskej hygieny  
a pohlavného dospievania; poskytovanie infor-
mácií v oblasti posilnenia postavenia žien (fema-
le empowerment), boja proti diskriminácii na zák-
lade rodu, ženskej hygieny a pohlavného dospie-
vania. 

(540) Zmeňte pravidlá 
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati OH 45202, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 133-2017 
(220) 19.1.2017 

 11 (511) 9, 16, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové programy (sťahovateľné); elek-
tronické interaktívne tabule; registračné poklad-
nice. 
16 - Pečiatky; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; pod-
ložky pod pivové poháre; poznámkové zošity; 
tlačoviny; perá (kancelárske potreby); časopisy 
(periodiká); nákupné karty (nie na hranie); letá-
ky; tlačené poukážky. 
42 - Tvorba softvéru; návrh počítačových systé-
mov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); inštalácia počítačo-
vého softvéru; poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; prenájom webových serverov;  
 

poskytovanie internetových vyhľadávačov; pora-
denstvo pri tvorbe webových stránok; poskyto-
vanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
poradenstvo v oblasti informačných technológií; 
uchovávanie elektronických údajov; poskytova-
nie počítačových technológií prostredníctvom in-
ternetu (cloud computing). 

(540) 

  
 

(731) Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, 
SK; 

 
 

(210) 138-2017 
(220) 23.1.2017 

 11 (511) 7 
(511) 7 - Umývačky riadu; práčky bielizne; vysávače; 

vrecká do vysávačov. 

(540) Lord 
(731) Mc TREE, a.s., Živanická 26, 190 17 Praha 9 - Vi-

noř, CZ; 
 
 

(210) 139-2017 
(220) 23.1.2017 

 11 (511) 11, 37, 40, 42 
(511) 11 - Prístroje na chladenie vzduchu; ohrievače 

vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na 
filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; oh-
rievače vody (bojlery); ohrievače vody; vykuro-
vacie telesá; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie 
zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; výh-
revné kotly; vykurovacie telesá na kúrenie tuhý-
mi, tekutými alebo plynnými palivami; radiátory 
ústredného kúrenia; komínové rúry, dymovody; 
klimatizačné prístroje; zariadenia na úpravu vo-
dy; výmenníky tepla (nie časti strojov); pece  
a piecky okrem laboratórnych; plynové horáky; 
plynové bojlery; parné kotly (nie časti strojov); 
radiátory (na kúrenie); teplovodné vykurovacie 
prístroje; príslušenstvo na reguláciu vodných 
alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo 
plynové potrubia; tepelné čerpadlá; solárne ko-
lektory na ohrev vody a vykurovanie. 
37 - Čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy 
horákov; inštalácie a opravy vykurovacích zaria-
dení; čistenie komínov; inštalácie a opravy kli-
matizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná čin-
nosť); izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); 
izolovanie stavieb; inštalácie a opravy chladia-
cich zariadení; stavebné poradenstvo. 
40 - Úprava vody; kotlárstvo; prenájom klimati-
začných zariadení; prenájom vykurovacích zaria-
dení; prenájom vykurovacích kotlov. 
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; pora-
denstvo v oblasti úspory energie. 
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(540) 

  
(731) SMART ENERGO s.r.o., Strojnícka 1, 080 06 

Prešov 6, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 
 

(210) 153-2017 
(220) 24.1.2017 

 11 (511) 10, 16, 35 
(511) 10 - Lekárske prístroje a nástroje; prístroje a za-

riadenia na lekárske analýzy; diagnostické prí-
stroje na lekárske použitie; prístroje na vykoná-
vanie krvných skúšok. 
16 - Tlačené firemné listiny; papiernický tovar; 
papierové reklamné materiály; informačné brožú-
ry; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre; 
tlačivá (formuláre). 
35 - Maloobchodné služby s proteínmi, s proteí-
novými prípravkami, s farmaceutickými príprav-
kami, so zdravotníckymi prípravkami, s biolo-
gickými prípravkami, s bakteriálnymi príprav-
kami, s biochemickými zariadeniami, s biotech-
nologickými zariadeniami, s lekárskymi prístroj-
mi a nástrojmi, s prístrojmi a zariadeniami na le-
kárske analýzy, s diagnostickými prístrojmi na 
lekárske použitie, s prístrojmi na vykonávanie 
krvných skúšok; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama; reklamné agentúry; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; komerčné 
informačné kancelárie; zostavovanie štatistík; 
marketing; obchodné odhady; prieskum trhu; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; služby 
porovnávania cien; vyhľadávanie sponzorov; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok. 

(540) 

  
 

(731) RICB s.r.o., Moskovská trieda č. 3, 040 23 Koši-
ce, SK; 

(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 
 

(210) 154-2017 
(220) 25.1.2017 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); 

kozmetické krémy; kozmetické prípravky na sta-
rostlivosť o pleť. 

(540) 

  
 

(591) sivá, ružová 

(731) Kromholcová Patrícia, M.B.A., Hraničná 67, 821 05 
Bratislava 3, SK; 

 
 

(210) 156-2017 
(220) 25.1.2017 

 11 (511) 9, 16, 25, 35, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); počí-

tačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťa-
hovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obra-
zové súbory; magnetické nosiče údajov; optické 
nosiče údajov. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; noviny; periodiká; brožúry; poz-
námkové zošity; hárky papiera; kartón, lepenka; 
katalógy; obaly na doklady; knihy; obaly (papier-
nický tovar); obálky (papiernický tovar); baliaci 
papier; písacie potreby; gumy na gumovanie; fo-
tografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); kance-
lárske potreby okrem nábytku; pohľadnice; tla-
čoviny; tlačené publikácie; príručky; listový pa-
pier; stolové prestieranie z papiera; brožované 
knihy; papierové vreckovky; papierové obrusy; 
záložky do kníh; baliace plastové fólie; dosky na 
spisy; prospekty; knihárske potreby; perá (kance-
lárske potreby); časopisy (periodiká); papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; ročen-
ky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); 
papierové zástavy; papierové alebo plastové vrec-
ká na odpadky; papierové servítky; papierové 
obrúsky (prestieranie); písacie súpravy (papier-
nický tovar); papierové alebo lepenkové obaly na 
fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papie-
rové utierky; komiksy; kopírovací papier (pa-
piernický tovar); obežníky; letáky; obálky na do-
kumenty (papiernický tovar); papierové obrusy (be-
húne); papierové stolové vlajky; papierové troj-
cípe vlajočky. 
25 - Odevy; oblečenie; čiapky; pletené šály; pri-
liehavé čiapky; šilty; ponožky; košele; košele  
s krátkym rukávom; kravaty; rukavice; šatky, šá-
ly; šerpy; čelenky (oblečenie); šatky na krk; vrec-
kovky do saka; šilty (pokrývky hlavy). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; lepenie plagátov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; fotokopírovacie služby; 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); aktualizovanie reklamných materiálov; pries-
kum trhu; obchodný alebo podnikateľský pries-
kum; vydávanie reklamných textov; reklama; roz-
hlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); televízna reklama; reklamné agentúry; 
marketingový prieskum; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prieskum verejnej mien-
ky; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; prehľad tlače 
(výstrižkové služby); písanie reklamných textov; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; or-
ganizovanie módnych prehliadok na podporu 
predaja; marketing; optimalizácia obchodovania  
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na webových stránkach; platené reklamné služby 
typu „klikni sem“; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; on-
line poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhova-
nie reklamných materiálov; poradenstvo v oblasti 
komunikácie (reklama). 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie textov 
(okrem reklamných); školenia; vydávanie kníh; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie kongresov; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie živých vystúpení; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie plesov; online vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov. 
42 - Tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); prenájom webových 
serverov. 

(540) 

  
 

(591) červená, tmavomodrá, bledomodrá 
(731) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 157-2017 
(220) 25.1.2017 

 11 (511) 9, 16, 25, 35, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); počí-

tačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťa-
hovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obra-
zové súbory; magnetické nosiče údajov; optické 
nosiče údajov. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; noviny; periodiká; brožúry; poz-
námkové zošity; hárky papiera; kartón, lepenka; 
katalógy; obaly na doklady; knihy; obaly (pa-
piernický tovar); obálky (papiernický tovar); ba-
liaci papier; písacie potreby; gumy na gumova-
nie; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); 
kancelárske potreby okrem nábytku; pohľadnice; 
tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový 
papier; stolové prestieranie z papiera; brožované 
knihy; papierové vreckovky; papierové obrusy; 
záložky do kníh; baliace plastové fólie; dosky na 
spisy; prospekty; knihárske potreby; perá (kance-
lárske potreby); časopisy (periodiká); papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; ročenky; 
kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); papie-
rové zástavy; papierové alebo plastové vrecká na 
odpadky; papierové servítky; papierové obrúsky 
(prestieranie); písacie súpravy (papiernický to-
var); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; 
papierové alebo lepenkové pútače; papierové 
utierky; komiksy; kopírovací papier (papiernický 
tovar); obežníky; letáky; obálky na dokumenty 
(papiernický tovar); papierové obrusy (behúne); 
papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vla-
jočky. 
 
 

25 - Odevy; oblečenie; čiapky; pletené šály; pri-
liehavé čiapky; šilty; ponožky; košele; košele  
s krátkym rukávom; kravaty; rukavice; šatky, šá-
ly; šerpy; čelenky (oblečenie); šatky na krk; 
vreckovky do saka; šilty (pokrývky hlavy). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; lepenie plagátov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; fotokopírovacie služby; 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); aktualizovanie reklamných materiálov; pries-
kum trhu; obchodný alebo podnikateľský pries-
kum; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); televízna reklama; reklamné agen-
túry; marketingový prieskum; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; prieskum verej-
nej mienky; služby predplácania novín a časopi-
sov (pre tretie osoby); organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklam-
ného času v komunikačných médiách; prehľad 
tlače (výstrižkové služby); písanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; organizovanie módnych prehliadok na podpo-
ru predaja; marketing; optimalizácia obchodova-
nia na webových stránkach; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; na-
vrhovanie reklamných materiálov; poradenstvo  
oblasti komunikácie (reklama). 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); školenia; vydávanie kníh; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie plesov; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov. 
42 - Tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); prenájom webových 
serverov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená, modrá 
(731) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
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(210) 160-2017 
(220) 19.1.2017 

 11 (511) 25, 26, 35 
(511) 25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; legíny; legín-

sy; tričká; športové tričká, dresy; trikoty (cvičeb-
né úbory); mikiny; kapucne (časti odevov); tep-
lákové nohavice; teplákové bundy (mikiny); te-
locvičné úbory; tielka; športové tielka; sukne; šá-
ly; čelenky (oblečenie); šatky na krk; šály uvia-
zané pod krkom; body (spodná bielizeň); korzety 
(spodná bielizeň); spodná bielizeň; spodná bieli-
zeň pohlcujúca pot; potné vložky; pánske spod-
ky; športové nohavice absorbujúce vlhkosť; legí-
ny (cvičebné úbory); cyklistické oblečenie; zvrch-
níky; kabáty; kabátiky; bundy; parky (teplé krát-
ke kabáty s kapucňou); peleríny; pončá; nohavi-
ce; jazdecké krátke nohavice; kravaty; košele; ko-
šele s krátkym rukávom; oblečenie; vrchné oša-
tenie; gamaše; plážové oblečenie; plavky; pyžamá; 
dámske nohavičky; podprsenky; župany; svetre; 
pulóvre; pleteniny (oblečenie); topánky; športová 
obuv; vysoká obuv; šnurovacie topánky; topánky 
na šport; gymnastické cvičky; papuče; sandále; 
dreváky; plážová obuv; plátenná obuv; obuv na 
kúpanie; kovové časti na obuv; pančuchy; panču-
chy absorbujúce pot; pančuškové nohavice; po-
nožky; ponožky pohlcujúce pot; opasky (časti ode-
vov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); 
kožušiny (oblečenie); čiapky; šilty (pokrývky hla-
vy); priliehavé čiapky; bejzbalové čiapky so šil-
tom; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); 
klobúky; baretky; dámske šaty; kostýmy, obleky; 
saká; vesty; konfekcia (odevy); kožené odevy; ode-
vy z imitácií kože; nepremokavé odevy; obleče-
nie pre motoristov; hotové podšívky (časti ode-
vov); vrecká na odevy; rukavice (oblečenie). 
26 - Nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky 
(galantéria); nášivky, aplikácie (galantéria); kos-
tice do korzetov; značky na bielizeň; monogramy 
(značky na bielizeň); značky na bielizeň (písme-
ná); elastické pásky na pridržiavanie rukávov; 
elastické pásky; lemovacie šnúry; spony na traky; 
ramenné vypchávky na odevy; vlnené šnúrky; 
brmbolce; ozdobné brošne; brošne (doplnky ob-
lečenia); trblietavé lemovky na odevy; výšivky 
(galantéria); strieborné výšivky (galantéria); zlaté 
výšivky (galantéria); strapce (stužkársky tovar); 
čipky, krajky; ozdoby do vlasov; trblietavé šnúry 
(stužkársky tovar); pásky (stužkársky tovar); ple-
tené šnúry; flitre na odevy; ženilkové šnúry (stuž-
kársky tovar); galantérny tovar okrem nití a pria-
dzí; gombíky; háčiky (galantéria); háčiky na obuv; 
háčiky na živôtiky; nepravý lem; bordúry, lemy, 
obruby (na odevy); lemovky; zúbkované lemov-
ky; očká na odevy; odznaky na odevy, nie z dra-
hých kovov; pracky na opasky; ozdoby na obuv 
(stužkársky tovar); patentné gombíky; pracky na 
obuv; pracky (odevné doplnky); šnúrky do topá-
nok; perie (odevné doplnky); umelé kvety; vý-
stuže golierov; zipsy; zipsy na tašky; suché zipsy 
(galantéria). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 25 a 26 tohto zoz-
namu; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triedach 25 a 26 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu; kancelárie za- 
 
 
 

oberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy ná-
kladov; obchodné odhady; správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; služby porovná-
vania cien; obchodná správa licencií výrobkov  
a služieb (pre tretie osoby); zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); podpora predaja (pre tretie osoby); 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy  
s verejnosťou (public relations); reklama; rozši-
rovanie reklamných oznamov; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklam-
ného času v komunikačných médiách; prenájom 
bilbordov; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; vydávanie reklamných textov; nábor za-
mestnancov; zásielkové reklamné služby; marke-
ting; telemarketingové služby; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné úče-
ly a podporu predaja; organizovanie módnych 
prehliadok na podporu predaja; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; organizova-
nie obchodných alebo reklamných veľtrhov; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; lepenie plagátov; prenájom rek-
lamných plôch; prenájom reklamných materiá-
lov; navrhovanie reklamných materiálov; rozhla-
sová reklama; televízna reklama; tvorba reklam-
ných filmov; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre tretie osoby); obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; odborné obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo; správa počí-
tačových súborov; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; obchodné poradenstvo v ob-
lasti franchisingu; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; aranžovanie výkladov; prenájom pre-
dajných stánkov; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; platené reklam-
né služby typu „klikni sem“; obchodné spros-
tredkovateľské služby; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; 
on line poskytovanie obchodného priestoru pre 
nákupcov a predajcov tovarov a služieb; posky-
tovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(731) NEBBIA SK, s.r.o., Grösslingova 17, 811 09 Bra-
tislava, SK; 

(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(210) 169-2017 
(220) 26.1.2017 

 11 (511) 1 
(511) 1 - Kultúry mikroorganizmov, nie na lekárske 

alebo veterinárne účely. 
(540) 

  
 

(731) Výskumný ústav mliekárenský, a.s., Dlhá 95, 
010 01 Žilina, SK; 

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

(210) 193-2017 
(220) 30.1.2017 

 11 (511) 1, 4, 39, 42 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel; odmasťovacie pros-

riedky pre výrobné procesy; náplne do vyhrieva-
cích (vykurovacích) a solárnych systémov (che-
mikálie); emulzie pre rezanie závitov; chladiace 
kvapaliny do automobilov; výplne na opravy au-
tomobilových karosérií; prípravky k odpudzova-
niu dažďa na sklách automobilov; čistiace pros-
triedky pre výrobne procesy a priemysel; destilo-
vaná voda, rozmrazovacie tekutiny; kvapaliny do 
hydraulických obvodov. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; prevodové oleje pre 
automobily; ložiskové oleje pre automobily; rez-
né kvapaliny; biologicky odbúrateľné oleje pre 
automobily; mazivá pre automobily; mazivá pre 
guľôčkové ložiská; rezné mazivá pre automobily; 
biologicky odbúrateľné mazivá pre automobily. 
39 - Doprava a preprava; logistické služby v dop-
rave; sprostredkovanie dopravy (zasielateľstvo); 
balenie a skladovanie tovarov; skladovanie ener-
gií, palív a mazív; preprava palív a mazív; dop-
rava a skladovanie odpadov; poskytovanie infor-
mácií v oblasti dopravy a skladovania. 
42 - Technický výskum a poradenstvo v oblasti 
tribotechniky (mazacej techniky); poradenstvo  
v oblasti úspory energie, najmä u vyhrievacích 
(vykurovacích) a solárnych systémov (technické 
služby). 

(540) DECOSOLAR 
(731) OMA CZ, a.s., Borová 103, 471 27 Stráž pod Ral-

skem, CZ; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 194-2017 
(220) 30.1.2017 

 11 (511) 1, 4, 39, 42 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel; odmasťovacie pros-

triedky pre výrobné procesy; náplne do vyhrieva-
cích (vykurovacích) a solárnych systémov (che-
mikálie); emulzie pre rezanie závitov; chladiace 
kvapaliny do automobilov; výplne na opravy au-
tomobilových karosérií; prípravky k odpudzova-
niu dažďa na sklách automobilov; čistiace pros-
triedky pre výrobne procesy a priemysel; destilo-
vaná voda, rozmrazovacie tekutiny; kvapaliny do 
hydraulických obvodov. 

 
 
 

4 - Priemyselné oleje a tuky; prevodové oleje pre 
automobily; ložiskové oleje pre automobily; rez-
né kvapaliny; biologicky odbúrateľné oleje pre 
automobily; mazivá pre automobily; mazivá pre 
guľôčkové ložiská; rezné mazivá pre automobily; 
biologicky odbúrateľné mazivá pre automobily. 
39 - Doprava a preprava; logistické služby v dop-
rave; sprostredkovanie dopravy (zasielateľstvo); 
balenie a skladovanie tovarov; skladovanie ener-
gií, palív a mazív; preprava palív a mazív; dop-
rava a skladovanie odpadov; poskytovanie in-
formácií v oblasti dopravy a skladovania. 
42 - Technický výskum a poradenstvo v oblasti 
tribotechniky (mazacej techniky); poradenstvo v ob-
lasti úspory energie, najmä u vyhrievacích (vyku-
rovacích) a solárnych systémov (technické služby). 

(540) DECOTHERM 
(731) OMA CZ, a.s., Borová 103, 471 27 Stráž pod 

Ralskem, CZ; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 198-2017 
(220) 27.1.2017 

 11 (511) 9 
(511) 9 - Meradlá; váhy; stroje na váženie; mostové 

váhy; meracie prístroje; závažia olovníc; váhy na 
váženie listov; presné meracie prístroje; nástroje 
na meranie; prístroje a nástroje na váženie; záva-
žia; minciere (váhy); presné váhy; detské váhy; váhy 
s analyzátormi telesnej hmotnosti; kúpeľňové vá-
hy. 

(540) TENZONA 
(731) TENZONA Slovakia s. r. o., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava 3, SK; 
(740) Novotná Figurová Terézia, Mgr., Bratislava 2, SK; 

 
 

(210) 201-2017 
(220) 31.1.2017 

 11 (511) 20, 24, 25, 35, 37, 42 
(511) 20 - Stoličky; kreslá; stoly; stolárske umelecké 

výrobky; obaly na odevy; vankúše; spletaná sla-
ma; paravány; zásteny (nábytok); trstina (mate-
riál na tkanie); sofy; pohovky. 
24 - Tkaniny; textilné materiály; textílie ; textilné 
podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); 
textilné podložky na stôl - (anglické prestiera-
nie); textilné etikety; textilné nástenné dekorácie; 
ozdobné obliečky na vankúše; textilné prestiera-
nie na stolovanie; obliečky na vankúše. 
25 - Krátke kabátiky; pánske spodky; spodná bie-
lizeň; opasky (časti odevov); župany; svetre; pu-
lóvre; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; 
oblečenie; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); 
nohavice; šatky, šály; kožušinové štóly; legíny; 
pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bá-
bätká; peleríny; kožušinové kabáty ; plážové ob-
lečenie; pyžamá; šaty ; podprsenky; čelenky (ob-
lečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); 
spodničky; kombiné (spodná bielizeň); odevy z imi-
tácií kože; tričká; nohavicové sukne; legínsy; ša-
tové sukne; dámske nohavičky (spodná bielizeň). 
35 - Reklama; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); predvádzanie (služby modeliek) na reklam-
né účely a podporu predaja. 
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37 - Údržba nábytku; reštaurovanie nábytku. 
42 - Architektonické poradenstvo; módne návr-
hárstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie inte-
riérov. 

(540) 

  
 

(731) Rajková Tímea, Ing. arch., Smrečinová 8, 945 04 
Komárno 4, SK; 

 
 

(210) 202-2017 
(220) 31.1.2017 

 11 (511) 24, 25, 35 
(511) 24 - Textílie; tkaniny; netkané textílie; plsť; na-

žehľovacie textílie; textílie pre odevný priemy-
sel; textílie na obuv; textílie na obliečky; textilné 
podšívky; textilné materiály; textilné etikety; by-
tový textil; posteľná bielizeň; obrusy (okrem pa-
pierových); kúpeľňové textílie (okrem oblečenia). 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; konfekcia 
(odevy); odevy z imitácií kože; kožené odevy; 
kostýmy, obleky; saká; kabáty; krátke kabátiky; 
bundy; pleteniny (oblečenie); svetre; pulóvre; pon-
čá, košele, tričká, šaty, kožušiny (oblečenie), kom-
binézy (oblečenie), nepremokavé odevy, legíny, 
treggíny, sukne; nohavicové sukn;, šatové sukne; 
nohavice; opasky (časti odevov); kravaty; župa-
ny; pyžamá; plážové oblečenie; plavky; spodná 
bielizeň; pančuchy; ponožky; podväzky; podpr-
senky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); dám-
ske nohavičky; tielka (spodná bielizeň); pánske 
spodky; detská spodná bielizeň; čiapky; prilieha-
vé čiapky; baretky; klobúky; šilty (pokrývky hla-
vy); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); 
šály, šatky; kožušinové štóly; rukavice; palčiaky; 
vysoká obuv; športová obuv; obuv do vody; plá-
žová obuv; sandále; papuče. 
35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; obchodná administratíva; kancelárske prá-
ce; obchodné sprostredkovateľské služby s tovar-
mi uvedenými v triedach 24 a 25 tohto zoznamu; 
on-line reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; podpora predaja (pre tretie 
osoby); aranžovanie výkladov; predvádzanie to-
varu; organizovanie módnych prehliadok na pod-
poru predaja; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre zákazníkov); služby 
porovnávania cien; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; poskytovanie obchodných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; mar-
keting; vzťahy s verejnosťou (public relations). 
 

(540) DEJA VU BOUTIQUE 
(731) Free Zone, s.r.o., Veľký Slavkov 385, 059 91 

Veľký Slavkov, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(210) 205-2017 
(220) 26.1.2017 

 11 (511) 24, 25, 32, 41 
(511) 24 - Tkaniny; textilné obrusy; textilné obrúsky; 

textilné prestieranie. 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky a šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze 
piva. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 
150 00 Praha 5, CZ; 

(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 206-2017 
(220) 26.1.2017 

 11 (511) 24, 25, 32, 41 
(511) 24 - Tkaniny; textilné obrusy; textilné obrúsky; 

textilné prestieranie. 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky a šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze 
piva. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 
150 00 Praha 5, CZ; 

(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 229-2017 
(220) 2.2.2017 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačové programy (sťahovateľné); počíta-

čové softvérové aplikácie (sťahovateľné). 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach. 
42 - Poradenstvo v oblasti počítačových progra-
mov; poskytovanie softvéru prostredníctvom in-
ternetu (SaaS); tvorba softvéru; údržba počítačo-
vého softvéru; analýzy počítačových systémov; 
poskytovanie počítačových technológií prostred-
níctvom internetu (cloud computing); elektronic-
ké monitorovanie osobných identifikačných úda-
jov na zistenie krádeže identity prostredníctvom 
internetu; elektronické monitorovanie činnosti 
kreditných kariet na zistenie podvodov prostred-
níctvom internetu; poradenstvo v oblasti ochrany 
údajov; kódovanie údajov; monitorovanie počíta-
čových systémov na zistenie neoprávneného vstu-
pu alebo zneužitia dát. 

(540) 

  
 

(731) GAUSS Algorithmic, s.r.o., Slovákova 279/11, 
602 00 Brno, CZ; 

(740) Glatzová & Co., s. r. o., Bratislava - mestská časť 
Staré Mesto, SK; 

 
 

(210) 230-2017 
(220) 9.2.2017 

 11 (511) 24, 25, 35 
(511) 24 - Nažehľovacie textílie; textílie imitujúce ko-

žušiny; kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); ba-
vlnené textílie; posteľné pokrývky; prešívané pos-
teľné pokrývky; obliečky na matrace; obrusy (ok-
rem papierových); cestovné deky; textilné obrú-
sky na stolovanie; obliečky na vankúše. 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie 
pre motoristov; obuv; obuv na kúpanie; panču-
chy; 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; ramienka na dám-
sku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti 
odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske 
spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety 
(spodná bielizeň); kapucne (časti odevov); klo-
búkové kostry; šilty; opasky (časti odevov); ple-
tené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; 
pánske podväzky; podväzky; podväzky na pan-
čuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; 
náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy; 
oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové čas-
ti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné go-
liere; pančuškové nohavice; 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; vrchné oša-
tenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); 
šatky, šerpy; pleteniny (oblečenie); pleteniny (ob-
lečenie); plátenná obuv; kožušinové štóly; šnuro-
vačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; 
závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnas-
tické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legí-
ny; sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športo-
vé tričká; manžety (časti odevov); zástery; ru-
kávniky; palčiaky; papuče; peleríny; kožušinové 
kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; pyža-
má; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; pod-
prsenky; zvrchníky; kabátiky; uniformy; bundy; 
saká; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); 
plávky; podbradníky (okrem papierových); to-
pánky; topánky na šport; športová obuv; čelenky 
(oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapuc-
ňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); bo-
dy (spodná bielizeň); šatky na krk; odevy z imi-
tácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; sá-
rí; tričká; šály uviazané pod krkom; vreckovky 
do saka; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké 
šatky na odievanie); legínsy; šatové sukne; dám-
ske nohavičky; členkové topánky; ponožky pohl-
cujúce pot. 
35 - Reklama. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(731) Merkurius s.r.o., Centrálna 632/7, 089 01 Svidník, 

SK; 
 
 

(210) 258-2017 
(220) 1.2.2017 

 11 (511) 9, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahrané počítačové prog-

ramy). 
42 - Vývoj počítačového softvéru. 

(540) 

  
 

(591) Biela, čierna, červená, modrá 
(731) SYSTHERM, s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 

Plzeň, CZ; 
 
 

(210) 267-2017 
(220) 7.2.2017 

 11 (511) 6, 19, 20, 35, 41 
(511) 6 - Kovové busty; kovové pomníky; kovové ná-

hrobné dosky. 
19 - Reklamné stĺpy (nekovové); drevo (poloto-
var); spracované drevo; náhrobné tabule (neko-
vové); pamätné tabule (nekovové); pomníky (ne-
kovové); náhrobné kamene; sochy z kameňa, be- 
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tónu a mramoru; umelecké diela z kameňa, betó-
nu a mramoru; busty z kameňa, betónu a mramoru. 
20 - Vypchaté zvieratá; zvieracie rohy; jelenie 
parohy; umelecké diela z dreva, vosku, sadry ale-
bo plastov; busty z dreva, vosku, sadry alebo plas-
tov; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; rozširovanie reklamných ozna-
mov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); roz-
množovanie dokumentov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
marketingový prieskum; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; prenájom reklamných mate-
riálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; obchod-
ný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verej-
nosťou (public relations) ; spracovanie textov; 
odborné obchodné riadenie umeleckých činností. 
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; infor-
mácie o možnostiach zábavy; služby múzeí (pre-
hliadky, výstavy); informácie o možnostiach rek-
reácie; organizovanie a vedenie seminárov; onli-
ne vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
fotografické reportáže; písanie textov (okrem rek-
lamných). 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela 
(731) LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Ná-

mestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1, SK; 
 
 

(210) 281-2017 
(220) 9.2.2017 

 11 (511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 
(511) 35 - Lepenie plagátov; analýzy nákladov; rozši-

rovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľ-
né práce; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizo-
vanie reklamných materiálov; rozširovanie vzo-
riek tovarov; prenájom reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné 
agentúry; marketingový prieskum; správa počíta-
čových súborov; hospodárske (ekonomické) pred-
povede; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; príprava miezd a výplatných listín; 
prenájom reklamných plôch; vypracovávanie da-
ňových priznaní; spracovanie textov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; organizova-
nie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on 
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova- 
 

 

 rov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie in-
formácii v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); subdodávateľské služby (obchodné služby); 
fakturácie; písanie reklamných textov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklam-
ných filmov; marketing; obchodné sprostredko-
vateľské služby; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácii prostredníctvom webových strá-
nok; navrhovanie reklamných materiálov; podá-
vanie daňových priznaní; zostavovanie zozna-
mov informácii na obchodné alebo reklamné úče-
ly; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
nehnuteľností; pôžičky (finančné úvery); prená-
jom bytov; prenájom kancelárskych priestorov. 
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; sta-
vebníctvo; stavebný dozor; stavba a opravy skla-
dov; mazanie vozidiel; izolovanie stavieb; umý-
vanie dopravných prostriedkov; interiérové a ex-
teriérové maľovanie a natieranie; klampiarstvo  
a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp  
a čerpadiel; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi 
nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); údrž-
ba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozi-
diel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; 
informácie o opravách; opravy opotrebovaných 
alebo poškodených motorov; nabíjanie batérií vo-
zidiel; vyvažovanie pneumatík. 
39 - Odťahovanie vozidiel pri poruchách a neho-
dách; prenájom automobilov; automobilová dop-
rava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; doručovanie balíkov; vykladanie nákladov; 
doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (ús-
chova); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skla-
dísk; prenájom dopravných prostriedkov; prená-
jom garáží; prenájom miest na parkovanie; pre-
nájom vozidiel; doprava, preprava; sťahovanie; 
sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostred-
kovanie dopravy; služby vodičov; doručovacie 
služby; informácie o skladovaní; informácie o mož-
nostiach dopravy; záchranné služby v doprave; 
doručovacie služby; logistické služby v doprave. 
40 - Tlač, tlačenie; tónovanie okien automobilov. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skú-
šanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výs-
tav; plánovanie a organizovanie večierkov; prak-
tický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie 
seminárov; koučovanie (školenie). 
42 - Počítačové programovanie; technologické po-
radenstvo. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); kaviarne; penzióny; hotelierske 
služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezer-
vácie ubytovania v penziónoch; rezervácie uby-
tovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; 
rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); 
rezervácie prechodného ubytovania. 
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(540) 

  
 

(591) sýta červená, čierna 
(731) CAR RESCUE TEAM s.r.o., Azalková 27, 974 01 

Banská Bystrica 1, SK; 
 
 

(210) 285-2017 
(220) 9.2.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Múka; chlieb; prípravky a výrobky z obilnín; 

pečivo (pekárske výrobky); cukrovinky. 

(540) BIMBO 
(641) 011616414, 28.02.2013 
(731) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación Pa-

seo de la Reforma No. 1000, 012 10 Distrito Fe-
deral, MX; 

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

 
 

(210) 288-2017 
(220) 10.2.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Audiovizuálne prijímače; audiovizuálne kom-

paktné disky; diapozitívy (fotografia); diaprojek-
tory; magnetické disky; optické kompaktné dis-
ky; exponované filmy; exponované kinematogra-
fické filmy; kreslené filmy; gramofóny; magne-
tofóny; magnetické nosiče údajov; magnetické 
pásky; optické disky; optické nosiče údajov; pás-
ky na záznam zvuku; počítače; nahraté počítačo-
vé programy; počítačový hardvér; sťahovateľné 
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; 
premietacie prístroje; pružné disky; elektronické 
publikácie (sťahovateľné); videokazety; videopá-
sky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); 
vysielače elektronických signálov; televízne pri-
jímače; nosiče zvukových nahrávok; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie za-
riadenia, prehrávače. 
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; 
časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); gra-
fické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; ko-
miksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tla-
čené publikácie; grafické reprodukcie ročenky; 
tlačivá (formuláre); tlačoviny. 
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; komerčné informačné kance-
lárie; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre 
tretie osoby); prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; prenájom reklamných ma-
teriálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
reklama; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej 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 rekla-
mných textov; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; prenájom reklamných mate-
riálov. 
38 - Prenos signálu prostredníctvom satelitu; vy-
sielanie káblovej televízie; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; bezdrôtové vysielanie; pos-
kytovanie prístupu do databáz; poskytovanie pries-
toru na diskusiu na internete; kontinuálny prenos 
dát (streaming); prenos digitálnych súborov; pos-
kytovanie diskusných fór online; rádiová komu-
nikácia. 
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); produkcia filmov (nie reklamných); na-
hrávanie videopások; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží 
krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a te-
levíznych štúdii; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; televízna zábava; zábava; roz-
hlasová zábava; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie zvukových nahrávok; 
nahrávacie štúdia (služby); požičiavanie videopá-
sok; postsynchornizácia, dabing; titulkovanie; 
strihanie videopások; reportérske služby; fotogra-
fické reportáže; organizovanie a vedenie koncer-
tov; on line poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); vydávanie textov (okrem 
reklamných); vydávanie kníh; varietné predsta-
venia. 

(540) Všetko čo mám rád 
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, 

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

Bratislava 2, SK; 
 
 

(210) 289-2017 
(220) 10.2.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Audiovizuálne prijímače; audiovizuálne kom-

paktné disky; diapozitívy (fotografia); diaprojek-
tory; magnetické disky; optické kompaktné dis-
ky; exponované filmy; exponované kinematogra-
fické filmy; kreslené filmy; gramofóny; magne-
tofóny; magnetické nosiče údajov; magnetické 
pásky; optické disky; optické nosiče údajov; pás-
ky na záznam zvuku; počítače; nahraté počítačo-
vé programy; počítačový hardvér; sťahovateľné 
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; 
premietacie prístroje; pružné disky; elektronické 
publikácie (sťahovateľné); videokazety; videopá-
sky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); 
vysielače elektronických signálov; televízne pri-
jímače; nosiče zvukových nahrávok; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zaria-
denia, prehrávače. 
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; 
časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); gra-
fické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; ko-
miksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tla-
čené publikácie; grafické reprodukcie ročenky; 
tlačivá (formuláre); tlačoviny. 
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35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; komerčné informačné kance-
lárie; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; prenájom reklamných materiá-
lov; vzťahy s verejnosťou (public relations); rek-
lama; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej 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 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; prenájom reklamných mate-
riálov. 
38 - Prenos signálu prostredníctvom satelitu; vy-
sielanie káblovej televízie; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; bezdrôtové vysielanie; pos-
kytovanie prístupu do databáz; poskytovanie pries-
toru na diskusiu na internete; kontinuálny prenos 
dát (streaming); prenos digitálnych súborov; pos-
kytovanie diskusných fór online; rádiová komu-
nikácia. 
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); produkcia filmov (nie reklamných); na-
hrávanie videopások; organizovanie vedomos- 
tných alebo zábavných súťaží; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; pre-
nájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdii; tvorba rozhlasových a te-
levíznych programov; televízna zábava; zábava; 
rozhlasová zábava; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie zvukových nahrávok; 
nahrávacie štúdia (služby); požičiavanie videopá-
sok; postsynchornizácia, dabing; titulkovanie; 
strihanie videopások; reportérske služby; fotogra-
fické reportáže; organizovanie a vedenie koncer-
tov; on line poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); vydávanie textov (okrem 
reklamných); vydávanie kníh; varietné predsta-
venia. 

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

Bratislava 2, SK; 
 
 

(210) 292-2017 
(220) 10.2.2017 

 11 (511) 2, 16, 40, 41 
(511) 2 - Farby, fermeže, laky; prípravky proti hrdzi  

a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; surové prí-
rodné živice; kovové fólie a práškové kovy na 
maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-
reby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; potreby 
pre výtvarníkov a návrhárov; štetce; učebné  
a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká 
na balenie; typy (tlačové písmo), štočky. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
 
 

41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(731) Torri Alberto Matteo, Štetinova 687/1, 811 06 Bra-
tislava 1, SK; 

 
 

(210) 294-2017 
(220) 10.2.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzde-

lávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie 
a vedenie konferencií; skúšanie, preskúšavanie (pe-
dagogická činnosť); organizovanie a vedenie se-
minárov. 

(540) Kolégium Antona Neuwirtha 
(731) Kolégium Antona Neuwirtha, Námestie padlých 

hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 295-2017 
(220) 10.2.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzde-

lávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie 
a vedenie konferencií; skúšanie, preskúšavanie 
(pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie 
seminárov. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(731) Kolégium Antona Neuwirtha, Námestie padlých 

hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava 1, SK; 
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(210) 309-2017 
(220) 13.2.2017 

 11 (511) 35, 36, 38, 41 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie úč-
tovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizova-
nie reklamných materiálov; dražby; prieskum tr-
hu; obchodné odhady; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); televízna reklama; 
reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; marketingový prieskum; sprá-
va počítačových súborov; odborné obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; príprava miezd a výplat-
ných listín; nábor zamestnancov; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služ-
by porovnávania cien; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných 
služieb (pre tretie osoby); administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavo-
vanie štatistík; grafická úprava tlačovín na rek-
lamné účely; marketing; telemarketingové služ-
by; televízna reklama; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; na-
vrhovanie reklamných materiálov; indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; správa spotrebiteľských vernostných prog-
ramov; písanie textov scenárov na reklamné úče-
ly; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; roz-
širovanie vzoriek tovarov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo 
podnikateľský výskum. 
36 - Prenájom nehnuteľností; organizovanie dob-
ročinných zbierok; zriaďovanie fondov; organi-
zovanie zbierok; organizovanie dobročinných zbie-
rok; finančné sponzorstvo. 
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefo-
nická komunikácia; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; výzvy (rádiom, telefó-
nom alebo inými elektronickými komunikačnými 
prostriedkami); elektronické zobrazovacie tabule 
(telekomunikačné služby); poskytovanie priesto-
ru na diskusiu na internete; poskytovanie prístu-
pu do databáz; hlasová odkazová služba; on line  
 

posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súbo-
rov; poskytovanie diskusných fór online; konti-
nuálny prenos dát (streaming); rádiová komuni-
kácia. 
41 - Organizovanie športových súťaží; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; aka-
démie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; organizovanie a vedenie konferencií; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; školenia; 
vzdelávanie; poradenstvo pri voľbe povolania  
(v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie a vedenie kon-
certov; informácie o výchove a vzdelávaní; foto-
grafovanie; písanie textov scenárov nie na rekla-
mné účely; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie 
kníh, brožúr a pohľadníc; vydávanie kníh; osve-
tová činnosť; charitatívne služby v oblasti vý-
chovy, vzdelávania a kultúry pre sociálne slabšie 
vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostli-
vosti, ústavy pre deti a mládež, nemocničné a le-
kárske ústavy a zariadenia sociálnych služieb. 

(540) 

  
 

(731) NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, Dvořákovo náb-
režie 4, 811 02 Bratislava 1, SK; 

 
 

(210) 310-2017 
(220) 13.2.2017 

 11 (511) 35, 36, 38, 41 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie úč-
tovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizova-
nie reklamných materiálov; dražby; prieskum tr-
hu; obchodné odhady; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); televízna reklama; 
reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; marketingový prieskum; 
správa počítačových súborov; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; príprava miezd a vý-
platných listín; nábor zamestnancov; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služ-
by porovnávania cien; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných 
služieb (pre tretie osoby); administratívne spra- 
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 covanie obchodných objednávok; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavo-
vanie štatistík; grafická úprava tlačovín na rek-
lamné účely; marketing; telemarketingové služ-
by; televízna reklama; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; na-
vrhovanie reklamných materiálov; indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; správa spotrebiteľských vernostných prog-
ramov; písanie textov scenárov na reklamné úče-
ly; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; roz-
širovanie vzoriek tovarov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo 
podnikateľský výskum. 
36 - Prenájom nehnuteľností; organizovanie dob-
ročinných zbierok; zriaďovanie fondov; organi-
zovanie zbierok; organizovanie dobročinných zbie-
rok; finančné sponzorstvo. 
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefo-
nická komunikácia; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; výzvy (rádiom, telefó-
nom alebo inými elektronickými komunikačnými 
prostriedkami); elektronické zobrazovacie tabule 
(telekomunikačné služby); poskytovanie priesto-
ru na diskusiu na internete; poskytovanie prístu-
pu do databáz; hlasová odkazová služba; on line 
posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; 
poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny 
prenos dát (streaming); rádiová komunikácia. 
41 - Organizovanie športových súťaží; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; aka-
démie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; informácie o výchove a vzdeláva-
ní; organizovanie a vedenie konferencií; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; školenia; 
vzdelávanie; poradenstvo pri voľbe povolania  
(v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie a vedenie kon-
certov; informácie o výchove a vzdelávaní; foto-
grafovanie; písanie textov scenárov nie na reklam-
né účely; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie 
kníh, brožúr a pohľadníc; vydávanie kníh; osve-
tová činnosť; charitatívne služby v oblasti vý-
chovy, vzdelávania a kultúry pre sociálne slabšie 
vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostli-
vosti, ústavy pre deti a mládež, nemocničné a le-
kárske ústavy a zariadenia sociálnych služieb. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, Dvořákovo náb-
režie 4, 811 02 Bratislava 1, SK; 

 
 

(210) 311-2017 
(220) 13.2.2017 

 11 (511) 35, 36, 38, 41 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie úč-
tovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizova-
nie reklamných materiálov; dražby; prieskum tr-
hu; obchodné odhady; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); televízna reklama; 
reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; marketingový prieskum; sprá-
va počítačových súborov; odborné obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; príprava miezd a výplat-
ných listín; nábor zamestnancov; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služ-
by porovnávania cien; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných 
služieb (pre tretie osoby); administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavo-
vanie štatistík; grafická úprava tlačovín na rek-
lamné účely; marketing; telemarketingové služ-
by; televízna reklama; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; na-
vrhovanie reklamných materiálov; indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; správa spotrebiteľských vernostných prog-
ramov; písanie textov scenárov na reklamné úče-
ly; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; roz-
širovanie vzoriek tovarov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo pod-
nikateľský výskum. 
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36 - Prenájom nehnuteľností; organizovanie dob-
ročinných zbierok; zriaďovanie fondov; organi-
zovanie zbierok; organizovanie dobročinných zbie-
rok; finančné sponzorstvo. 
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefo-
nická komunikácia; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; výzvy (rádiom, telefó-
nom alebo inými elektronickými komunikačnými 
prostriedkami); elektronické zobrazovacie tabule 
(telekomunikačné služby); poskytovanie priesto-
ru na diskusiu na internete; poskytovanie prístu-
pu do databáz; hlasová odkazová služba; on line 
posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súbo-
rov; poskytovanie diskusných fór online; konti-
nuálny prenos dát (streaming); rádiová komuni-
kácia. 
41 - Organizovanie športových súťaží; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; aka-
démie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; informácie o výchove a vzdeláva-
ní; organizovanie a vedenie konferencií; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; školenia; 
vzdelávanie; poradenstvo pri voľbe povolania  
(v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie a vedenie kon-
certov; informácie o výchove a vzdelávaní; foto-
grafovanie; písanie textov scenárov nie na reklam-
né účely; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie 
kníh, brožúr a pohľadníc; vydávanie kníh; osve-
tová činnosť; charitatívne služby v oblasti vý-
chovy, vzdelávania a kultúry pre sociálne slabšie 
vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostli-
vosti, ústavy pre deti a mládež, nemocničné a le-
kárske ústavy a zariadenia sociálnych služieb. 

(540) 

  
 

(731) NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, Dvořákovo náb-
režie 4, 811 02 Bratislava 1, SK; 

 
 

(210) 312-2017 
(220) 13.2.2017 

 11 (511) 35, 36, 38, 41 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie úč-
tovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizova-
nie reklamných materiálov; dražby; prieskum tr-
hu; obchodné odhady; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; 
reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); televízna reklama; reklam-
né agentúry; poradenské služby pri riadení ob- 
 

 chodnej činnosti; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; príprava miezd a výplat-
ných listín; nábor zamestnancov; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služ-
by porovnávania cien; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných 
služieb (pre tretie osoby); administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavo-
vanie štatistík; grafická úprava tlačovín na rek-
lamné účely; marketing; telemarketingové služ-
by; televízna reklama; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; na-
vrhovanie reklamných materiálov; indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; správa spotrebiteľských vernostných prog-
ramov; písanie textov scenárov na reklamné úče-
ly; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; roz-
širovanie vzoriek tovarov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo 
podnikateľský výskum. 
36 - Prenájom nehnuteľností; organizovanie dob-
ročinných zbierok; zriaďovanie fondov; organi-
zovanie zbierok; organizovanie dobročinných 
zbierok; finančné sponzorstvo. 
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefo-
nická komunikácia; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; výzvy (rádiom, telefó-
nom alebo inými elektronickými komunikačnými 
prostriedkami); elektronické zobrazovacie tabule 
(telekomunikačné služby); poskytovanie priesto-
ru na diskusiu na internete; poskytovanie prístu-
pu do databáz; hlasová odkazová služba; on line 
posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súbo-
rov; poskytovanie diskusných fór online; konti-
nuálny prenos dát (streaming); rádiová komuni-
kácia. 
41 - Organizovanie športových súťaží; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; aka-
démie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; informácie o výchove a vzdeláva-
ní; organizovanie a vedenie konferencií; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; školenia; 
vzdelávanie; poradenstvo pri voľbe povolania  
(v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie  
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živých vystúpení; organizovanie a vedenie kon-
certov; informácie o výchove a vzdelávaní; foto-
grafovanie; písanie textov scenárov nie na reklam-
né účely; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie 
kníh, brožúr a pohľadníc; vydávanie kníh; osve-
tová činnosť; charitatívne služby v oblasti vý-
chovy, vzdelávania a kultúry pre sociálne slabšie 
vrstvy obyvateľstva, ústavy sociálnej starostli-
vosti, ústavy pre deti a mládež, nemocničné a le-
kárske ústavy a zariadenia sociálnych služieb. 

(540) 

  
 

(591) žltá, oranžová, červená, sivá 
(731) NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, Dvořákovo náb-

režie 4, 811 02 Bratislava 1, SK; 
 
 

(210) 334-2017 
(220) 15.2.2017 

 11 (511) 25, 35 
(511) 25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 

35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou, pok-
rývkami hlavy. 

(540) 

  
 

(591) ružová 
(731) PW INTERNATIONAL LIMITED, Strovolou 236, 

2048 Strovolos, Nicosia, CY; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 335-2017 
(220) 15.2.2017 

 11 (511) 20 
(511) 20 - Matrace; lôžkoviny (bielizeň); podušky; di-

vány; postele; rámy postelí. 

(540) ASTON 
(731) Hollý Róbert, Grösslingova 69, 811 09 Bratislava 1, 

SK; 
 
 

(210) 345-2017 
(220) 16.2.2017 

 11 (511) 29, 30, 35, 43 
(511) 29 - Maslo; konzervované, mrazené, sušené, kan-

dizované a dusené ovocie; zemiakové hranolče-
ky; sušený kokos; džemy; polievky; konzervova-
ná, varená, nakladaná a sušená zelenina; potravi-
nárske oleje; syry; mlieko; ovocné rôsoly; mäso; 
ryby (neživé); šunka; jogurt; mliečne výrobky; 
vajcia; prípravky na výrobu polievok; zeleninové 
šaláty; ovocné šaláty; spracované orechy; šľa-
hačka; zemiakové placky; tahini (nátierka zo se- 
 

 zamových jadier); humus (cícerová kaša); mlieč-
ne koktaily; zeleninová pena; ovocné aranžmány 
na priamu konzumáciu; falafel (tradičné arabské 
jedlo). 
30 - Cestoviny; sušienky; oblátky; sladké žemle; 
kakao; káva; zákusky, koláče; čaj; čokoláda; pa-
lacinky; soľ; múka; cukor; prášok do pečiva; ľad 
do nápojov; kečup; droždie; chlieb; med; sendvi-
če; pečivo (pekárenské výrobky); pudingy; ryža; 
omáčky (chuťové prísady); cukrárske výrobky; 
zmrzliny; potravinárske príchute okrem esenciál-
nych olejov; ovsené potraviny; majonézy; musli; 
kukuričné placky; zálievky na šaláty; cestá na 
jedlá; cestá na zákusky; mleté orechy; baozi (čín-
ske parené buchty); ramen (japonské rezancové 
polievky); burritos (mexické plnené placky). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; reklama; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; pries-
kum verejnej mienky; marketing; obchodný ma-
nažment; maloobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triedach 29 a 30 tohto zoznamu. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; reštauračné (stra-
vovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rých-
le občerstvenie (snackbary); bary (služby); poži-
čiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového 
skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; 
prenájom automatov na pitnú vodu; ozdobné vy-
rezávanie ovocia a zeleniny. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, zelená, hnedá, čierna 
(731) Havlík Lukáš, Šustekova 9, 851 04 Bratislava, SK; 
(740) LEGAL ART, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 351-2017 
(220) 16.2.2017 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Organizovanie módnych prehliadok na pod-

poru predaja. 
41 - Organizovanie živých vystúpení; organizo-
vanie súťaží krásy; organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely. 

(540) 

  
 

(591) 1 RGB #D91B5B, CMYK - C=10 M=100 Y=50 
K=0, 2 RGB #000000, CMYK - Black 

(731) Kvoriak Jozef, Mgr., Kukučínová 398/48, 976 67 
Závadka nad Hronom, SK; 
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(210) 385-2017 
(220) 21.2.2017 

 11 (511) 29, 30, 32, 35, 41 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-

cie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; 
vajcia; mlieko a mliečne výrobky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; múka  
a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrár-
ske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový si-
rup; droždie, prášky do pečiva; soľ; konzumný ľad. 
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy  
a iné prípravky na výrobu nápojov. 
35 - Reklama; kancelárske práce 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(731) Priatelia Quo Vadis o.z., Veterná 1, 811 03 Brati-
slava 1, SK; 

 
 

(210) 388-2017 
(220) 21.2.2017 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Spracovanie textov; vyhľadávanie informá-

cií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach. 

(540) APPO-LEX MONITOR 
(731) Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej 

republiky, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica 1, 
SK; 

 
 

(210) 401-2017 
(220) 22.2.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) BELOGENT 
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 402-2017 
(220) 22.2.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) AFLODERM 
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 408-2017 
(220) 22.2.2017 

 11 (511) 5, 32, 33 
(511) 5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-

ravky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske 
alebo zverolekárske použitie, potraviny pre doj-
čatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
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) 

  
 

(591) červená, modrá 
(731) Minerálka s.r.o., Staničná 499, 038 43 Kláštor 

pod Znievom, SK; 
 
 

(210) 415-2017 
(220) 22.2.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Vzdelávanie. 
(540) 

  
 

(591) biela, čierna, červená, žltá, modrá, zelená, hnedá 
(731) Cesta fantázie / Fantao o.z., Jahodová 21, 831 01 

Bratislava - Nové Mesto, SK; 
 
 

(210) 418-2017 
(220) 14.2.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nah-

rávky 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;  
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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 ko-
munikačnej siete; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; televízna a roz-
hlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výs-
tav; 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 
zamestnancov 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 progra-
mov; interaktívne televízne a rozhlasové vysiela-
nie; interaktívne vysielacie a komunikačné služ-
by; telefonická komunikácia; komunikačné služ-
by prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhla-
su, televízie, počítačovej siete, mobilných telefó-
nov; telekomunikačné služby; poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete; poskytovanie telekomunikačných kaná-
lov na telenákupy; poskytovanie priestoru na dis-
kusiu na internete; prenos správ, informácií, pub-
likácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom 
komunikačných sietí vrátane internetu; spravo-
dajské kancelárie; poradenské a informačné služ-
by 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, zá-
bavných, hudobných a športových súťaží; orga-
nizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklam-
ných); organizovanie súťaží prostredníctvom te-
lefónu (okrem reklamných); organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov 
a podujatí; zábavné parky; zábavné služby pos-
kytované prázdninovými tábormi; služby klubov 
zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchov-
no-zábavné klubové služby; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie školení; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé  
 

predstavenia; produkcia filmov (okrem reklam-
ných); hudobná tvorba; služby filmových, diva-
delných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; 
požičiavanie filmov; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; služby di-
vadelných, koncertných a varietných umelcov; 
rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a špor-
tové podujatia; produkcia a prenájom zvukových 
a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklam-
ných); vydavateľské služby (okrem vydávania 
reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopi-
sov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); 
on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); vydávanie elektro-
nických publikácií (okrem reklamných); elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; tábory na športové sústredenia; kurzy tele-
sného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondič-
né cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes 
cvičenia); zábavné služby nočných klubov; on- 
-line poskytovanie počítačových hier z počítačo-
vých sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; in-
formácie o možnostiach rozptýlenia; informácie 
o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, 
správy, novinky z oblasti šou biznisu; preklada-
teľské služby; prenájom dekorácií na predstave-
nia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audio prístrojov, video prístrojov, vi-
deorekordérov, premietačiek, televíznych prijí-
mačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prí-
strojov; prenájom športového výstroja (okrem 
dopravných prostriedkov); reportérske služby; 
pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v ob-
lasti výchovy a vzdelávania); organizovanie loté-
rií a stávkových hier; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; služby diskdžoke-
jov; on- line poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania); on-line poskytovanie vi-
deozáznamov (bez možnosti kopírovania); ha-
zardné hry; poradenské a informačné služby v ob-
lasti služieb uvedených v triede 41 tohto zozna-
mu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, on- 
-line a interaktívnymi počítačovými službami. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

slavská 1/a, 843 56 Bratislava 48, SK; 
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 
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(210) 420-2017 
(220) 14.2.2017 

 11 (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 vyu-
čovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); 
tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; 
pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický to-
var); 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 ko-
munikačnej siete; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; televízna a roz-
hlasová reklama; rozširovanie reklamných ozna-
mov; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; vydávanie reklamných textov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný ma-
nažment; odborné obchodné poradenstvo; prezen-
tácia výrobkov a služieb v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie ochutná-
vok vín na podporu predaja; organizovanie rek-
lamných hier na podporu predaja; služby mode-
liek na reklamné účely a podporu predaja výrob-
kov a služieb; vyhľadávanie sponzorov; poraden-
ské a informačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 35 tohto zoznamu; komerčné in-
formačné kancelárie; produkcia reklamných fil-
mov; služby výberu zamestnancov účinkujúcich 
v zábavných reláciách (výber spevákov, taneční-
kov a nových tvárí - modeliek, modelov, hoste-
siek); maloobchodné služby s alkoholickými ná-
pojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie progra-
mov; interaktívne televízne a rozhlasové vysiela-
nie; interaktívne vysielacie a komunikačné služ-
by; telefonická komunikácia; komunikačné služ-
by prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhla-
su, televízie, počítačovej siete, mobilných telefó-
nov; telekomunikačné služby; poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete; poskytovanie telekomunikačných kaná-
lov na telenákupy; poskytovanie priestoru na dis-
kusiu na internete; prenos správ, informácií, pub-
likácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom  
 

komunikačných sietí vrátane internetu; spravo-
dajské kancelárie; poradenské a informačné služ-
by v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto 
zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športo-
vých programov; produkcia hudobných progra-
mov; produkcia interaktívnych televíznych prog-
ramov a hier; zábava; interaktívna zábava; hu-
dobné skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
dujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, 
zábavných, hudobných a športových súťaží; or-
ganizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklam-
ných); organizovanie súťaží prostredníctvom te-
lefónu (okrem reklamných); organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov 
a podujatí; zábavné parky; zábavné služby pos-
kytované prázdninovými tábormi; služby klubov 
zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchov-
no-zábavné klubové služby; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie školení; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; produkcia filmov (okrem reklam-
ných); hudobná tvorba; služby filmových, diva-
delných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; 
požičiavanie filmov; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; služby di-
vadelných, koncertných a varietných umelcov; re-
zervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a špor-
tové podujatia; produkcia a prenájom zvukových 
a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklam-
ných); vydavateľské služby (okrem vydávania rek-
lamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov 
a iných tlačovín (okrem reklamných textov); on- 
-line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); vydávanie elektronických 
publikácií (okrem reklamných); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na 
športové sústredenie; kurzy telesného cvičenia; 
fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); zá-
bavné služby nočných klubov; on-line poskyto-
vanie počítačových hier z počítačových sietí; in-
formácie o výchove, vzdelávaní; informácie o mož-
nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach 
zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky 
z oblasti šou biznisu; prekladateľské služby; pre-
nájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie 
služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audio 
prístrojov, video prístrojov, videorekordérov, pre-
mietačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzde-
lávacích potrieb a prístrojov; prenájom športové-
ho výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
reportérske služby; pomoc pri výbere povolania 
(poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); 
organizovanie lotérií a stávkových hier; organi-
zovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
služby diskdžokejov; on- line poskytovanie digi-
tálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on-line 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); hazardné hry; poradenské a informač- 
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né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených 
v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom in-
ternetu, on-line a interaktívnymi počítačovými 
službami. 

(540) 

  
 

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-
ská 1/a, 843 56 Bratislava 48, SK; 

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

(210) 422-2017 
(220) 23.2.2017 

 11 (511) 22, 23, 25 
(511) 22 - Laná a špagáty; siete; stany a zakrývacie 

plachty; textilné ochranné striešky, markízy; lod-
né plachty; vrecia na skladovanie alebo prepravu 
sypkých hmôt; materiál na čalúnenie a vypchá-
vanie (okrem papiera, lepenky, gumy a plastov); 
vláknité textilné suroviny a ich náhradky. 
23 - Nite a priadze na textílie. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

(540) Kinex 
(731) CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Štúrova 101, 

059 21 Svit, SK; 
 
 

(210) 423-2017 
(220) 22.2.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; produkcia 

filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie ži-
vých vystúpení; premietanie kinematografických 
filmov; organizovanie a vedenie sympózií; písa-
nie textov; prekladateľské služby. 

(540) Ars Poetica International 
 Poetry Festival & Publishing 
 House 
(731) Ars Poetica, Vlčkova 18, 811 04 Bratislava 1, 

SK; 
 
 

(210) 425-2017 
(220) 23.2.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Výživové vlákniny; výživové doplnky; príp-

ravky na zníženie chuti do jedla na lekárske po-
užitie; lekárske prípravky na odtučňovacie kúry. 

 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) hnedá, zelená 
(731) Super Firma s.r.o., Palackého 2, 949 01 Nitra 1, 

SK; 
 
 

(210) 426-2017 
(220) 23.2.2017 

 11 (511) 39 
(511) 39 - Prenájom automobilov; automobilová dop-

rava; taxislužba. 
(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená 
(731) PLATINUM CARS, s.r.o., Dobronivská cesta 6, 

960 01 Zvolen 1, SK; 
(740) URBÁNI & Partners s.r.o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 441-2017 
(220) 23.2.2017 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické prípravky. 

(540) PROTECTUM 
(731) GLIM Care, s.r.o., Choustník 12, 391 18 Chous-

tník, CZ; 
 
 

(210) 447-2017 
(220) 24.2.2017 

 11 (511) 14, 16, 35 
(511) 14 - Ingoty z drahých kovov; mince; medaily; 

drahé kovy (surovina alebo polotovar); zlato (su-
rovina alebo polotovar); strieborný drôt; odznaky 
z drahých kovov; ihlice na kravaty; kazety na 
hodinky; zliatiny drahých kovov; platina. 
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; diáre; poznámkové zošity; príručky; 
prospekty; noviny; obežníky; tlačené publikácie; 
papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z pa-
piera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné 
vosky; písacie potreby; papiernický tovar; obálky 
(papiernický tovar); obaly (papiernický tovar);  
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nálepky (papiernický tovar); etikety okrem tex-
tilných; kancelárske potreby okrem nábytku, pre-
dovšetkým kancelárske potreby použité ako rek-
lamné predmety; perá (kancelárske potreby); 
poštové známky; adresné štítky do adresovacích 
strojov; kancelársky papier; listový papier; kopí-
rovací papier; pergamenový papier; papierové 
pásky; baliaci papier; albumy; atlasy; mapy; poh-
ľadnice; portréty; obrazy; fotografie; grafické 
reprodukcie; rytiny; baliace plastové fólie; tlači-
vá (formuláre) na zmluvy a podania; paragóny; 
papierové lepiace štítky; lepidlá na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; spi-
sové obaly (papiernický tovar); stolové prestiera-
nie z papiera; papierové servítky; papierové 
utierky; papierové alebo plastové vaky na bale-
nie; papierové alebo plastové vrecia a vrecká na 
balenie; krajčírske strihy. 
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s ingotmi z drahých kovov, s mincami, s medai-
lami, s drahými kovmi (surovinami alebo poloto-
varmi), so zlatom (surovinou alebo polotovarom), 
so strieborným drôtom, s odznakmi z drahých ko-
vov, s ihlicami na kravaty, s kazetami na hodin-
ky, so zliatinami drahých kovov; s platinou; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; rek-
lama; marketing; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); predvádzanie tovaru; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; obchodné odhady; analý-
zy nákladov; poskytovanie obchodných informá-
cií prostredníctvom webových stránok; on line 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; platené reklam-
né služby typu „klikni sem“; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; ob-
chodný manažment; pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; prieskum trhu; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); služby porovnávania cien; organizovanie 
komerčných alebo reklamných výstav; podpora 
predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; obchodné rady a informácie spotrebite-
ľom; reklamné činnosti; reklamné agentúry; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; analýzy nákladov; obchodné alebo podnika-
teľské informácie; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; profesionálne obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; rozhlasová reklama; televíz-
na reklama; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; služby porovnávania cien; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; lepenie 
plagátov; vyjednávanie a uzatváranie obchod-
ných transakcií pre tretie osoby; obchodný ma-
nažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; fakturácie; subdodávateľské služby (ob- 
 

chodné služby); obchodná správa licencií výrob-
kov a služieb (pre tretie osoby); poskytovanie  
a sprostredkovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; 
obchodné sprostredkovanie služieb. 

(540) 

  
 

(731) Pressburg Mint - Bratislavská mincovňa s. r. o., 
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5, SK; 

 
 

(210) 468-2017 
(220) 1.3.2017 

 11 (511) 8, 9 
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradie. 

9 - Prístroje a nástroje na meranie a váženie. 
(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(731) VEN SK, s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, 

SK; 
 
 

(210) 470-2017 
(220) 1.3.2017 

 11 (511) 8, 9 
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradie. 

9 - Prístroje a nástroje na meranie a váženie. 
(540) 

  
 

(591) červená 
(731) VEN SK, s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, 

SK; 
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(210) 503-2017 
(220) 3.3.2017 

 11 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Obchodný manažment pre športovcov; pries-

kum trhu; marketingový prieskum; prieskum ve-
rejnej mienky; marketing; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; reklama; televíz-
na reklama; rozhlasová reklama; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; navrhovanie 
reklamných materiálov; vyhľadávanie sponzo-
rov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); roz-
širovanie reklamných oznamov; zostavovanie šta-
tistík; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
vydávanie reklamných textov; aktualizovanie rek-
lamných materiálov; tvorba reklamných filmov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; aktualizácia a údržba informácií v regis-
troch; záznamy písomnej komunikácie a údajov; 
zostavovanie zoznamov informácií na obchodné 
alebo reklamné účely; písanie reklamných tex-
tov; lepenie plagátov; plánovanie stretnutí (kan-
celárske práce). 
39 - Organizovanie zájazdov; doprava, preprava; 
osobná doprava; automobilová doprava; autobu-
sová doprava; parkovanie automobilov (služby); 
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom miest 
na parkovanie; prenájom vozidiel; sprostredko-
vanie dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zá-
jazdov; skladovanie elektronicky uložených úda-
jov a dokumentov. 
41 - Organizovanie športových súťaží; telesná vý-
chova; poskytovanie športovísk; prenájom špor-
tových plôch; požičiavanie športového výstroja 
(okrem dopravných prostriedkov); vyučovanie; 
vzdelávanie; školenia; koučovanie (školenie); škol-
ské služby (vzdelávanie); individuálne vyučova-
nie; meranie času na športových podujatiach; pos-
kytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); prenájom 
štadiónov; akadémie (vzdelávanie); tábory na špor-
tové sústredenia; zábava; výchovnozábavné klu-
bové služby; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; organizovanie a vedenie ko-
lokvií; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou; vydávanie textov (okrem 
reklamných); praktický výcvik (ukážky); infor-
mácie o výchove a vzdelávaní; informácie o mož-
nostiach rekreácie; gymnastický výcvik; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy tele-
sného cvičenia; prenájom tenisových kurtov; fo-
tografické reportáže; fotografovanie; nahrávanie 
videopások; písanie textov; požičovne kníh (kniž-
nice); vydávanie kníh; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia; poskytovanie golfových 
ihrísk; online vydávanie elektronických kníh  
a časopisov; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); reportérske služby; preklada-
teľské služby; tlmočnícke služby; organizovanie 
plesov. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) modrá (CMYK 100/96/25/27) 
(731) Slovenská asociácia univerzitného športu, Trnav-

ská cesta 37, 831 04 Bratislava 3, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ 

& PARTNERI s.r.o., Bratislava 1, SK; 
 
 

(210) 504-2017 
(220) 3.3.2017 

 11 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Obchodný manažment pre športovcov; pries-

kum trhu; marketingový prieskum; prieskum ve-
rejnej mienky; marketing; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; reklama; televíz-
na reklama; rozhlasová reklama; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; navrhovanie 
reklamných materiálov; vyhľadávanie sponzorov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširova-
nie reklamných oznamov; zostavovanie štatistík; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); vydáva-
nie reklamných textov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; tvorba reklamných filmov; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; aktualizá-
cia a údržba údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba informácií v registroch; záz-
namy písomnej komunikácie a údajov; zostavo-
vanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; písanie reklamných textov; le-
penie plagátov; plánovanie stretnutí (kancelárske 
práce). 
39 - Organizovanie zájazdov; doprava, preprava; 
osobná doprava; automobilová doprava; autobu-
sová doprava; parkovanie automobilov (služby); 
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom miest 
na parkovanie; prenájom vozidiel; sprostredko-
vanie dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zá-
jazdov; skladovanie elektronicky uložených úda-
jov a dokumentov. 
41 - Organizovanie športových súťaží; telesná vý-
chova; poskytovanie športovísk; prenájom špor-
tových plôch; požičiavanie športového výstroja 
(okrem dopravných prostriedkov); vyučovanie; vzde-
lávanie; školenia; koučovanie (školenie); školské 
služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; 
meranie času na športových podujatiach; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); prenájom 
štadiónov; akadémie (vzdelávanie); tábory na špor-
tové sústredenia; zábava; výchovnozábavné klu-
bové služby; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; organizovanie a vedenie kolok-
vií; organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie kongresov; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; vydávanie textov (okrem rek- 
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lamných); praktický výcvik (ukážky); informácie 
o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach 
rekreácie; gymnastický výcvik; služby osobných 
trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cviče-
nia; prenájom tenisových kurtov; fotografické 
reportáže; fotografovanie; nahrávanie videopá-
sok; písanie textov; požičovne kníh (knižnice); 
vydávanie kníh; rezervácie vstupeniek na zábav-
né predstavenia; poskytovanie golfových ihrísk; 
online vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); reportérske služby; prekladateľské služ-
by; tlmočnícke služby; organizovanie plesov. 

(540) 

  
 

(591) modrá (CMYK 100/96/25/27), čierna (CMYK 
0/0/0/100) 

(731) Slovenská asociácia univerzitného športu, Trnav-
ská cesta 37, 831 04 Bratislava 3, SK; 

(740) ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ 
& PARTNERI s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 505-2017 
(220) 3.3.2017 

 11 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Obchodný manažment pre športovcov; prie-

skum trhu; marketingový prieskum; prieskum ve-
rejnej mienky; marketing; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; reklama; te-
levízna reklama; rozhlasová reklama; on line rek-
lama na počítačovej komunikačnej sieti; navrho-
vanie reklamných materiálov; vyhľadávanie spon-
zorov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
rozširovanie reklamných oznamov; zostavovanie 
štatistík; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
vydávanie reklamných textov; aktualizovanie rek-
lamných materiálov; tvorba reklamných filmov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; aktualizácia a údržba informácií v registroch; 
záznamy písomnej komunikácie a údajov; zosta-
vovanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; písanie reklamných textov; le-
penie plagátov; plánovanie stretnutí (kancelárske 
práce). 
39 - Organizovanie zájazdov; doprava, preprava; 
osobná doprava; automobilová doprava; autobu-
sová doprava; parkovanie automobilov (služby); 
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom miest 
na parkovanie, prenájom vozidiel; sprostredko-
vanie dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie 
zájazdov; skladovanie elektronicky uložených úda-
jov a dokumentov 
41 - Organizovanie športových súťaží; telesná vý-
chova; poskytovanie športovísk; prenájom špor-
tových plôch; požičiavanie športového výstroja 
(okrem dopravných prostriedkov); vyučovanie; vzde-
lávanie; školenia; koučovanie (školenie); školské 
služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie;  
 

meranie času na športových podujatiach; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); prenájom 
štadiónov; akadémie (vzdelávanie); tábory na špor-
tové sústredenia; zábava; výchovnozábavné klu-
bové služby; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; organizovanie a vedenie ko-
lokvií; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou; vydávanie textov (okrem 
reklamných); praktický výcvik (ukážky); infor-
mácie o výchove a vzdelávaní; informácie o mož-
nostiach rekreácie; gymnastický výcvik; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy tele-
sného cvičenia; prenájom tenisových kurtov; fo-
tografické reportáže; fotografovanie; nahrávanie 
videopások; písanie textov; požičovne kníh (kniž-
nice); vydávanie kníh; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia; poskytovanie golfových ih-
rísk; online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); reportérske služby; prekladateľské 
služby; tlmočnícke služby; organizovanie plesov. 

(540) Slovenská asociácia 
 univerzitného športu 
(731) Slovenská asociácia univerzitného športu, Trnav-

ská cesta 37, 831 04 Bratislava 3, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ 

& PARTNERI s.r.o., Bratislava 1, SK; 
 
 

(210) 506-2017 
(220) 3.3.2017 

 11 (511) 5, 9 
(511) 5 - Roztoky na kontaktné šošovky; prípravky na 

čistenie kontaktných šošoviek; prípravky na čis-
tenie okuliarových skiel. 
9 - Slnečné okuliare; okuliarové šošovky; výrob-
ky očnej optiky; okuliare; zväčšovacie sklá (opti-
ka); šošovky (optika); retiazky na okuliare; šnúr-
ky na okuliare; korekčné šošovky (optika); oku-
liare proti oslepeniu svetlom; okuliarové rámy; 
kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; okuliare 
na športovanie; puzdrá na kontaktné šošovky. 

(540) 

  
 

(591) žltá CMYK 3,22,97,1, čierna CMYK 0,0,0,100, 
zlatá CMYK 6,38,100,28, CMYK 4,0,86,0, 
CMYK 2,38,100,8 tmavo bordová CMYK: 
30,100,5, 50, biela 

(731) MANIA International s.r.o., Pri Podlužianke 3, 
934 01 Levice, SK; 

 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 183 
 
 

(210) 507-2017 
(220) 3.3.2017 

 11 (511) 5, 9 
(511) 5 - Roztoky na kontaktné šošovky; prípravky na 

čistenie kontaktných šošoviek; prípravky na čis-
tenie okuliarových skiel. 
9 - Slnečné okuliare; okuliarové šošovky; výrob-
ky očnej optiky; okuliare; zväčšovacie sklá (opti-
ka); šošovky (optika); retiazky na okuliare; šnúr-
ky na okuliare; korekčné šošovky (optika); oku-
liare proti oslepeniu svetlom; okuliarové rámy; 
kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; okuliare 
na športovanie; puzdrá na kontaktné šošovky. 

(540) 

  
 

(591) Tmavo bordová Pantone 1787C RAL3017 
CMYK: 39,100,51,36 

(731) MANIA International s.r.o., Pri Podlužianke 3, 
934 01 Levice, SK; 

 
 

(210) 514-2017 
(220) 6.3.2017 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie neh-

nuteľnosti. 
(540) 

  
 

(591) biela, fialová 
(731) Hoghová Andrea, Karola Šišku 23, 903 01 Senec, 

SK; 
 
 

(210) 516-2017 
(220) 6.3.2017 

 11 (511) 36, 41, 45 
(511) 36 - Daňové poradenstvo (okrem účtovníctva); 

finančné analýzy a poradenstvo; investičné ana-
lýzy a poradenstvo; analýzy a poradenstvo v ob-
lasti dlhov; analýzy a poradenstvo v oblasti pois-
tenia; advokátske úschovné služby; služby v ob-
lasti akvizícií nehnuteľností. 
41 - Vzdelávacie kurzy; školiace kurzy v oblasti 
práva; organizovanie a vedenie seminárov, kon-
ferencií, kongresov, kolokvií; vydávanie publiká-
cií; vydávanie časopisov; vydávanie brožúr; vy-
dávanie vzdelávacích materiálov; prekladateľské 
služby. 
45 - Právne služby; advokátske služby; právny 
výskum; mediačné služby; arbitrážne služby; práv-
ne poradenstvo v oblasti daní; právne služby  
v oblasti riešenia sporov. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená 
(731) Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Dvo-

řákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 517-2017 
(220) 6.3.2017 

 11 (511) 36, 41, 45 
(511) 36 - Daňové poradenstvo (okrem účtovníctva); 

finančné analýzy a poradenstvo; investičné ana-
lýzy a poradenstvo; analýzy a poradenstvo v ob-
lasti dlhov; analýzy a poradenstvo v oblasti pois-
tenia; advokátske úschovné služby; služby v ob-
lasti akvizícií nehnuteľností. 
41 - Vzdelávacie kurzy; školiace kurzy v oblasti 
práva; organizovanie a vedenie seminárov, kon-
ferencií, kongresov, kolokvií; vydávanie publiká-
cií; vydávanie časopisov; vydávanie brožúr; vy-
dávanie vzdelávacích materiálov; prekladateľské 
služby. 
45 - Právne služby; advokátske služby; právny 
výskum; mediačné služby; arbitrážne služby; práv-
ne poradenstvo v oblasti daní; právne služby  
v oblasti riešenia sporov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, tmavozelená, bledozelená, biela 
(731) Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Dvo-

řákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 518-2017 
(220) 6.3.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41 
(511) 9 - Nahraté magnetické nosiče údajov so zvuko-

vými, obrazovými a zvukovo-obrazovými záz-
namami; nahraté optické nosiče údajov so zvu-
kovými, obrazovými a zvukovo-obrazovými záz-
namami; videokazety; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); počítačové programy (sťahova-
teľné); sťahovateľné zvonenia do mobilných tele-
fónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahova-
teľné obrazové súbory; počítačové softvérové ap-
likácie (sťahovateľné); audiovizuálne kompaktné 
disky; optické kompaktné disky; počítačové prog-
ramy na počítačové hry; počítačový softvér (na-
hraté počítačové programy). 
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16 - Tlačoviny; noviny; tlačené publikácie; kni-
hy; plagáty; letáky; prospekty; kalendáre; albumy; 
diáre; poznámkové bloky; samolepky na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; papierové 
nálepky (papiernický tovar); brožúry; karty; ce-
ruzky; perá; písacie potreby; zápisníky (papier-
nický tovar); listový papier; papierové obrúsky 
(prestieranie); puzdrá na písacie potreby; perač-
níky; tlačené reklamné materiály; tlačivá; kance-
lárske potreby okrem nábytku; časopisy (periodiká). 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; prenájom reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prezentácia výrobkov  
a služieb v komunikačných médiách pre maloob-
chod; organizovanie reklamných hier na podporu 
predaja; vyhľadávanie sponzorov; maloobchodné 
služby s magnetickými nosičmi údajov, s nahra-
tými nosičmi zvukových záznamov, s nahratými 
nosičmi zvukovo-obrazových záznamov; s audio-
vizuálnymi kompaktnými diskami, s optickými 
diskami, s počítačovým softvérom (nahratými po-
čítačovými programami) s počítačovými hrami; 
reklamné agentúry; zásielkové reklamné služby; 
spracovanie textov; komerčné informačné kance-
lárie. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
vysielanie káblovej televízie; satelitné vysielanie; 
komunikačné služby prostredníctvom audiotextu; 
komunikačné služby prostredníctvom teletextu; 
komunikácia prostredníctvom počítačov; komu-
nikácia mobilnými telefónmi; telekomunikačné 
služby; poskytovanie telekomunikačného pripo-
jenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie 
telekomunikačných kanálov na telenákupy; pos-
kytovanie priestoru na diskusiu na internete; pre-
nos a Šírenie správ, informácií, publikácií, au-
diovizuálnych diel prostredníctvom komunikač-
ných sietí vrátane internetu; spravodajské kance-
lárie. 
39 - Skladovanie archivovaných rozhlasových, 
televíznych a filmových fondov na všetkých dru-
hoch nosičov údajov; balenie tovarov; uskladňo-
vanie tovarov; sprostredkovanie prepravy. 
41 - Tvorba publicistických, spravodajských, zá-
bavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; tvorba hudobných programov; hu-
dobno-skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
dujatí; moderovanie relácii, programov, podujali; 
dabingové služby; nahrávanie zvukových a zvu-
kovo-obrazových nahrávok; vydávanie textov ok-
rem reklamných; online poskytovanie elektronic-
kých publikácii online (bez možnosti kopírova-
nia), všetky služby uvedené v triede 41 tohto zoz-
namu poskytované prostredníctvom internetu, on-
line a interaktívnych počítačových služieb; vzde-
lávanie; zábava; zábavné parky; informácie o mož-
nostiach zábavy; poskytovanie športovísk; tvorba 
audiovizuálnych programov; nahrávanie video-
filmov; televízna zábava; požičiavanie nahráva-
cích a premietacích zariadení; požičiavanie os- 
 
 

vetľovacích zariadení; prenájom dekorácií na pred-
stavenia; požičiavanie kinematografických filmov; 
požičiavanie videopások; filmová tvorba (činnosť 
filmových štúdií); zhromažďovanie a poskytova-
nie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy  
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie a vedenie koncertov; organi-
zovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; or-
ganizovanie športových súťaží; organizovanie ve-
domostných súťaží (zábava); organizovanie zá-
bavných súťaží; organizovanie hudobných súťaží 
(okrem reklamných); organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a ve-
denie konferencii; organizovanie a vedenie ško-
lení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; služby nahrávacích 
štúdií; reportérske služby; publikačné služby ok-
rem vydávania reklamných a náborových textov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DPT služby). 

(540) ahoj slovensko 
(731) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 519-2017 
(220) 7.3.2017 

 11 (511) 5, 18, 21, 28, 31 
(511) 5 - Prípravky na umývanie psov (insekticídy). 

18 - Kožené vôdzky; obojky pre zvieratá; oble-
čenie pre zvieratá chované v domácnosti; pos-
troje pre zvieratá. 
21 - Kefy na zvieratá. 
28 - Hračky pre zvieratá chované v domácnosti. 
31 - Krmivo pre zvieratá chované v domácnosti. 

(540) DOONCHOO 
(731) Groman Monika, Mgr., Pod Párovcami 1331/30, 

921 01 Piešťany 1, SK; 
 
 

(210) 520-2017 
(220) 7.3.2017 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); financovanie 

(služby); konzultačné služby v oblasti poisťovníc-
tva. 

(540) 

  
 

(591) svetlo a tmavo modrá, biela, zlatá 
(731) GS MAT, s.r.o., Pod Hôrkami 15/357, 976 96 

Medzibrod, SK; 
 
 

(210) 521-2017 
(220) 7.3.2017 

 11 (511) 3, 5, 32 
(511) 3 - Ústne vody (nie na lekárske použitie); vlasové 

vody; kozmetické krémy; odličovacie prípravky; 
toaletné vody; éterické esencie; esenciálne oleje; 
esenciálne (éterické) oleje; výťažky z kvetov (par-
fuméria); kozmetické pleťové vody; čistiace príp-
ravky na okná automobilov; parfumy; kozmetic-
ké prípravky na starostlivosť o pleť. 
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5 - Potraviny pre batoľatá; minerálne vody na le-
kárske použitie; prípravky na kyslíkové kúpele; 
roztoky na kontaktné šošovky; liečivé čaje; by-
linkové čaje na lekárske použitie; farmaceutické 
prípravky proti lupinám; minerálne výživové do-
plnky; ústne vody na lekárske použitie; vlasové 
vody s liečivými účinkami. 
32 - Nealkoholické nápoje; sýtené vody; limoná-
dy; stolové vody; sódová voda (sifón); prípravky 
na výrobu minerálnej vody; minerálne vody (ná-
poje); prípravky na výrobu sýtenej vody; vody 
(nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; nealko-
holické ovocné nápoje; prípravky na výrobu ná-
pojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džú-
sy; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu 
limonád; prípravky na výrobu likérov; hroznový 
mušt (nekvasený); orgeada (nealkoholický ná-
poj); šerbety (nápoje); sarsaparila (nealkoholický 
nápoj); nealkoholické aperitívy; nealkoholické 
koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje; ne-
alkoholický jablkový mušt; mixované ovocné alebo 
zeleninové nápoje ; nealkoholické nápoje s aloou 
pravou; pivové koktaily; sójové nápoje, nie ná-
hradky mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; 
ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; nealkoho-
lické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické 
nápoje s čajovou príchuťou. 

(540) 

  
 

(591) svetlomodrá, tmavomodrá, biela 
(731) AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o., Pod Ry-

bou 5, 974 01 Banská Bystrica 1, SK; 
 
 

(210) 522-2017 
(220) 7.3.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Služby osobných trénerov (fitnes cvičenia). 
(540) 

  
 

(591) biela, čierna, žltá (svetlá, tmavá), zelená, modrá 
(svetlá, tmavá), ružová, červená, oker 

(731) Augustín Branislav, Ing., F. Urbánka 46, 052 01 
Spišská Nová Ves 1, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 524-2017 
(220) 23.2.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; výživové doplnky; 

potravinové doplnky na lekárske použitie; diétne 
látky upravené na lekárske použitie; vitamínové 
prípravky; minerálne výživové doplnky. 

(540) 

  
 

(591) zelená, žltá, hnedá, oranžová 
(731) A. NATTERMANN & CIE. GMBH, Nattermann-

allee 1, D-50829 Köln, DE; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 540-2017 
(220) 8.3.2017 

 11 (511) 16, 35, 39 
(511) 16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-

reby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; potreby 
pre výtvarníkov a návrhárov; štetce; učebné a vy-
učovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká na ba-
lenie; typy (tlačové písmo), štočky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 

(540) 

  
 

(591) modrá, tmavomodrá, tyrkysová, sivá 
(731) Polygrafické centrum, s.r.o., Palisády 33, 811 06 

Bratislava 1, SK; 
(740) AK Dlhopolec s.r.o., Zvolen 1, SK; 

 
 

(210) 548-2017 
(220) 24.2.2017 

 11 (511) 7, 9, 35, 40, 42 
(511) 7 - Rezacie stroje; rezacie stroje na rezanie dreva; 

laserové rezacie stroje; stroje na rezanie vodným 
lúčom; zariadenia na rezanie elektrickým oblú-
kom; kyslíkové rezacie horáky (stroje); rytecké 
stroje; diamanty na rezanie (časti strojov); for-
movacie, profilovacie stroje; strihacie stroje; elek-
trické nožnice; elektrické nože; čepele (časti stro-
jov); frézovačky (stroje); manipulátory (zariade-
nia na nakladanie a vykladanie); obrábacie stroje;  
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 strojové sekáče; regulátory (časti strojov); regu-
látory otáčok strojov a motorov; nástrojové brú-
sky, ostričky (stroje); brúsky (stroje); píly (stro-
je); pílové listy (časti strojov); valcovne; vodiace 
zariadenia (časti strojov); zdviháky (stroje); nito-
vacie stroje; vŕtacie stroje; dierovače, dierkovacie 
stroje; lisy (priemyselné stroje); elektrické stroje 
a prístroje na leštenie; razidlá (stroje); dokončo-
vacie stroje (finišéry); hnacie motory (nie do po-
zemných vozidiel); prevody, nie do pozemných 
vozidiel; nástroje (časti strojov); ručné nástroje  
a náradie (nie na ručný pohon); zotrvačníky 
(stroje); pokovovacie stroje. 
9 - Lasery (nie na lekárske použitie); skenery (za-
riadenia na spracovanie údajov); optické senzory; 
senzory (meracie prístroje) nie na lekárske použi-
tie; časti a súčasti optických meracích prístrojov; 
časti a súčasti optických elektronických prístro-
jov; optické prístroje a nástroje; počítačový soft-
vér (nahraté počítačové programy); počítačové 
optimalizačné programy (nahraté); monitorova-
cie počítačové programy; počítačové operačné 
programy (nahraté); počítačové programy (sťa-
hovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); zvukové signálne zariadenia; elektronické 
informačné tabule; elektronické reklamné tabule; 
počítače; počítacie stroje; digitálne počítadlá (to-
talizátory); zariadenia na zaznamenávanie vzdia-
lenosti; otáčkomery; počítačové pamäte; perifér-
ne zariadenia počítačov; pamäťové karty zaria-
dení na videohry; počítačové rozhrania; zariade-
nia na spracovanie údajov; procesory (centrálne 
procesorové jednotky); notebooky (prenosné po-
čítače); počítačový hardvér; monitory (počítačo-
vý hardvér); počítačové tlačiarne; diaľkové ovlá-
dače; audiovizuálne vyučovacie prístroje; elek-
tronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); 
čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie 
údajov); optické čítacie zariadenia; magnetické 
disky; optické disky; optické kompaktné disky; 
magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-
jov; USB kľúče; prehrávače kompaktných dis-
kov; vysielače elektronických signálov; vedecké, 
námorné, geodetické, fotografické, kinematogra-
fické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vy-
učovacie prístroje a nástroje; prístroje a nástroje 
na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumulá-
ciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prú-
du; prístroje na nahrávanie, prenos alebo repro-
dukciu zvuku, obrazu alebo údajov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 7 a 9 tohto zoznamu; 
obchodné sprostredkovateľské služby; subdodá-
vateľské služby (obchodné služby); poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; prenájom predajných stánkov; 
služby porovnávania cien; podpora predaja (pre 
tretie osoby); rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); vzťahy s verejnosťou (public relations); rek-
lama; televízna reklama; rozhlasová reklama; 
rozširovanie reklamných oznamov; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; prenájom rek-
lamného času v komunikačných médiách; grafic- 
 

ká úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie 
reklamných textov; marketing; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; prená-
jom bilbordov; lepenie plagátov; prenájom rek-
lamných plôch; prenájom reklamných materiá-
lov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; správa počítačových súborov; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 40 a 42 
tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií  
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
40 - Kreslenie, rezanie a rytie laserom; rezanie 
materiálov laserom; rezanie materiálov vodným 
lúčom; spracovanie materiálov laserovým lúčom; 
laserové obrábanie kovov; rezanie dreva; rezanie 
guľatiny; rytie, gravírovanie; pílenie; informácie 
o úprave a spracovaní materiálov; konečná úpra-
va povrchov (mechanická alebo chemická); zos-
tavovanie tovarov na objednávku (pre tretie oso-
by); obrusovanie; frézovanie; poniklovanie; chró-
movanie; cínovanie, pokovovanie cínom; kováč-
stvo; odlievanie kovov; kalenie kovov; pokovo-
vanie; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; 
obrábanie kovov; spájkovanie; zváranie; piesko-
vanie; recyklácia odpadu; spracovanie odpadu (trans-
formácia); triedenie odpadu a recyklovateľného 
materiálu; likvidácia odpadu; poskytovanie rád  
a informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 
42 - Návrh počítačových systémov; technologické 
poradenstvo; odborné poradenstvo v oblasti tech-
nológií; technologický výskum; výskum v oblasti 
technológií rezania; výskum v oblasti technológií 
laserového obrábania kovov; výskum v oblasti 
meracích technológií; technologické projektové 
štúdie; technologické plánovacie služby; pora-
denstvo v oblasti počítačových technológií; tvor-
ba softvéru; tvorba optimalizačného softvéru na 
rezanie materiálov; prevod (konverzia) počítačo-
vých programov alebo údajov (nie fyzický); pre-
vod údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; počítačové programova-
nie; obnovovanie počítačových databáz; uchová-
vanie elektronických údajov; inštalácia počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového soft-
véru; údržba počítačového softvéru; požičiavanie 
počítačového softvéru; diaľkové monitorovanie 
počítačových systémov; poradenstvo v oblasti po-
čítačových programov; poradenstvo v oblasti ná-
vrhu a vývoja počítačového hardvéru; inžinierska 
činnosť; štúdie technických projektov; strojársky 
výskum; fyzikálny výskum; skúšky materiálov; 
expertízy (inžinierske práce); technický pries-
kum; kontroly kvality; priemyselné dizajnérstvo; 
kalibrácia; poradenstvo v oblasti úspory energie; 
energetické audity; externé poskytovanie služieb 
v oblasti informačných technológií; poradenstvo 
v oblasti informačných technológií; poskytovanie 
informácií o počítačových technológiách a prog- 
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ramovaní prostredníctvom webových stránok; 
poskytovanie rád a informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elekt-
ronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(591) modrá, odtiene sivej 
(731) BIATEC LASER TECHNOLOGY s.r.o., Ven-

túrska 7, 811 01 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 566-2017 
(220) 10.3.2017 

 11 (511) 17, 35, 37 
(511) 17 - Zvukovoizolačné materiály; izolačné hmoty; 

izolačné laky; izolačné prípravky na ochranu bu-
dov od vlhkosti; izolačné nátery. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; riadenie obchodnej činnosti v sta-
vebníctve. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); izolovanie 
proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb. 

(540) 

  
(591) čierna, červená 
(731) AVJ spol. s r.o., Osuského 42, 851 03 Bratislava 5, 

SK; 
 
 

(210) 601-2017 
(220) 15.3.2017 

 11 (511) 35, 41, 43, 44 
(511) 35 - Marketing; reklama; marketingový pries-

kum; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výs-
tav; poradenské služby pri riadení obchodnej čin-
nosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; prenájom reklamných 
materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna 
reklama; vydávanie reklamných textov; zásielko-
vé reklamné služby; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz ;zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; prieskum 
trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); spracovanie textov; pre-
nájom reklamných plôch; podpora predaja (pre 
tretie osoby); on line reklama na počítačovej ko- 
 

 

 munikačnej sieti; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; obchod-
né sprostredkovateľské služby. 
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; informácie o možnostiach rekreácie; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); kurzy te-
lesného cvičenia; služby osobných trénerov (fit-
nes cvičenia); informácie o možnostiach zábavy; 
zábava; zábavné parky; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží; školenia; posky-
tovanie športovísk; výchovnozábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služ-
by); informácie o možnosti zábavy; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; orga-
nizovanie živých vystúpení; organizovanie špor-
tových súťaží; organizovanie a plánovanie ve-
čierkov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
módnych prehliadok na zábavné účely. 
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackba-
ry); hotelierske služby; kaviarne; prenájom pred-
náškových sál; prenájom prenosných stavieb; do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); reštauračné (stravovacie) služby; sa-
moobslužné reštaurácie; hotelierske služby; pre-
nájom prechodného ubytovania; rezervácie uby-
tovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v pen-
ziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; uby-
tovacie kancelárie (hotely, penzióny); poskyto-
vanie prechodného ubytovania v hoteloch, pen-
ziónoch, turistických a prázdninových táboroch, 
ubytovniach, na farmách a v rekreačných zaria-
deniach; poskytovanie reštauračných (stravova-
cích) služieb v hoteloch, penziónoch, turistických 
a prázdninových táboroch, ubytovniach, na far-
mách a v rekreačných zariadeniach. 
44 - Fyzioterapia; zotavovne; sanatóriá; lekárske 
služby; kadernícke salóny; masáže; verejné kúpe-
le (na hygienické účely); termálne kúpele; turec-
ké kúpele; terapeutické služby; služby chiroprak-
tikov; manikúra; ošetrovateľské služby; zdravot-
nícka starostlivosť; sauny (služby); soláriá (služ-
by); farmaceutické poradenstvo; aromaterapeu-
tické služby; salóny krásy. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, biela 
(731) KÚPELE SLIAČ a.s., Sliač, 962 31 Sliač, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 604-2017 
(220) 1.3.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky humánne. 

(540) PRILAZIL 
(731) Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, 102 37 

Praha 10, Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(210) 620-2017 
(220) 17.3.2017 

 11 (511) 3, 14, 18 
(511) 3 - Mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; rú-

že; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); 
vonné drevo; laky na nechty; prípravky na líče-
nie; vlasové vody; esenciálne oleje z cédrového 
dreva; farby na vlasy; prípravky na vlasovú on-
duláciu; citrónové esenciálne oleje; kozmetické 
taštičky; kozmetické prípravky; kozmetické kré-
my; krémy na kožu; odličovacie prípravky; 
chlórnan draselný (javelská voda); levanduľová 
voda; voňavky; toaletné vody; prášok pranie  
z kôry kviláje mydlovej; šmirgľový papier; ka-
didlo; depilačné prípravky; epilačné prípravky; 
éterické esencie; esenciálne oleje; esenciálne 
(éterické) oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); 
líčidlá; základné zložky kvetinových parfumov; 
vydymovacie prípravky (parfumy); oleje na koz-
metické použitie;jazmínový olej; levanduľový olej; 
čistiace oleje; voňavkárske oleje; ružový olej; ole-
je na toaletné použitie; ionón (parfuméria); koz-
metické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; 
mätové výťažky (esenciálne oleje); mäta na vo-
ňavkárske použitie; pižmo (parfuméria); parfu-
my; voňavkárske výrobky; kozmetické prípravky 
na starostlivosť o pleť; leštiaci kameň; dezodo-
račné mydlá; mydielka; kozmetické farby; anti-
perspiranty (kozmetické výrobky); amoniak; aro-
matické látky (esenciálne oleje); voňavé zmesi 
(potpourris); kadidlové tyčinky; osviežovače vzdu-
chu; prípravky z aloy pravej na kozmetické po-
užitie; lesky na pery; balzamy (nie na lekárske 
použitie); cédratové esenciálne oleje; prípravky 
do kúpeľa (nie na lekárske použitie); bylinkové 
výťažky na kozmetické použitie; ambra (parfu-
méria); dezodoranty (parfuméria). 
14 - Acháty; hodinové ručičky; ingoty z drahých 
kovov; jantárové šperky; jantárové korálky; amu-
lety (klenotnícke výrobky); strieborný drôt; strie-
borná niť (klenotnícke výrobky); hodiny; hodi-
nárske kyvadlá; perá (časti hodinových strojov); 
náramky (klenotnícke výrobky); náramkové ho-
dinky; remienky na náramkové hodinky; príve-
sky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke 
výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; slneč-
né hodiny; hodinové stroje; retiazky (klenotnícke 
výrobky); retiazky na hodinky; chronografy (ho-
dinky); chronometre; chronoskopy (na meranie 
krátkych časových úsekov); nástroje na meranie 
času, časomiery; náhrdelníky (klenotnícke vý-
robky); elektrické hodiny a hodinky; spony na 
kravaty; mince; diamanty; retiazky z drahých ko-
vov (klenotnícke výrobky); nite z drahých kovov 
(klenotnícke výrobky); atómové hodiny; kontrol-
né hodiny (na kontrolu ďalších hodín); hodinové 
skrinky; irídium; šperky zo slonoviny; gagátové 
ozdoby; gagát (smolné uhlie) (surovina alebo po-
lotovar); medené žetóny; klenotnícke výrobky; 
klenoty; medailóny (klenotnícke výrobky); me-
daily; drahé kovy (surovina alebo polotovar); ho-
dinky; hodinkové pružiny (perá); hodinkové 
sklíčka; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové 
a hodinkové strojčeky); olivín (drahé kamene); 
zlato (surovina alebo polotovar); zlaté nite (kle-
notnícke výrobky); osmium; paládium; ozdobné 
ihlice; korálky (klenotnícke výrobky); polodra-
hokamy; drahé kamene; platina; budíky; ródium;  
 

ruténium; spinely (drahé kamene); sochy z dra-
hých kovov; štras (brúsené olovnaté sklo); zliati-
ny drahých kovov; hodinárske kotvičky; prstene 
(klenotnícke výrobky); umelecké diela z drahých 
kovov; škatuľky, schránky z drahých kovov; kle-
notnícke výrobky na pokrývky hlavy; náušnice; 
klenotnícke výrobky na obuv; manžetové gombí-
ky; busty z drahých kovov; hodinkové puzdrá 
(súčasť hodiniek); kazety na hodinky; figuríny  
z drahých kovov; sošky z drahých kovov; ihlice 
(klenotnícke výrobky); ihlice na kravaty; odz-
naky z drahých kovov; krúžky na kľúče (s príve-
skom alebo ozdobou); striebro (surovina alebo 
polotovar); stopky; klenoty, šperky z emailovanej 
keramiky; šperkovnice; korálky na výrobu šper-
kov; šperkárske uzávery; komponenty šperkov; 
cestovné obaly a puzdrá na šperky; kabošony na 
výrobu šperkov; krúžky na kľúče z drahých ko-
vov; krabičky na šperky; hodinkové ručičky; 
modlitebné korálky misbaha; textilné vyšívané 
náramky (bižutéria); prívesky na kľúče; ružence. 
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); kožené 
škatule na klobúky; cestovné kufre; kožené šnúr-
ky; vypracované kože; kožené remienky; koža 
(surovina alebo polotovar); kožené nite; kožené 
ozdoby na nábytok; moleskin (imitácia kože); 
tašky na nosenie detí; plecniaky; kabelkové rá-
my; kožušiny; náprsné tašky; diplomatické kufrí-
ky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; ak-
tovky (kožená galantéria); kožené cestovné taš-
ky; kufre; kufrík na toaletné potreby (prázdny); 
kožené alebo kožou potiahnuté škatule; sieťové 
nákupné tašky; športové tašky; šatky na nosenie 
dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; menovky 
na batožinu; kožené štítky; spoločenské kabelky. 

(540) 

  
 

(591) modrá; 
(731) Bogus Tatiana, Nad Plážou 27, 974 01 Banská Bys-

trica 1, SK; 
(740) Spišiak Ivan, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 621-2017 
(220) 17.3.2017 

 11 (511) 3, 14, 18 
(511) 3 - Mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; rú-

že; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); 
vonné drevo; laky na nechty; prípravky na líče-
nie; vlasové vody; esenciálne oleje z cédrového 
dreva; farby na vlasy; prípravky na vlasovú on-
duláciu; citrónové esenciálne oleje; kozmetické 
taštičky; kozmetické prípravky; kozmetické kré-
my; krémy na kožu; odličovacie prípravky; 
chlórnan draselný (javelská voda); levanduľová 
voda; voňavky; toaletné vody; prášok pranie  
z kôry kviláje mydlovej; šmirgľový papier; ka-
didlo; depilačné prípravky; epilačné prípravky;  
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 éterické esencie; esenciálne oleje; esenciálne (éte-
rické) oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); lí-
čidlá; základné zložky kvetinových parfumov; 
vydymovacie prípravky (parfumy); oleje na koz-
metické použitie;jazmínový olej; levanduľový 
olej; čistiace oleje; voňavkárske oleje; ružový 
olej; oleje na toaletné použitie; ionón (parfumé-
ria); kozmetické pleťové vody; čistiace toaletné 
mlieka; mätové výťažky (esenciálne oleje); mäta 
na voňavkárske použitie; pižmo (parfuméria); 
parfumy; voňavkárske výrobky; kozmetické príp-
ravky na starostlivosť o pleť; leštiaci kameň; de-
zodoračné mydlá; mydielka; kozmetické farby; 
antiperspiranty (kozmetické výrobky); amoniak; 
aromatické látky (esenciálne oleje); voňavé zme-
si (potpourris); kadidlové tyčinky; osviežovače 
vzduchu; prípravky z aloy pravej na kozmetické 
použitie; lesky na pery; balzamy (nie na lekárske 
použitie); cédratové esenciálne oleje; prípravky 
do kúpeľa (nie na lekárske použitie); bylinkové 
výťažky na kozmetické použitie; ambra (parfu-
méria); dezodoranty (parfuméria). 
14 - Acháty; hodinové ručičky; ingoty z drahých 
kovov; jantárové šperky; jantárové korálky; amu-
lety (klenotnícke výrobky); strieborný drôt; strie-
borná niť (klenotnícke výrobky); hodiny; hodi-
nárske kyvadlá; perá (časti hodinových strojov); 
náramky (klenotnícke výrobky); náramkové ho-
dinky; remienky na náramkové hodinky; príve-
sky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke 
výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; sl-
nečné hodiny; hodinové stroje; retiazky (klenot-
nícke výrobky); retiazky na hodinky; chronogra-
fy (hodinky); chronometre; chronoskopy (na me-
ranie krátkych časových úsekov); nástroje na me-
ranie času, časomiery; náhrdelníky (klenotnícke 
výrobky); elektrické hodiny a hodinky; spony na 
kravaty; mince; diamanty; retiazky z drahých ko-
vov (klenotnícke výrobky); nite z drahých kovov 
(klenotnícke výrobky); atómové hodiny; kontrol-
né hodiny (na kontrolu ďalších hodín); hodinové 
skrinky; irídium; šperky zo slonoviny; gagátové 
ozdoby; gagát (smolné uhlie) (surovina alebo po-
lotovar); medené žetóny; klenotnícke výrobky; 
klenoty; medailóny (klenotnícke výrobky); me-
daily; drahé kovy (surovina alebo polotovar); ho-
dinky; hodinkové pružiny (perá); hodinkové sklíč-
ka; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové  
a hodinkové strojčeky); olivín (drahé kamene); 
zlato (surovina alebo polotovar); zlaté nite (kle-
notnícke výrobky); osmium; paládium; ozdobné 
ihlice; korálky (klenotnícke výrobky); polodra-
hokamy; drahé kamene; platina; budíky; ródium; 
ruténium; spinely (drahé kamene); sochy z dra-
hých kovov; štras (brúsené olovnaté sklo); zliati-
ny drahých kovov; hodinárske kotvičky; prstene 
(klenotnícke výrobky); umelecké diela z drahých 
kovov; škatuľky, schránky z drahých kovov; kle-
notnícke výrobky na pokrývky hlavy; náušnice; 
klenotnícke výrobky na obuv; manžetové gombí-
ky; busty z drahých kovov; hodinkové puzdrá 
(súčasť hodiniek); kazety na hodinky; figuríny  
z drahých kovov; sošky z drahých kovov; ihlice 
(klenotnícke výrobky); ihlice na kravaty; od-
znaky z drahých kovov; krúžky na kľúče (s prí-
veskom alebo ozdobou); striebro (surovina alebo 
polotovar); stopky; klenoty, šperky z emailovanej 
keramiky; šperkovnice; korálky na výrobu šper- 
 

kov; šperkárske uzávery; komponenty šperkov; 
cestovné obaly a puzdrá na šperky; kabošony na 
výrobu šperkov; krúžky na kľúče z drahých ko-
vov; krabičky na šperky; hodinkové ručičky; 
modlitebné korálky misbaha; textilné vyšívané 
náramky (bižutéria); prívesky na kľúče; ružence. 
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); kožené 
škatule na klobúky; cestovné kufre; kožené šnúr-
ky; vypracované kože; kožené remienky; koža 
(surovina alebo polotovar); kožené nite; kožené 
ozdoby na nábytok; moleskin (imitácia kože); 
tašky na nosenie detí; plecniaky; kabelkové rá-
my; kožušiny; náprsné tašky; diplomatické kufrí-
ky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; ak-
tovky (kožená galantéria); kožené cestovné taš-
ky; kufre; kufrík na toaletné potreby (prázdny); 
kožené alebo kožou potiahnuté škatule; sieťové 
nákupné tašky; športové tašky; šatky na nosenie 
dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; menovky 
na batožinu; kožené štítky; spoločenské kabelky. 

(540) 

  
 

(591) modrá; 
(731) Bogus Tatiana, Nad Plážou 27, 974 01 Banská Bys-

trica 1, SK; 
(740) Spišiak Ivan, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 639-2017 
(220) 20.3.2017 

 11 (511) 16, 18, 21, 24, 25, 28 
(511) 16 - Obrazy; zošity; rysovacie potreby; perační-

ky; písacie potreby; školské potreby (papiernický 
tovar); kalendáre. 
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); cestov-
né kufre; dáždniky; kabelky; cestovné tašky; va-
ky na nosenie dojčiat. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky; termosky; nočníky; 
kuchynský riad; cestovné, turistické fľaše. 
24 - Nažehľovacie textílie; textílie; bytový textil; 
textilné uteráky; textilné etikety; textílie pre odev-
ný priemysel. 
25 - Obuv; spodná bielizeň; odevy; zástery. 
28 - Hračky; hry; plyšové hračky; bublifuky. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, sivá, modrá, oranžová 
(731) Mgr. Romana Bačková - R- angel, Budyšínska 82/16, 

831 03 Bratislava 3, SK; 
(740) Vadovická Viera, Mgr., Bratislava, SK; 
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(210) 643-2017 
(220) 3.3.2017 

 11 (511) 29, 30, 32, 35, 39, 43 
(511) 29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované 

ovocie a zelenina; mrazené ovocie; mrazená ze-
lenina; ovocné rôsoly; džemy; marmelády; ovoc-
né zaváraniny; ovocné pretlaky; ovocná dreň; 
vajcia; mlieko; mliečne výrobky; mliečne koktai-
ly; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); 
maslo; potravinárske oleje a tuky; želatína. 
30 - Káva; kávové náhradky; čaj; kakao; čokolá-
da; čajové nápoje; ľadový čaj; kávové nápoje; 
mliečne kávové nápoje; ľadová káva; kakaové 
nápoje; mliečne kakaové nápoje; čokoládové ná-
poje; mliečne čokoládové nápoje; cukor; pekár-
ske výrobky; cukrárske výrobky; cukrovinky; 
mrazené mliečne cukrovinky; zmrzliny; zmesi na 
prípravu zmrzliny; prášky na výrobu zmrzlín; 
prísady do zmrzlín (spojivá); mrazené jogurty 
(mrazené potraviny); sorbety; ľad (prírodný ale-
bo umelý); ľadové kocky; ľadová drť; ľad do ná-
pojov; kukuričné pukance; pražená kukurica; omáč-
ky (chuťové prísady); marináda (chuťové prísady). 
32 - Nealkoholické nápoje; mrazené nealkoho-
lické nápoje; nealkoholické koktaily; vody (ná-
poje); minerálne vody (nápoje); sódová voda; sý-
tená voda; stolová voda; mušty; džúsy; ovocné 
džúsy; zeleninové džúsy; nektáre; sirupy; príp-
ravky na výrobu nealkoholických nápojov; zmesi 
na prípravu chladených nealkoholických nápo-
jov; zmesi na prípravu mrazených nealkoholic-
kých nápojov; prášky na výrobu chladených ne-
alkoholických nápojov; prášky na výrobu mraze-
ných nealkoholických nápojov; čiastočne mraze-
né ľadové nápoje (ľadová kaša). 
35 - Reklama; prenájom predajných automatov. 
39 - Balenie tovaru; doručovanie tovaru; sklado-
vanie tovaru; prenájom mraziacich strojov a za-
riadení; prenájom chladiarenských zariadení. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; požičia-
vanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom za-
riadení na výdaj nápojov; prenájom zariadení na 
prípravu pukancov; poradenstvo v oblasti gastro-
nómie. 

(540) POLARiCO 
(731) CORNiCO Company, s. r. o., Diaľničná cesta 16/B, 

903 01 Senec, SK; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 644-2017 
(220) 3.3.2017 

 11 (511) 18, 40, 42 
(511) 18 - Kožené kabelky; kožené šnúrky; vypracova-

né kože; kožené remene (sedlárske výrobky); ko-
žené remienky; kožené nite; kožené popruhy; ak-
tovky (kožená galantéria); kožené cestovné tašky 
(kožená galantéria); kožené alebo kožou potiah-
nuté škatule; kožené alebo kožou potiahnuté 
puzdrá; kožené štítky. 
40 - Farbenie kože; spracovanie kože. 
 
 
 
 
 

42 - Navrhovanie kožených kabeliek, dizajnérstvo 
v oblasti kožených kabeliek; módne návrhárstvo 
v oblasti kožených kabeliek; tvorba dizajnov pre 
kožené kabelky. 

(540) 

  
 

(731) DR s.r.o., Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, 
SK; 

(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 
 

(210) 658-2017 
(220) 22.3.2017 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko; mliečne výrobky; syry; smotana 

(mliečne výrobky). 

(540) PANDÚR 
(731) HASTIA FOOD, s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
(740) JANČI & Partners s.r.o., Advokátska kancelária, 

Liptovský Mikuláš, SK; 
 
 

(210) 807-2017 
(220) 3.4.2017 

 11 (511) 35, 36, 44 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-

níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rek-
lama. 
36 - Zdravotné poistenie; informácie o poistení. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; 
lekárnické služby (príprava predpísaných liekov). 

(540) 

  
 

(591) zelená, červená 
(731) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska ces-

ta 2, 851 04 Bratislava 5, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
1682-2012 244964 
1358-2014 244785 
  479-2015 244965 
1366-2015 244787 
1990-2015 244788 
2473-2015 244790 
2480-2015 244789 
5118-2015 244791 
5496-2015 244792 
  180-2016 244793 
  181-2016 244794 
  182-2016 244795 
  183-2016 244796 
  188-2016 244797 
  189-2016 244798 
  191-2016 244799 
  211-2016 244800 
  424-2016 244801 
  425-2016 244802 
  468-2016 244803 
  469-2016 244804 
  679-2016 244805 
  859-2016 244806 
  911-2016 244807 
  976-2016 244808 
1061-2016 244968 
1284-2016 244809 
1337-2016 244810 
1372-2016 244811 
1387-2016 244812 
1452-2016 244813 
1465-2016 244814 
1469-2016 244815 
1534-2016 244816 
1576-2016 244817 
1577-2016 244818 
1578-2016 244819 
1583-2016 244820 
1653-2016 244821 
1654-2016 244822 
1655-2016 244823 
1656-2016 244824 
1661-2016 244825 
1662-2016 244826 
1663-2016 244827 

1688-2016 244828 
1695-2016 244829 
1730-2016 244830 
1746-2016 244831 
1757-2016 244832 
1759-2016 244833 
1761-2016 244834 
1762-2016 244835 
1822-2016 244836 
1823-2016 244837 
1837-2016 244838 
1842-2016 244839 
1852-2016 244840 
1853-2016 244841 
1855-2016 244842 
1857-2016 244843 
1858-2016 244844 
1863-2016 244845 
1875-2016 244846 
1876-2016 244847 
1888-2016 244848 
1890-2016 244849 
1891-2016 244850 
1896-2016 244851 
1897-2016 244852 
1911-2016 244853 
1937-2016 244854 
1939-2016 244855 
1954-2016 244856 
1965-2016 244857 
1966-2016 244858 
1967-2016 244859 
1968-2016 244860 
1984-2016 244861 
1985-2016 244862 
1988-2016 244863 
1989-2016 244864 
1990-2016 244865 
1991-2016 244866 
1994-2016 244867 
1995-2016 244868 
2049-2016 244869 
2090-2016 244870 
2114-2016 244871 
2118-2016 244872 

2119-2016 244873 
2120-2016 244874 
2126-2016 244875 
2135-2016 244876 
2148-2016 244877 
2149-2016 244878 
2163-2016 244879 
2168-2016 244880 
2184-2016 244881 
2185-2016 244882 
2186-2016 244904 
2188-2016 244905 
2190-2016 244883 
2193-2016 244884 
2199-2016 244885 
2202-2016 244886 
2203-2016 244887 
2204-2016 244888 
2205-2016 244889 
2214-2016 244890 
2216-2016 244891 
2225-2016 244892 
2226-2016 244893 
2228-2016 244894 
2229-2016 244895 
2252-2016 244896 
2258-2016 244897 
2259-2016 244898 
2260-2016 244899 
2261-2016 244900 
2263-2016 244901 
2264-2016 244902 
2265-2016 244903 
2273-2016 244908 
2275-2016 244909 
2276-2016 244910 
2278-2016 244911 
2280-2016 244912 
2281-2016 244913 
2285-2016 244914 
2288-2016 244915 
2289-2016 244916 
2290-2016 244917 
2292-2016 244918 
2297-2016 244919 

2298-2016 244920 
2304-2016 244921 
2312-2016 244922 
2344-2016 244923 
2346-2016 244924 
2402-2016 244925 
5242-2016 244926 
5284-2016 244927 
5302-2016 244928 
5306-2016 244929 
5307-2016 244930 
5314-2016 244931 
5315-2016 244932 
5316-2016 244933 
5317-2016 244934 
5318-2016 244935 
5319-2016 244936 
5320-2016 244937 
5321-2016 244938 
5322-2016 244939 
5324-2016 244940 
5325-2016 244941 
5326-2016 244942 
5327-2016 244943 
5328-2016 244944 
5330-2016 244945 
5331-2016 244946 
5332-2016 244947 
5340-2016 244948 
5341-2016 244949 
5359-2016 244950 
5360-2016 244951 
5366-2016 244952 
5367-2016 244953 
5368-2016 244954 
5369-2016 244955 
5370-2016 244956 
5373-2016 244957 
5374-2016 244958 
5379-2016 244959 
5383-2016 244960 
5406-2016 244961 
5424-2016 244962 
5427-2016 244963 

 
 
 

(111) 244785 
(151) 26.4.2017 
(180) 30.7.2024 
(210) 1358-2014 
(220) 30.7.2014 
(442) 3.1.2017 
(732) ZIH Corp., 3 Overlook Point, Lincolnshire, Illi-

nois 60069, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 
 
 
 

(111) 244787 
(151) 26.4.2017 
(180) 24.6.2025 
(210) 1366-2015 
(220) 24.6.2015 
(442) 3.1.2017 
(732) Herb Vitea s.r.o., Bernolákova 518/26, 972 01 

Bojnice, SK; 
 
 
 
 



192 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

(111) 244788 
(151) 26.4.2017 
(180) 29.9.2025 
(210) 1990-2015 
(220) 29.9.2015 
(442) 3.1.2017 
(732) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Cha-

lupku 8, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 244789 
(151) 26.4.2017 
(180) 10.12.2025 
(210) 2480-2015 
(220) 10.12.2015 
(442) 3.1.2017 
(732) Agence EMOTIONS, s.r.o., Kvačalova 10, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Šiška Milan, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244790 
(151) 26.4.2017 
(180) 4.12.2025 
(210) 2473-2015 
(220) 4.12.2015 
(442) 1.3.2016 
(732) SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvani- 

ho 7/D, 821 04 Bratislava, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 244791 
(151) 26.4.2017 
(180) 2.3.2025 
(210) 5118-2015 
(220) 2.3.2015 
(310) 520063 
(320) 13.2.2015 
(330) CZ 
(442) 3.1.2017 
(732) JMM CS spol. s r.o., Střížkovská 434/31, 180 00 

Praha 8, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244792 
(151) 26.4.2017 
(180) 17.9.2025 
(210) 5496-2015 
(220) 17.9.2015 
(442) 3.1.2017 
(732) Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 19000 Praha 9, 

Vysočany, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244793 
(151) 26.4.2017 
(180) 1.2.2026 
(210) 180-2016 
(220) 1.2.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

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

 
 

(111) 244794 
(151) 26.4.2017 
(180) 1.2.2026 
(210) 181-2016 
(220) 1.2.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

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

 
 

(111) 244795 
(151) 26.4.2017 
(180) 1.2.2026 
(210) 182-2016 
(220) 1.2.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

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

 
 

(111) 244796 
(151) 26.4.2017 
(180) 1.2.2026 
(210) 183-2016 
(220) 1.2.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

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

 
 

(111) 244797 
(151) 26.4.2017 
(180) 1.2.2026 
(210) 188-2016 
(220) 1.2.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

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

 
 

(111) 244798 
(151) 27.4.2017 
(180) 1.2.2026 
(210) 189-2016 
(220) 1.2.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

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

 
 

(111) 244799 
(151) 27.4.2017 
(180) 1.2.2026 
(210) 191-2016 
(220) 1.2.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha 5, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 244800 
(151) 27.4.2017 
(180) 8.2.2026 
(210) 211-2016 
(220) 8.2.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Danish Crown A/S, Marsvej 43, DK-8960 Ran-

ders SØ, DK; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244801 
(151) 27.4.2017 
(180) 26.2.2026 
(210) 424-2016 
(220) 26.2.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Casperise s.r.o., Sásovská cesta 16/A, 974 11 

Banská Bystrica, SK; 
(740) Ing. Ernest Mišura - EMERO, Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244802 
(151) 27.4.2017 
(180) 26.2.2026 
(210) 425-2016 
(220) 26.2.2016 
(310) 528108 
(320) 18.1.2016 
(330) CZ 
(442) 3.1.2017 
(732) AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 

Praha 10, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 244803 
(151) 27.4.2017 
(180) 2.3.2026 
(210) 468-2016 
(220) 2.3.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Seni-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244804 
(151) 27.4.2017 
(180) 2.3.2026 
(210) 469-2016 
(220) 2.3.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Seni-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244805 
(151) 27.4.2017 
(180) 31.3.2026 
(210) 679-2016 
(220) 31.3.2016 
(442) 3.1.2017 
 
 

(732) Němcová Katarína, Horná Lehota 203, 976 81 
Podbrezová, SK; 

 
 

(111) 244806 
(151) 27.4.2017 
(180) 19.4.2026 
(210) 859-2016 
(220) 19.4.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Groupama Biztosító Zrt., Erzsébet királyné útja 

1/C, 1146 Budapešť, HU; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244807 
(151) 27.4.2017 
(180) 28.4.2026 
(210) 911-2016 
(220) 28.4.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Rexa Lucián, Kukučínova 24/12, 972 12 Nedože-

ry-Brezany, SK; 
 
 

(111) 244808 
(151) 27.4.2017 
(180) 5.5.2026 
(210) 976-2016 
(220) 5.5.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Affinitas GmbH, Kohlfurter Strasse 41/43, 10999 

Berlin, DE; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244809 
(151) 27.4.2017 
(180) 10.6.2026 
(210) 1284-2016 
(220) 10.6.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Miškovová Zuzana, Ing., Toryská 512/6, 040 11 

Košice - Západ, SK; 
 
 

(111) 244810 
(151) 27.4.2017 
(180) 14.6.2026 
(210) 1337-2016 
(220) 14.6.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) STAR production, s.r.o., Dr. Vladíma Clementisa 10, 

821 02 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244811 
(151) 27.4.2017 
(180) 21.6.2026 
(210) 1372-2016 
(220) 21.6.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) DPD Services, a.s., Šulekova 2, 811 06 Bratisla-

va, SK; 
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(111) 244812 
(151) 27.4.2017 
(180) 21.6.2026 
(210) 1387-2016 
(220) 21.6.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) VRÁŤ MA, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratisla-

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

 
 

(111) 244813 
(151) 27.4.2017 
(180) 1.7.2026 
(210) 1452-2016 
(220) 1.7.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) DPD Services, a.s., Šulekova 2, 811 06 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 244814 
(151) 27.4.2017 
(180) 6.7.2026 
(210) 1465-2016 
(220) 6.7.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) SAPRO, s. r. o., Konská 455, 739 61 Třinec, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 244815 
(151) 27.4.2017 
(180) 30.8.2022 
(210) 1469-2016 
(220) 30.8.2012 
(442) 3.1.2017 
(641) 011152402, 30.08.2012 
(732) ADAMA Agan Ltd, Northern Industrial Zone, 

Ashdod 7710201, IL; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244816 
(151) 27.4.2017 
(180) 14.7.2026 
(210) 1534-2016 
(220) 14.7.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Bučan Ján, Lachova 26, 851 03 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244817 
(151) 27.4.2017 
(180) 21.7.2026 
(210) 1576-2016 
(220) 21.7.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

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

 
 
 
 
 
 
 

(111) 244818 
(151) 27.4.2017 
(180) 21.7.2026 
(210) 1577-2016 
(220) 21.7.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

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

 
 

(111) 244819 
(151) 27.4.2017 
(180) 21.7.2026 
(210) 1578-2016 
(220) 21.7.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

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

 
 

(111) 244820 
(151) 27.4.2017 
(180) 22.7.2026 
(210) 1583-2016 
(220) 22.7.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORLING s.r.o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí 

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

 
 

(111) 244821 
(151) 27.4.2017 
(180) 2.8.2026 
(210) 1653-2016 
(220) 2.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) HOFER SK, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žili-

na, SK; 
 
 

(111) 244822 
(151) 27.4.2017 
(180) 29.7.2026 
(210) 1654-2016 
(220) 29.7.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šes-

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

 
 

(111) 244823 
(151) 27.4.2017 
(180) 29.7.2026 
(210) 1655-2016 
(220) 29.7.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šes-

tajovice, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 244824 
(151) 27.4.2017 
(180) 2.8.2026 
(210) 1656-2016 
(220) 2.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 19000 Praha 9, 

Vysočany, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244825 
(151) 27.4.2017 
(180) 3.8.2026 
(210) 1661-2016 
(220) 3.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ROYAL TRANS TRADE s.r.o., Za dráhou 21, 

902 01 Pezinok, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244826 
(151) 27.4.2017 
(180) 3.8.2026 
(210) 1662-2016 
(220) 3.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ROYAL TRANS TRADE s.r.o., Za dráhou 21, 

902 01 Pezinok, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244827 
(151) 27.4.2017 
(180) 3.8.2026 
(210) 1663-2016 
(220) 3.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ROYAL TRANS TRADE s.r.o., Za dráhou 21, 

902 01 Pezinok, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244828 
(151) 27.4.2017 
(180) 5.8.2026 
(210) 1688-2016 
(220) 5.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 244829 
(151) 27.4.2017 
(180) 5.8.2026 
(210) 1695-2016 
(220) 5.8.2016 
(310) 532544 
(320) 13.7.2016 
(330) CZ 
(442) 3.1.2017 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

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

 
 

(111) 244830 
(151) 27.4.2017 
(180) 12.8.2026 
(210) 1730-2016 
(220) 12.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) DSD Partners, s.r.o., Bratislavská 49/B, 841 06 

Bratislava, SK; 
(740) Právny dom - advokáti, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244831 
(151) 27.4.2017 
(180) 15.8.2026 
(210) 1746-2016 
(220) 15.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Ol-

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

 
 

(111) 244832 
(151) 27.4.2017 
(180) 17.8.2026 
(210) 1757-2016 
(220) 17.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Saber s.r.o., Pestovateľská 19, 977 01 Brezno, SK; 

 
 

(111) 244833 
(151) 27.4.2017 
(180) 17.8.2026 
(210) 1759-2016 
(220) 17.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Saber s.r.o., Pestovateľská 19, 977 01 Brezno, SK; 

 
 

(111) 244834 
(151) 27.4.2017 
(180) 17.8.2026 
(210) 1761-2016 
(220) 17.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Saber s.r.o., Pestovateľská 19, 977 01 Brezno, SK; 

 
 

(111) 244835 
(151) 27.4.2017 
(180) 17.8.2026 
(210) 1762-2016 
(220) 17.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Saber s.r.o., Pestovateľská 19, 977 01 Brezno, SK; 

 
 

(111) 244836 
(151) 27.4.2017 
(180) 23.8.2026 
(210) 1822-2016 
(220) 23.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Plajer Zoltán, Baštová 2308/1, 945 01 Komárno, 

SK; 
(740) Žuža Tomáš, Komárno, SK; 
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(111) 244837 
(151) 27.4.2017 
(180) 23.8.2026 
(210) 1823-2016 
(220) 23.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Plajer Zoltán, Baštová 2308/1, 945 01 Komárno, 

SK; 
(740) Žuža Tomáš, Komárno, SK; 

 
 

(111) 244838 
(151) 27.4.2017 
(180) 14.10.2026 
(210) 1837-2016 
(220) 14.10.2016 
(310) 530492 
(320) 19.4.2016 
(330) CZ 
(442) 3.1.2017 
(732) BEAS, a.s., Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hra-

dec Králové - Pražské Předměstí, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244839 
(151) 27.4.2017 
(180) 24.8.2026 
(210) 1842-2016 
(220) 24.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(111) 244840 
(151) 27.4.2017 
(180) 25.8.2026 
(210) 1852-2016 
(220) 25.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(111) 244841 
(151) 27.4.2017 
(180) 25.8.2026 
(210) 1853-2016 
(220) 25.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(111) 244842 
(151) 27.4.2017 
(180) 4.10.2026 
(210) 1855-2016 
(220) 4.10.2016 
(442) 3.1.2017 
 
 

(732) Stráňavský Jaroslav, Tajov 242, 976 34 Tajov, SK; 
 
 

(111) 244843 
(151) 27.4.2017 
(180) 30.8.2026 
(210) 1857-2016 
(220) 30.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Závodská Lucia, Roháčska 165, 027 32 Zuberec, 

SK; 
 
 

(111) 244844 
(151) 27.4.2017 
(180) 30.8.2026 
(210) 1858-2016 
(220) 30.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Závodská Lucia, Roháčska 165, 027 32 Zuberec, 

SK; 
 
 

(111) 244845 
(151) 27.4.2017 
(180) 30.8.2026 
(210) 1863-2016 
(220) 30.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) EUROMILK, a. s., Bratislavská 41, 932 15 Veľ-

ký Meder, SK; 
 
 

(111) 244846 
(151) 27.4.2017 
(180) 30.8.2026 
(210) 1875-2016 
(220) 30.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244847 
(151) 27.4.2017 
(180) 30.8.2026 
(210) 1876-2016 
(220) 30.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Mikita Tomáš, Branisková 18, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 244848 
(151) 27.4.2017 
(180) 26.8.2026 
(210) 1888-2016 
(220) 26.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) FIDARU s.r.o., Moravská 737/42, 908 48 Kop-

čany, SK; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 244849 
(151) 27.4.2017 
(180) 31.8.2026 
(210) 1890-2016 
(220) 31.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244850 
(151) 27.4.2017 
(180) 31.8.2026 
(210) 1891-2016 
(220) 31.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244851 
(151) 27.4.2017 
(180) 2.9.2026 
(210) 1896-2016 
(220) 2.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava - mestská časť Petržalka, SK; 
 
 

(111) 244852 
(151) 27.4.2017 
(180) 2.9.2026 
(210) 1897-2016 
(220) 2.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava - mestská časť Petržalka, SK; 
 
 

(111) 244853 
(151) 27.4.2017 
(180) 31.8.2026 
(210) 1911-2016 
(220) 31.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ŠAMOTKA, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalu-

žany, Hrnčiarske Zalužany 200, 980 12 Hrnčiar-
ske Zalužany, SK; 

(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 244854 
(151) 27.4.2017 
(180) 7.9.2026 
(210) 1937-2016 
(220) 7.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) FINCA s.r.o., Strojnícka 86, 821 05 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244855 
(151) 27.4.2017 
(180) 7.9.2026 
(210) 1939-2016 
(220) 7.9.2016 
 

(442) 3.1.2017 
(732) Kojnok Daniel, Cintorínska 5188/7, 984 01 Lu-

čenec, SK; 
 
 

(111) 244856 
(151) 27.4.2017 
(180) 7.9.2026 
(210) 1954-2016 
(220) 7.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) F-PLUS spol. s r.o. spoločnosť s ručením obme-

dzeným, Beckov 577, 916 38 Beckov, SK; 
 
 

(111) 244857 
(151) 27.4.2017 
(180) 7.9.2026 
(210) 1965-2016 
(220) 7.9.2016 
(310) 532540 
(320) 13.7.2016 
(330) CZ 
(442) 3.1.2017 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

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

 
 

(111) 244858 
(151) 27.4.2017 
(180) 7.9.2026 
(210) 1966-2016 
(220) 7.9.2016 
(310) 532541 
(320) 13.7.2016 
(330) CZ 
(442) 3.1.2017 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

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

 
 

(111) 244859 
(151) 27.4.2017 
(180) 7.9.2026 
(210) 1967-2016 
(220) 7.9.2016 
(310) 532542 
(320) 13.7.2016 
(330) CZ 
(442) 3.1.2017 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

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

 
 

(111) 244860 
(151) 27.4.2017 
(180) 7.9.2026 
(210) 1968-2016 
(220) 7.9.2016 
(310) 532543 
(320) 13.7.2016 
(330) CZ 
(442) 3.1.2017 
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(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 
Plzeň, CZ; 

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

(111) 244861 
(151) 27.4.2017 
(180) 12.9.2026 
(210) 1984-2016 
(220) 12.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Hipp Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o./ Mgr. Ma-

těj Smolař, Praha, CZ; 
 
 

(111) 244862 
(151) 27.4.2017 
(180) 12.9.2026 
(210) 1985-2016 
(220) 12.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Hipp Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o./ Mgr. Ma-

těj Smolař, Praha, CZ; 
 
 

(111) 244863 
(151) 27.4.2017 
(180) 12.9.2026 
(210) 1988-2016 
(220) 12.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244864 
(151) 27.4.2017 
(180) 12.9.2026 
(210) 1989-2016 
(220) 12.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244865 
(151) 27.4.2017 
(180) 12.9.2026 
(210) 1990-2016 
(220) 12.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244866 
(151) 27.4.2017 
(180) 13.9.2026 
(210) 1991-2016 
(220) 13.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Selepceny stores, s.r.o., Lazovná 3, 974 01 Ban-

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

 
 

(111) 244867 
(151) 27.4.2017 
(180) 9.9.2026 
(210) 1994-2016 
(220) 9.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(111) 244868 
(151) 27.4.2017 
(180) 9.9.2026 
(210) 1995-2016 
(220) 9.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(111) 244869 
(151) 27.4.2017 
(180) 21.9.2026 
(210) 2049-2016 
(220) 21.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Jurovatý Jozef, Mgr., L. Svobodu 27, 909 01 

Skalica, SK; 
 
 

(111) 244870 
(151) 27.4.2017 
(180) 22.9.2026 
(210) 2090-2016 
(220) 22.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Corlonez a.s., Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, SK; 
 
 

(111) 244871 
(151) 27.4.2017 
(180) 29.9.2026 
(210) 2114-2016 
(220) 29.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) NAF, s.r.o., Kaplna 333, 900 84 Kaplna, SK; 

 
 

(111) 244872 
(151) 27.4.2017 
(180) 30.9.2026 
(210) 2118-2016 
(220) 30.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PEN-TECH s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 244873 
(151) 27.4.2017 
(180) 30.9.2026 
(210) 2119-2016 
(220) 30.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Bednár Miroslav, Ing., Turčianska 1139/8, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) VRBA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 244874 
(151) 27.4.2017 
(180) 30.9.2026 
(210) 2120-2016 
(220) 30.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Pankovčinová Ľubica, Dargovských hrdinov 1830/6, 

066 01 Humenné, SK; 
(740) Lodová Amrichová Zuzana, JUDr. Ing., Humen-

né, SK; 
 
 

(111) 244875 
(151) 27.4.2017 
(180) 28.9.2026 
(210) 2126-2016 
(220) 28.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ANEXT, a.s., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
(740) Slabejová Adriána, Ing. arch., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244876 
(151) 27.4.2017 
(180) 29.9.2026 
(210) 2135-2016 
(220) 29.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Berkyová Juliana, Závodská cesta 60, 010 01 Ži-

lina, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 244877 
(151) 27.4.2017 
(180) 5.10.2026 
(210) 2148-2016 
(220) 5.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Bednár Tomáš, Ing., Tajovského 8539/3D, 010 01 

Žilina, SK; Šustek Milan, Ing., Čadečka 2935, 
022 01 Čadca, SK; 

 
 

(111) 244878 
(151) 27.4.2017 
(180) 5.10.2026 
(210) 2149-2016 
(220) 5.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Bednár Tomáš, Ing., Tajovského 8539/3D, 010 01 

Žilina, SK; Šustek Milan, Ing., Čadečka 2935, 022 
01 Čadca, SK; 

 
 

(111) 244879 
(151) 27.4.2017 
(180) 7.10.2026 
(210) 2163-2016 
(220) 7.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) AGROJÁN s.r.o., Viničná cesta 52, 968 01 Nová 

Baňa - Štále, SK; 
(740) Kováčik Andrej, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 

(111) 244880 
(151) 27.4.2017 
(180) 10.10.2026 
(210) 2168-2016 
(220) 10.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. 

s r.o., 268, 930 21 Dunajský Klátov, SK; 
 
 

(111) 244881 
(151) 27.4.2017 
(180) 12.10.2026 
(210) 2184-2016 
(220) 12.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Vejačka Michal, Ing., Štítová 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 

 
 

(111) 244882 
(151) 27.4.2017 
(180) 12.10.2026 
(210) 2185-2016 
(220) 12.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Vejačka Michal, Ing., Štítová 1, 040 01 Košice, 

SK; 
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 

 
 

(111) 244883 
(151) 27.4.2017 
(180) 12.10.2026 
(210) 2190-2016 
(220) 12.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Hipp Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o./ Mgr. Ma-

těj Smolař, Praha, CZ; 
 
 

(111) 244884 
(151) 27.4.2017 
(180) 13.10.2026 
(210) 2193-2016 
(220) 13.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) KOLBE, s.r.o., Čajakova 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Tverďák Dalibor, Mgr., Košice, SK; 

 
 

(111) 244885 
(151) 27.4.2017 
(180) 14.10.2026 
(210) 2199-2016 
(220) 14.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Rybníček Richard, Mgr., Pod Brezinou 82, 911 01 

Trenčín, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 244886 
(151) 27.4.2017 
(180) 14.10.2026 
(210) 2202-2016 
(220) 14.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Marieta Širáková - ŠTÝL, Poľná 19, 053 21 Mar-

kušovce, SK; 
 
 

(111) 244887 
(151) 27.4.2017 
(180) 11.10.2026 
(210) 2203-2016 
(220) 11.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) m art inn s.r.o., č. 723, 913 32 Dolná Súča, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244888 
(151) 27.4.2017 
(180) 11.10.2026 
(210) 2204-2016 
(220) 11.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(111) 244889 
(151) 27.4.2017 
(180) 13.10.2026 
(210) 2205-2016 
(220) 13.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(111) 244890 
(151) 27.4.2017 
(180) 12.10.2026 
(210) 2214-2016 
(220) 12.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Brati-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244891 
(151) 28.4.2017 
(180) 17.10.2026 
(210) 2216-2016 
(220) 17.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Dan-Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 

Veľký Meder, SK; 
 
 
 
 

(111) 244892 
(151) 28.4.2017 
(180) 12.10.2026 
(210) 2225-2016 
(220) 12.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(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) 244893 
(151) 28.4.2017 
(180) 12.10.2026 
(210) 2226-2016 
(220) 12.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(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) 244894 
(151) 28.4.2017 
(180) 20.10.2026 
(210) 2228-2016 
(220) 20.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) VITAR, s.r.o., Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, 

CZ; 
 
 

(111) 244895 
(151) 28.4.2017 
(180) 14.10.2026 
(210) 2229-2016 
(220) 14.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244896 
(151) 28.4.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2252-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Sládečková Lucia, Mgr., Bajkalská 5467/13A, 

821 02 Bratislava - Ružinov, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 244897 
(151) 28.4.2017 
(180) 18.10.2026 
(210) 2258-2016 
(220) 18.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 
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(111) 244898 
(151) 28.4.2017 
(180) 18.10.2026 
(210) 2259-2016 
(220) 18.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244899 
(151) 28.4.2017 
(180) 18.10.2026 
(210) 2260-2016 
(220) 18.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244900 
(151) 28.4.2017 
(180) 18.10.2026 
(210) 2261-2016 
(220) 18.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244901 
(151) 28.4.2017 
(180) 18.10.2026 
(210) 2263-2016 
(220) 18.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244902 
(151) 28.4.2017 
(180) 18.10.2026 
(210) 2264-2016 
(220) 18.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244903 
(151) 28.4.2017 
(180) 18.10.2026 
(210) 2265-2016 
(220) 18.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 
 
 

(111) 244904 
(151) 28.4.2017 
(180) 12.10.2026 
(210) 2186-2016 
(220) 12.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244905 
(151) 28.4.2017 
(180) 12.10.2026 
(210) 2188-2016 
(220) 12.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244908 
(151) 2.5.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2273-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244909 
(151) 2.5.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2275-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244910 
(151) 2.5.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2276-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244911 
(151) 2.5.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2278-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 
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(111) 244912 
(151) 2.5.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2280-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244913 
(151) 2.5.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2281-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244914 
(151) 2.5.2017 
(180) 24.10.2026 
(210) 2285-2016 
(220) 24.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) KM Properties, a.s., Močarianska 1, 071 01 Mi-

chalovce, SK; 
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 

 
 

(111) 244915 
(151) 2.5.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2288-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244916 
(151) 2.5.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2289-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 244917 
(151) 2.5.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2290-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 
 
 

(111) 244918 
(151) 2.5.2017 
(180) 21.10.2026 
(210) 2292-2016 
(220) 21.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) NiKA, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2841, 911 05 Tren-

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

 
 

(111) 244919 
(151) 2.5.2017 
(180) 25.10.2026 
(210) 2297-2016 
(220) 25.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) AUDITCOM s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(740) Majerský Jindrich, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244920 
(151) 2.5.2017 
(180) 25.10.2026 
(210) 2298-2016 
(220) 25.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) FINCOM GROUP, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Majerský Jindrich, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244921 
(151) 2.5.2017 
(180) 26.10.2026 
(210) 2304-2016 
(220) 26.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 244922 
(151) 2.5.2017 
(180) 25.10.2026 
(210) 2312-2016 
(220) 25.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Kvietkovo Family, Smetanov háj 287/13, 929 01 

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

 
 

(111) 244923 
(151) 2.5.2017 
(180) 31.10.2026 
(210) 2344-2016 
(220) 31.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIA-

TION, 900 Metro Center Boulevard, 94404 Fos-
ter City, California, US; 

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



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (zapísané ochranné známky) 203 
 

(111) 244924 
(151) 2.5.2017 
(180) 3.11.2026 
(210) 2346-2016 
(220) 3.11.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Tracík Peter, Ing. arch., Hronská 204/9, 040 11 

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

 
 

(111) 244925 
(151) 2.5.2017 
(180) 14.11.2026 
(210) 2402-2016 
(220) 14.11.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Makarov Yury, Ing., Brigádnická 1022/38, 841 10 

Bratislava - mestská časť Devín, SK; 
 
 

(111) 244926 
(151) 2.5.2017 
(180) 29.6.2026 
(210) 5242-2016 
(220) 29.6.2016 
(442) 2.11.2016 
(732) AWA'S EUROPE LTD, s.r.o., Kazanská 25, 821 06 

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

 
 

(111) 244927 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5284-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244928 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5302-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244929 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5306-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244930 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5307-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244931 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5314-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244932 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5315-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244933 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5316-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244934 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5317-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244935 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5318-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
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(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 
-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 

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

 
 

(111) 244936 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5319-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244937 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5320-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244938 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5321-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244939 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5322-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244940 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5324-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 
 
 

(111) 244941 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5325-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244942 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5326-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244943 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5327-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244944 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5328-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244945 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5330-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244946 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5331-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
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(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 
-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 

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

 
 

(111) 244947 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.8.2026 
(210) 5332-2016 
(220) 9.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244948 
(151) 2.5.2017 
(180) 16.8.2026 
(210) 5340-2016 
(220) 16.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) BoneCare s.r.o., Korunní 2569/108g, 10100 Pra-

ha 10, CZ; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244949 
(151) 2.5.2017 
(180) 17.8.2026 
(210) 5341-2016 
(220) 17.8.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244950 
(151) 2.5.2017 
(180) 6.9.2026 
(210) 5359-2016 
(220) 6.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PR Clinic s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratisla-

va, SK; 
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244951 
(151) 2.5.2017 
(180) 6.9.2026 
(210) 5360-2016 
(220) 6.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PR Clinic s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratisla-

va, SK; 
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 244952 
(151) 2.5.2017 
(180) 9.9.2026 
(210) 5366-2016 
(220) 9.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) 313 GROUP, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bra-

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

SK; 
 
 

(111) 244953 
(151) 2.5.2017 
(180) 12.9.2026 
(210) 5367-2016 
(220) 12.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Nagy Marek, Družstevná 1367/18, 900 27 Berno-

lákovo, SK; 
 
 

(111) 244954 
(151) 2.5.2017 
(180) 13.9.2026 
(210) 5368-2016 
(220) 13.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka 

pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244955 
(151) 2.5.2017 
(180) 13.9.2026 
(210) 5369-2016 
(220) 13.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka 

pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244956 
(151) 2.5.2017 
(180) 13.9.2026 
(210) 5370-2016 
(220) 13.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Brati-

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

 
 

(111) 244957 
(151) 2.5.2017 
(180) 14.9.2026 
(210) 5373-2016 
(220) 14.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Nypl Eduard, Dlážděná 1426, 463 11 Liberec, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 244958 
(151) 2.5.2017 
(180) 19.9.2026 
(210) 5374-2016 
(220) 19.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) V4-BRAND s.r.o., Veľký Lég 597, 930 37 Leh-

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

 
 

(111) 244959 
(151) 2.5.2017 
(180) 20.9.2026 
(210) 5379-2016 
(220) 20.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka 

pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244960 
(151) 2.5.2017 
(180) 21.9.2026 
(210) 5383-2016 
(220) 21.9.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Franck d.d., Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244961 
(151) 2.5.2017 
(180) 12.10.2026 
(210) 5406-2016 
(220) 12.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) SANNY TEA s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 

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

 
 

(111) 244962 
(151) 2.5.2017 
(180) 25.10.2026 
(210) 5424-2016 
(220) 25.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Alfa Life s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244963 
(151) 2.5.2017 
(180) 27.10.2026 
(210) 5427-2016 
(220) 27.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 244964 
(151) 9.5.2017 
(180) 8.11.2022 
(210) 1682-2012 
(220) 8.11.2012 
(442) 4.2.2013 
(732) DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 

Námestovo, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 244965 
(151) 9.5.2017 
(180) 12.3.2025 
(210) 479-2015 
(220) 12.3.2015 
(442) 1.3.2016 
(732) SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvani- 

ho 7/D, 821 04 Bratislava, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 244968 
(151) 11.5.2017 
(180) 13.5.2026 
(210) 1061-2016 
(220) 13.5.2016 
(442) 5.9.2016 
(732) BESTRENT s.r.o., Tomášikova 10/B, 821 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) G&B LEGAL GROUP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) 
 
5658-2014 244786 
2656-2015 244966 
5567-2015 244967 

1582-2016 244906 
2213-2016 244907 

 
 

(111) 244786 
(151) 26.4.2017 
(180) 16.9.2024 
(210) 5658-2014 
(220) 16.9.2014 
(442) 3.1.2017 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; nealkoholické nápoje. 

(540) Urpiner 
(732) Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, 

974 05 Banská Bystrica, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 244906 
(151) 2.5.2017 
(180) 22.7.2026 
(210) 1582-2016 
(220) 22.7.2016 
(442) 2.11.2016 

 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 
len pre hry a súťaže (nahraté počítačové progra-
my); počítačový softvér len pre hry a súťaže (sťa-
hovateľný); elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 pre-
hrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; ex-
ponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefó-
ny; 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; 
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 komunikač-
ných médiách pre maloobchod; rozširovanie rek-
lamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných 
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
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; 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- 
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cích programov; nahrávanie videofilmov; televíz-
na zábava; divadelné predstavenia; tvorba diva-
delných alebo iných predstavení; prenájom a po-
žičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadel-
ných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenie; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie videopások; produkcia 
filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; posky-
tovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zá-
bavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie koncertov; or-
ganizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie športových súťaží; Organizovanie 
vedomostných súťaží; organizovanie zábavných 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie školení; 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 
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; prek-
ladateľské služby; zábavné súťažné hry; televíz-
na zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú 
účasť divákov; interaktívne zábavné služby s po-
užitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; služby agentúr spros-
tredkovávajúcich divadelných, koncertných a va-
rietných umelcov. 

(540) Hra o Niké - Erby 
(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) 244907 
(151) 2.5.2017 
(180) 12.10.2026 
(210) 2213-2016 
(220) 12.10.2016 
(442) 3.1.2017 

 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 
len pre hry a súťaže (nahraté počítačové progra-
my); počítačový softvér len pre hry a súťaže (sťa-
hovateľný); elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 pre-
hrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; ex-
ponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefó-
ny; 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; 
zbieranie 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; 
prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama;  
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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; 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; 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 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 elektro- 
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín  
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových 
hier (z počítačových sietí); prenájom videorekor-
dérov; požičiavanie audioprístrojov; organizova-
nie a vedenie konferencií poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia ale-
bo počítačovej siete; organizovanie a vedenie se-
minárov poskytované on-line prostredníctvom te-
lekomunikačného spojenia alebo počítačovej sie-
te; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (vý-
učba) 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 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) 

  
 

(591) čierna, biela, oranžová, modrá 
(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) 244966 
(151) 11.5.2017 
(180) 9.2.2026 
(210) 2656-2015 
(220) 9.2.2016 
(442) 1.6.2016 

 10 (511) 9, 12, 18, 25 
(511) 9 - Ochranné prilby; ochranné rukavice; ochran-

né okuliare; ochranné odevy proti úrazov, proti 
rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne och-
ranné odevy; špeciálne laboratórne odevy; ne-
priestrelné odevy; ochranné pokrývky hlavy; och-
ranná obuv proti úrazom, proti ožiareniu a proti 
ohňu; fotografické prístroje a zariadenia; optické 
prístroje a nástroje; vyučovacie nástroje; magne-
tické nosiče údajov; mobilné telefóny; časti a sú-
časti mobilných telefónov. 
12 - Motorové trojkolky; motocykle; mopedy; za-
riadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu a po vo-
de; bicykle; dvojkolesové vozíky na vrecia (rudle). 
18 - Tašky; ruksaky; tašky cez plece; cestovné 
obaly na odevy; aktovky (kožená galantéria); ko-
žené prívesky na kľúče; kožené retiazky na kľú-
če; dáždniky. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; nohavice; 
krátke nohavice; pulóvre; tielka (spodná bieli-
zeň); sukne; džínsy; opasky (časti odevov); šatky; 
topy (oblečenie); šerpy; rukavice; saká; bluzóny;  
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košele; baretky; plavky; pyžamá; zvrchníky; bun-
dy; šaty; športové úbory; teplákové bundy (mikiny). 

(540) VELOCIFERO 
(732) WHITE s.r.o., Dvorkinova 24, 040 22 Košice, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244967 
(151) 11.5.2017 
(180) 21.10.2025 
(210) 5567-2015 
(220) 21.10.2015 
(442) 1.4.2016 

 10 (511) 4, 9, 35, 39 
(511) 4 - Palivá; motorové palivá; priemyselné oleje  

a tuky; motorové oleje; mazacie tuky. 
9 - Kódované magnetické karty. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby s pa-
livami, motorovými palivami, priemyselnými olej-
mi a tukmi, motorovými olejmi, mazacími tukmi, 
kódovanými magnetickými kartami; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s palivami, motoro-
vými palivami, priemyselnými olejmi a tukmi, 
motorovými olejmi, mazacími tukmi, kódovaný-
mi magnetickými kartami. 
39 - Doprava, balenie a skladovanie palív, moto-
rových palív, priemyselných olejov a tukov, mo-
torových olejov, mazacích tukov a potrieb pre 
motoristov. 

(540) 

  
 

(591) sivá, červená, čierna, biela 
(732) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Brati-

slava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  5973   90988 
  8205 114082 
  8498 152819 
  8855   92995 
  8925 152915 
  9067 114091 
  9386   96239 
  9511 100633 
11488   98179 
11518   96969 
13261 153214 
39828 157207 
39904 157688 
40200 157648 
40211 157517 
40212 157518 
40330 157520 
40573 157926 
40584 157927 
49762 163385 
49873 163622 
50119 163769 
50188 163395 
55020 167094 
55090 166820 
55254 167162 
  1082-96 185006 
  1927-96 184796 
  2009-96 186319 
      85-97 186720 
    219-97 188266 
    222-97 186198 
    225-97 186200 
    276-97 187767 
    327-97 186416 
    328-97 186417 
    354-97 177857 
    359-97 186737 
    360-97 186738 
    375-97 186742 
    399-97 186754 
    400-97 187777 
    416-97 187784 
    419-97 187786 
    420-97 187787 
    425-97 187792 
    449-97 187806 
    483-97 187087 
    489-97 187091 
    508-97 187354 
    512-97 187807 
    513-97 188104 
    514-97 188105 
    517-97 186775 
    550-97 186213 
    555-97 186215 
    560-97 189314 
    582-97 180782 
    595-97 186255 
    599-97 186436 
    615-97 187110 
    627-97 187117 
    628-97 187118 

  630-97 187120 
  632-97 221102 
  647-97 187133 
  648-97 187134 
  649-97 187135 
  650-97 186437 
  651-97 186438 
  652-97 186439 
  653-97 186440 
  654-97 186441 
  655-97 186442 
  662-97 186792 
  663-97 187365 
  689-97 186463 
  693-97 193670 
  695-97 186795 
  696-97 186464 
  699-97 186466 
  742-97 178628 
  744-97 191357 
  761-97 186796 
  765-97 186472 
  780-97 186479 
  787-97 186485 
  831-97 188754 
  832-97 189663 
  843-97 188755 
  892-97 188301 
  922-97 187253 
  944-97 187154 
  957-97 186809 
  965-97 190117 
1010-97 186820 
1044-97 186835 
1045-97 187643 
1052-97 186838 
1104-97 186509 
1197-97 187432 
1284-97 188779 
1285-97 188323 
1300-97 193293 
1317-97 187179 
1320-97 187182 
1321-97 187440 
1342-97 187449 
1344-97 187451 
1345-97 187452 
1346-97 187453 
1351-97 187843 
1358-97A 214418 
1376-97 196915 
1380-97 193700 
1383-97 179317 
1413-97 187189 
1446-97 195339 
1447-97 187454 
1459-97 187192 
1483-97 195464 
1497-97 187466 
1533-97 187864 
1536-97 199254 
1559-97 189694 
1571-97 188817 

1577-97 188820 
1601-97 189343 
1602-97 188830 
1603-97 188831 
1604-97 188832 
1605-97 188833 
1652-97 187203 
1696-97 187482 
1764-97 178621 
1796-97 187507 
1799-97 187509 
1806-97 188497 
1829-97 188843 
1882-97 187532 
1883-97 187533 
1884-97 187534 
1915-97 187922 
2100-97 187939 
2122-97 190987 
2184-97 188397 
2198-97 189222 
2299-97 188432 
2345-97 190075 
2369-97 189724 
2806-97 189750 
2860-97 181134 
2960-97 188462 
3029-97 188505 
3100-97 188524 
3101-97 188525 
3148-97 188542 
3170-97 188547 
3171-97 188548 
3180-97 192771 
3202-97 188094 
3289-97 189054 
3490-97 190173 
3538-97 188099 
62062-97 178086 
1437-2006 217549 
1481-2006 233497 
1482-2006 233498 
1556-2006 217782 
1558-2006 217049 
1559-2006 217046 
1560-2006 217047 
1561-2006 217043 
1562-2006 217044 
1563-2006 217041 
1564-2006 217042 
1935-2006 219094 
1936-2006 220155 
2059-2006 222815 
2060-2006 222816 
2246-2006 220507 
2247-2006 219704 
2254-2006 222943 
6222-2006 219563 
6310-2006 218440 
6311-2006 218441 
6312-2006 218442 
6313-2006 218443 
6314-2006 218444 

6436-2006 220514 
6511-2006 220515 
    51-2007 220812 
    54-2007 219009 
    55-2007 219010 
    56-2007 219011 
    57-2007 220813 
    69-2007 220645 
    76-2007 220950 
    99-2007 221519 
  124-2007 219717 
  125-2007 220038 
  137-2007 219463 
  138-2007 219464 
  139-2007 228570 
  149-2007 219357 
  150-2007 219358 
  151-2007 219359 
  152-2007 219360 
  174-2007 219582 
  177-2007 220165 
  185-2007 219587 
  186-2007 219588 
  187-2007 219476 
  188-2007 219477 
  194-2007 219480 
  278-2007 219673 
  286-2007 219591 
  287-2007 219733 
  309-2007 219505 
  318-2007 220652 
  334-2007 220137 
  351-2007 221320 
  352-2007 219515 
  358-2007 219598 
  376-2007 220178 
  385-2007 228404 
  386-2007 219202 
  387-2007 224894 
  388-2007 219203 
  389-2007 219204 
  392-2007 219207 
  395-2007 222148 
  419-2007 219523 
  424-2007 219606 
  428-2007 219814 
  439-2007 220654 
  446-2007 220788 
  447-2007 220789 
  478-2007 219534 
  479-2007 219535 
  480-2007 219536 
  482-2007 219757 
  507-2007 220055 
  521-2007 220814 
  550-2007 219821 
  553-2007 219538 
  561-2007 221324 
  562-2007 220480 
  578-2007 219958 
  639-2007 219047 
  671-2007 219978 
  689-2007 221522 
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(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  706-2007 220663 
  709-2007 220819 
  722-2007 223242 
  723-2007 223243 
  763-2007 220207 
  777-2007 220351 
  814-2007 220358 
  830-2007 219845 
  905-2007 220679 
  906-2007 220680 
1140-2007 221354 
1147-2007 220413 
1149-2007 220544 
1175-2007 220712 
1245-2007 220998 
1246-2007 220999 
1247-2007 221000 
1266-2007 220549 
1284-2007 221372 
1504-2007 221430 
1611-2007 224186 
1634-2007 221464 
1635-2007 221465 
1653-2007 221473 
1717-2007 222055 

1884-2007 221823 
2020-2007 225503 
5049-2007 220558 
5069-2007 220741 
5070-2007 220742 
5088-2007 220004 
5092-2007 219636 
5121-2007 219643 
5122-2007 219644 
5129-2007 219223 
5161-2007 219653 
5162-2007 220432 
5172-2007 219873 
5177-2007 220434 
5179-2007 219877 
5206-2007 219880 
5208-2007 220253 
5214-2007 219661 
5225-2007 219665 
5229-2007 220926 
5243-2007 219230 
5262-2007 220084 
5280-2007 219895 
5281-2007 220270 
5304-2007 220272 

5305-2007 220273 
5308-2007 219054 
5309-2007 219055 
5312-2007 220274 
5321-2007 221166 
5323-2007 221167 
5324-2007 221168 
5325-2007 221169 
5367-2007 220019 
5370-2007 220021 
5371-2007 220090 
5372-2007 220091 
5373-2007 220092 
5374-2007 220093 
5416-2007 219792 
5426-2007 220564 
5466-2007 237133 
5467-2007 220295 
5512-2007 220450 
5546-2007 220475 
5547-2007 220476 
5588-2007 220313 
5605-2007 220753 
5606-2007 220754 
5629-2007 221019 

5630-2007 222293 
5676-2007 221036 
5677-2007 221037 
5749-2007 221197 
5762-2007 220614 
5763-2007 220615 
5885-2007 221057 
5886-2007 221058 
5933-2007 221091 
5978-2007 221274 
6088-2007 237134 
6103-2007 221737 
6151-2007 221698 
6181-2007 222839 
6182-2007 222946 
6239-2007 221725 
6285-2007 222223 
6370-2007 222599 
6403-2007 222136 
6404-2007 222137 
6451-2007 221747 
6488-2007 222499 
1109-2008 223663 
1673-2008 225145 

 
 
 

(111) 90988 
(151) 20.10.1936 
(156) 20.10.2016 
(180) 20.10.2026 
(210) 5973 
(220) 20.10.1936 
(510) Chemické výrobky, mydlo, voňavkársky a koz-

metický tovar. 

(540) SOTÉ 
(732) LUKANA OIL a.s., Prokopova 148/15, 130 00  

Praha 3 - Žižkov, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 92995 
(151) 19.2.1917 
(156) 16.2.2017 
(180) 16.2.2027 
(210) 8855 
(220) 16.2.1917 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Kakao, čokoláda, čokoládové cukrovinky, čo-

koládové sušienky, cukrovinky, bonbóny orecho-
vé alebo ovocné, kryštalizované kvetiny z prevá-
raného cukru. 

(540) Cadbury 
(732) Cadbury UK Limited, P. O. Box 12, Bournville La-

ne, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 96239 
(151) 11.6.1937 
(156) 11.6.2017 
(180) 11.6.2027 
(210) 9386 
(220) 11.6.1937 
(510) Tonický nápoj. 
(540) 

  
 

(732) PepsiCo, Inc., spoločnosť organizovaná podľa zá-
konov štátu Severná Carolina, Purchase, N.Y., US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 96969 
(151) 3.8.1937 
(156) 3.8.2017 
(180) 3.8.2027 
(210) 11518 
(220) 3.8.1937 
(510) Lekárnický prípravok. 

(540) Remestyp 
(732) Ferring B.V., Polaris Avenue 144, 2132 JX  

Hoofddorp, NL; 
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(111) 98179 
(151) 13.10.1947 
(156) 13.10.2017 
(180) 13.10.2027 
(210) 11488 
(220) 13.10.1947 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Cukrovinky. 

(540) Mars 
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Vir-
ginia 22101-3883, US; 

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

 
 

(111) 100633 
(151) 12.1.1948 
(156) 12.1.2018 
(180) 12.1.2028 
(210) 9511 
(220) 12.1.1948 
(510) Inštalačný materiál a armatúry. Stoje, strojové 

zariadenia, najmä obrábacie stroje všetkých dru-
hov a ich súčasti, obrábacie náradie a náčinie. 
Náradie a náčinie všetkých druhov. Prístroje 
všetkých druhov a ich súčasti. 

(540) TOS 
(732) Slovácké strojírny, akciová společnost, Nivnic- 

ká 1763, 688 28 Uherský Brod, CZ; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 114082 
(151) 19.3.1947 
(156) 19.3.2017 
(180) 19.3.2027 
(210) 8205 
(220) 19.3.1947 
(510) Porcelánový riad všetkých druhov a kávostroje. 
(540) 

  
 

(732) Thun 1794 a.s., Tovární 242, 362 25 Nová Role, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 114091 
(151) 11.4.1947 
(156) 11.4.2017 
(180) 11.4.2027 
(210) 9067 
(220) 11.4.1947 
(510) Liehoviny a likéry. 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá, biela, čierna 
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T. G. 

Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 152819 
(151) 6.12.1956 
(156) 19.11.2016 
(180) 19.11.2026 
(210) 8498 
(220) 19.11.1956 

 7 (511) 3, 5 
(510) Kozmetické a voňavkárske výrobky. 

(540) AB 
(732) AB Cosmetics, s.r.o., Tamaškovičova 17, 917 01 

Trnava, SK; 
 
 

(111) 152915 
(151) 19.3.1957 
(156) 24.1.2017 
(180) 24.1.2027 
(210) 8925 
(220) 24.1.1957 
(510) Duté nity i kovanie a zámky na kufre a aktovky. 

Písacie perá, pripináčiky, písacie, kresliarske a ma-
liarske potreby, kancelárske potreby a zariadenie 
okrem nábytku. Šatové spínadlá všetkých dru-
hov, najmä pracky, háky, gombíky, kabátové re-
tiazky, topánkové spínadlá všetkých druhov, 
najmä pracky, háčiky a krúžky, topánkové zapí-
nania a príslušenstvo obuvi, koncovky šnúrok do 
topánok, pracky a prevliečky na hodinky. Lyžiar-
ske viazanie a hrany. Fajčiarske potreby. 

(540) 

  
 

(732) MASSAG, a. s., Opavská 272, 743 01 Bílovec, CZ; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 153214 
(151) 4.12.1957 
(156) 7.11.2017 
(180) 7.11.2027 
(210) 13261 
(220) 7.11.1957 
(510) Cigarety. 
(540) 

  
 

(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, CH; 

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

(111) 157207 
(151) 11.2.1967 
(156) 2.2.2017 
(180) 2.2.2027 
(210) 39828 
(220) 2.2.1967 
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humán-

ne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie lát-
ky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre 
medicínu, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky 
baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekč-
né prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky 
na konzervovanie; prostriedky na hubenie škod-
cov a ničenie rastlín; čistiace prostriedky, liečeb-
né mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické; 
prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny; 
zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a šicí 
materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy a pri-
pravované minerálne vody. 

(540) SUPERPYRIN SPOFA 
(732) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 

140 78 Praha 4, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 157517 
(151) 14.8.1967 
(156) 25.5.2017 
(180) 25.5.2027 
(210) 40211 
(220) 25.5.1967 
(510) Nealkoholické nápoje a sirupy; koncentráty na 

ich prípravu. 

(540) PEPSI - COLA 
(732) PepsiCo, Inc., spoločnosť organizovaná podľa zá-

konov štátu Severná Carolina, Purchase, N.Y., US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 157518 
(151) 14.8.1967 
(156) 25.5.2017 
(180) 25.5.2027 
(210) 40212 
(220) 25.5.1967 
(510) Nealkoholické nápoje, sirupy a koncentráty na 

ich prípravu. 

(540) PEPSI 
(732) PepsiCo, Inc., spoločnosť organizovaná podľa zá-

konov štátu Severná Carolina, Purchase, N.Y., US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 157520 
(151) 14.8.1967 
(156) 28.6.2017 
(180) 28.6.2027 
(210) 40330 
(220) 28.6.1967 

 7 (511) 8 
(511) 8 - Holiace strojčeky, holiace čepele, nožiarske 

výrobky, ručné nástroje zastávajúce funkciu ná-
radia v príslušných odboroch, nožiarske výrobky 
z drahých kovov vrátane britiev a elektrických 
holiacich strojčekov, vidličky a lyžičky vrátane  
z drahých kovov, zbrane sečné a bodné. 

(540) PROBAK 
(732) The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 

Boston, Massachusetts 02127, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 157648 
(151) 19.10.1967 
(156) 23.5.2017 
(180) 23.5.2027 
(210) 40200 
(220) 23.5.1967 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Tavenina hybridu sodného. 

(540) FEROPUR 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 157688 
(151) 30.10.1967 
(156) 24.2.2017 
(180) 24.2.2027 
(210) 39904 
(220) 24.2.1967 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Podprsenky, pásy, nohavičkové pásy, korze-

ty, živôtiky, nohavičky a podväzky, podväzkové 
pásy, nohavičky, bikiny, pančuškové nohavice, 
pančuchové pásy, podprsenkové kombiné, spod-
ničky, kombinácie spodničiek a nohavičiek, noč-
ná bielizeň. 

(540) LOVABLE 
(732) Hanes IP Europe S.a r.l., Atrium Business Park, 

33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, LU; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 157926 
(151) 8.3.1968 
(156) 5.9.2017 
(180) 5.9.2027 
(210) 40573 
(220) 5.9.1967 
(510) Farmaceutický prípravok - totiž beztukové lieči-

vo na vonkajšie použitie proti pehám a akné. 

(540) CLEARASIL 
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 

Lane, Hull, HU8 7DS, GB; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 157927 
(151) 8.3.1968 
(156) 5.9.2017 
(180) 5.9.2027 
(210) 40584 
(220) 5.9.1967 
(510) Zdravotné toaletné a kúpeľové mydlo. 

(540) CLEARASIL 
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 

Lane, Hull, HU8 7DS, GB; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 163385 
(151) 20.10.1977 
(156) 14.1.2017 
(180) 14.1.2027 
(210) 49762 
(220) 14.1.1977 
(510) Pánske, dámske a detské vrchné odevy - najmä no-

havice vychádzkové a športové, krátke nohavice, 
košele, blúzky a blúzy, plášte a kabáty, krátke 
kabátiky, rukavice, čapice, džínsové nohavice, 
detské podbradníčkové oblečenie, pracovné kom-
binézy, pracovné a účelové uniformy, detské hra-
cie šatočky a pracovné plášte pre zamestnancov  
v službách a obchodoch. 

(540) LEE 
(732) THE H. D. LEE COMPANY, INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Concord 
Plazza, 3411 Silverside Road, Wilmington, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 163395 
(151) 2.11.1977 
(156) 6.9.2017 
(180) 6.9.2027 
(210) 50188 
(220) 6.9.1977 
(510) Cigarety. 

(540) PLUS 
(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000 Neuchâtel, CH; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 163622 
(151) 7.4.1978 
(156) 23.3.2017 
(180) 23.3.2027 
(210) 49873 
(220) 23.3.1977 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a látky. 

(540) TEMGESIC 
(732) Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, Slough 

SL1 3UH, GB; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 163769 
(151) 22.8.1978 
(156) 25.7.2017 
(180) 25.7.2027 
(210) 50119 
(220) 25.7.1977 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Vosk na lyže. 

(540) SWIX 
(732) Swix Sport AS, Serviceboks, 2626 Lillehammer, 

NO; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 166820 
(151) 11.2.1988 
(156) 10.4.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 55090 
(220) 10.4.1987 
(510) Odevy, bielizeň, topánky, spoločenské topánky, 

papuče. 
(540) 

  
 

(732) Fido Dido, Inc., spoločnosť zriadená podľa zá-
konov štátu New York, 155 Avenue of the Ame-
ricas, New York, New York 10011, US; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 167094 
(151) 10.11.1988 
(156) 12.2.2017 
(180) 12.2.2027 
(210) 55020 
(220) 12.2.1987 
(510) Dámske vložky a menštruačné tampóny. 

(540) LIBRESSE 
(732) SCA Hygiene Products AB, 405 03 Göteborg, SE; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 167162 
(151) 24.1.1989 
(156) 6.8.2017 
(180) 6.8.2027 
(210) 55254 
(220) 6.8.1987 
(510) Tabak spracovaný alebo nespracovaný, potreby 

pre fajčiarov, zápalky. 
(540) 

  
 

(591) modrá, zlatá, biela, zelená 
(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000 Neuchâtel, CH; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 177857 
(151) 27.2.1997 
(156) 31.1.2017 
(180) 31.1.2027 
(210) 354-97 
(220) 31.1.1997 
(450) 7.5.1997 
(510) Pozemné vozidlá. 

(540) MANET 
(732) HTC - AED, a.s., ulica 1. mája 71/36, 014 83 Byt-

ča, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 178086 
(151) 21.10.1997 
(156) 10.3.2017 
(180) 10.3.2027 
(210) 62062-97 
(220) 10.3.1997 
(442) 9.7.1997 
(450) 14.1.1998 
(510) Výrobky z plastov, najmä rúrky, hadice, armatú-

ry, žľaby, krúžky, spojky, redukcie, priechodky, 
ventily, tesnenia, plášte, zátky. 

(540) EKOPLASTIK 
(732) WAVIN Ekoplastik, s. r. o., Rudeč 848, 277 13 

Kostelec Nad Labem, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 178621 
(151) 22.11.1997 
(156) 25.6.2017 
(180) 25.6.2027 
(210) 1764-97 
(220) 25.6.1997 
(442) 6.8.1997 
(450) 4.2.1998 

 7 (511) 6, 7, 8, 11, 35, 37, 39, 40, 42 
(511) 6 - Priemyselné kovové potrubia: nízko-, stred-

no- a vysokotlakové na paru, vodu a ostatné kva-
paliny; oceľové konštrukcie: portálových žeria-
vov, lodných žeriavov, kontajnerových žeriavov, 
prenosné traverzy. Zariadenia na kondenzáciu  
a regeneráciu: napájacie nádrže, kondenzačné  
a spojovacie potrubie, kovové konštrukcie pre 
jadrové elektrárne: nosné krúžky, oporné krúžky, 
traverzy, puzdrá kanálov, šachty, horný bl ok, 
oporný rám, vertikálny stend, oceľové ochranné 
konštrukcie, armobloky, kovové zariadenia na 
chemickú výrobu: nádrže, skladovacie silá, ko-
vové zariadenia na potravinársku výrobu: antiko-
rové nádrže, stacionárne časti miešadiel. Kovové 
konštrukcie na denitrifikáciu, odsírovanie a čis-
tenie spalín, kovové dosadzovacie nádrže na ko-
munálne účely, kovové konštrukcie pre vodnú 
energetiku: segmenty, hradenie, hate, vrátka pre 
plavebné komory, klapky, nádrže a potrubia na 
rozvod a úpravu vody, nádrže na odplyňovanie, 
kovové laná s výnimkou elektrických, kovové 
kolóny, kovové konštrukcie pre zariadenia na ply-
nulé odlievanie, kovové konštrukcie pre zariadenia 
na kontinuálne čistenie kotlov, kovové veká a pok-
lopy. 
7 - Turbíny: vodné, parné, stacionárne časti vod-
ných turbín, zvarence turbínových skríň, separá-
tory, mechanická časť systému kontroly pri pre-
kládke paliva, výmenníky (ako časti strojov), kon-
denzátory (ako časti strojov), hnacie motory, s vý-
nimkou motorov pre pozemné vozidlá, prevody 
strojov, dopravníky, ako stroje, obrábacie stroje, 
manipulátory (stroje), rovnacie stroje, kladnice. 
8 - Lejacie panvy. 
11 - Kotly: parné, horúcovodné, teplovodné pre 
energetiku, teplárenstvo, priemysel a komunálno-
bytový sektor, kotly na spaľovanie pevných, 
kvapalných a plynných palív a odpadov, kotly 
špeciálne na využitie odpadového tepla spalín  
z plynových turbín, kotly na spaľovanie vo fluid-
nej vrstve, prepraviteľné kotly, palivové a prie-
myselné pece, sušiarne, nízkotlakové a vysoko-
tlakové ohrievače, výmenníky, ohrievače, filtre - 
časti zariadení pre priemysel, čistiarne odpado-
vých vôd: kombinovaný aeróbny reaktor, aerób-
ny reaktor poloprevádzkový, anaeróbny reaktor 
poloprevádzkový, tlakové nádoby a nádrže. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v obchodných 
dodávkach kompletných energetických celkov, 
poradenstvo v obchodnej činnosti. 
37 - Montáž investičných celkov: klasických te-
pelných elektrární, teplární, teplárenstva, jadro-
vých elektrární a zariadení pre vodné elektrárne, 
montáž strešných konštrukcií, mostových kon-
štrukcií, oceľových konštrukcií viacpodlažných 
budov, montáž technológie potravinárskeho stro-
járstva, montáž ekologických zariadení, montáž  
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a demontáž potrubných rozvodov a oceľových 
konštrukcií, rekonštrukcia a modernizácia elek-
trární, montáž a oprava vyhradených plynových 
zariadení a kotlov, oprava kotlov, kondenzácií 
napájacej vody, servis na energetických zariade-
niach, na zariadeniach hutníckeho, potravinár-
skeho a chemického priemyslu, ochrana povrchu 
nátermi, servis vyhradených plynových zariade-
ní, tlakových a netlakových zariadení, ekologic-
kých zariadení, parných kotolní, revízie zdvíha-
cích zariadení, vyhradených plynových zariadení, 
tlakových nádob, plynofikácia kotolní, pieskova-
nie oceľových konštrukcií. 
39 - Preprava tovarov. 
40 - Čistenie povrchov kovových výrobkov pred 
náterom. 
42 - Periodické skúšky vyhradených tlakových 
zariadení, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky 
kovových materiálov, meranie, kalibrácia prístro-
jov a meradiel dĺžky, tlaku a tepla, porady odbor-
né, okrem obchodných, inžiniering: výskum, vý-
voj, projektovanie, konštrukcia zariadení a tech-
nologických celkov pre tepelnú, vodnú a jadrovú 
energetiku, ekologických zariadení, zariadení pre 
ČOV, uvádzanie do prevádzky zariadení a tech. 
celkov. 

(540) 

  
(732) SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE 

a.s., Továrenská 210, 935 28 Tlmače, SK; 
 
 

(111) 178628 
(151) 22.11.1997 
(156) 11.3.2017 
(180) 11.3.2027 
(210) 742-97 
(220) 11.3.1997 
(442) 6.8.1997 
(450) 4.2.1998 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Pivo. 
(540) 

  
(732) Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 

Hurbanovo, SK; 
 
 
 
 

(111) 179317 
(151) 20.1.1998 
(156) 21.5.2017 
(180) 21.5.2027 
(210) 1383-97 
(220) 21.5.1997 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Prípravky na hnojenie, hnojivá, hnojivá na zú-

rodňovanie pôdy, prírodné hnojivá, organickomi-
nerálne hnojivá a organickodusíkaté hnojivá na 
báze rohoviny, záhradné hnojivá, hnojivá na ja-
hody, drobné ovocie, hnojivá na plodovú zeleni-
nu, rajčiaky, hnojivá na ruže, hnojivá na rodo-
dendrony, ihličnany, hnojivá pre záhradníctvo, 
ako aj na poľnohospodárske plodiny. 

(540) ROKOSAN 
(732) PhDr. Szöke Štefan, Mgr. Szökeová Nataša, Jan-

tárová 10, 040 01 Košice, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 180782 
(151) 15.5.1998 
(156) 25.2.2017 
(180) 25.2.2027 
(210) 582-97 
(220) 25.2.1997 
(442) 4.2.1998 
(450) 5.8.1998 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Chemické výrobky a prípravky pre poľnohos-

podárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, prípravky na 
výživu rastlín; pôdne hnojivá, bakteriálne príp-
ravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zve-
rolekárske účely; chemické prípravky na rozklad 
olejových sedimentov. 

(540) AZOTER 
(732) AZOTER Trading s.r.o., Dúbravská 2, 841 04  

Bratislava - mestská časť Karlova Ves, SK; 
 
 

(111) 181134 
(151) 16.6.1998 
(156) 29.9.2017 
(180) 29.9.2027 
(210) 2860-97 
(220) 29.9.1997 
(442) 4.3.1998 
(450) 9.9.1998 

 7 (511) 6, 7, 9, 35, 36 
(511) 6 - Ľahké kovové konštrukcie pre priemysel a elek-

trotechniku. 
7 - Odsávacie stroje na priemyselné účely; žeh-
liace linky. 
9 - Rozvádzačové skrine. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými to-
varmi, podnikateľské poradenstvo. 
36 - Colné vybavovanie s uvedenými tovarmi. 
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(540) 

  
(732) ENCO, spol. s r.o., Michalská 7, 811 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 

 
 

(111) 184796 
(151) 15.3.1999 
(156) 23.7.2016 
(180) 23.7.2026 
(210) 1927-96 
(220) 23.7.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 9, 16, 37 
(511) 9 - Meracie prístroje, monitorovacie prístroje 

(elektrické), elektrické akumulátory do voz idiel, 
elektrické akumulátory, telefónne prístroje. 
16 - Písacie stroje. 
37 - Opravy a servis meracej a monitorovacej tech-
niky. 

(540) 

  
 

(732) MICRONIX spol. s r.o., Jegorovova 14036/37, 
974 01 Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 185006 
(151) 19.4.1999 
(156) 26.4.2016 
(180) 26.4.2026 
(210) 1082-96 
(220) 26.4.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 1, 2, 5 
(511) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké 

účely. 
2 - Moridlá, ochranné prostriedky proti biologic-
kému poškodeniu dreva, nátery pre priemysel, 
remeslá a umenie. 
5 - Fungicídy, dezinfekčné prostriedky. 

(540) PREGNOLIT 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 186198 
(151) 23.6.1999 
(156) 21.1.2017 
(180) 21.1.2027 
(210) 222-97 
(220) 21.1.1997 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 6, 8, 16, 35, 40 
(511) 6 - Kovové dopravné značky cestné a železničné, 

kovové identifikačné dosky na vozidlá, kovové 
informačné značky. 
8 - Nástroje na spracovanie kovov. 
16 - Kovové registračné značky. 
35 - Prieskum trhu a sprostredkovanie obchodu s to-
varom. 
40 - Kovoobrábanie a zámočníctvo, zámočnícke 
služby spadajúce do tejto triedy. 

(540) 

  
 

(732) TURČAN DELTA, s. r. o., 038 41 Košťany nad 
Turcom 338, SK; 

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

(111) 186200 
(151) 23.6.1999 
(156) 21.1.2017 
(180) 21.1.2027 
(210) 225-97 
(220) 21.1.1997 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 32, 33 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

33 - Vína všetkých druhov, destiláty, likéry, nízko-
alkoholické nápoje. 

(540) 

  
 

(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 S e-
reď, SK; 

(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK; 
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(111) 186213 
(151) 23.6.1999 
(156) 20.2.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 550-97 
(220) 20.2.1997 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 
(510) Káva, kávové esencie a kávové výťažky, kávové 

zmesi, cigória, cigorkové zmesi, všetko používa-
né ako náhradky kávy, čaj, čajové výťažky, ka-
kao, prípravky a výrobky vyrobené z kakaa, čo-
koláda, čokoládové výrobky, cukrovinky, bonbó-
ny, cukríky, pekárske a cukrárske výrobky, cukor. 

(540) VOLLUTO 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186215 
(151) 23.6.1999 
(156) 20.2.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 555-97 
(220) 20.2.1997 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 32, 33 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

33 - Víno. 
(540) MALOKARPATSKÁ PERLA 
(732) Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 V i-

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

 
 

(111) 186255 
(151) 29.6.1999 
(156) 25.2.2017 
(180) 25.2.2027 
(210) 595-97 
(220) 25.2.1997 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Potrava pre domáce a spoločenské zvieratá; 

krmivá pre akvarijné ryby a ostatné domáce zvie-
ratá; jedlé žuvacie predmety pre zvieratá, hlavne 
tyčinky, pásky, kostičky, uzle, gule, topánky, 
činky; nápoje pre zvieratá; živé zvieratá; olejové 
výlisky; vodné živočíchy ako krmivo pre zviera-
tá, hlavne dafnie, ráčiky, pakomárie larvy; krmi-
vá pre zvieratá z obilnín upravené do rô znych 
tvarov; posilňujúce prípravky pre zvieratá; pod-
stielka pre zvieratá; vitamínové a minerálne do-
plnky a prípravky pre zvieratá; krmné obilniny  
a jadrové krmivo pre zvieratá; suché krmivá pre 
zvieratá; konzervované krmivá pre zvieratá; 
maškrty pre zvieratá, hlavne sucháre a keksy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená, žltá 
(732) ZOOPRODUKT SLOVAKIA, s.r.o., Drieňová 34, 

821 02 Bratislava, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 186319 
(151) 21.7.1999 
(156) 31.7.2016 
(180) 31.7.2026 
(210) 2009-96 
(220) 31.7.1996 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 1, 2, 3, 5 
(511) 1 - Chemické prostriedky na účely priemyselné  

a vedecké, chemické prostriedky pre poľnohospo-
dárstvo, lesníctvo a záhradníctvo. 
2 - Impregnačné nátery a moridlá. 
3 - Pracie a bieliace prostriedky. 
5 - Chemické prostriedky na hubenie rastlinných 
a živočíšnych škodcov, dezinfekčné prostriedky. 

(540) 

  
 

(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 
735 81 Bohumín, CZ; 

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

 

 
(111) 186416 
(151) 20.7.1999 
(156) 30.1.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 327-97 
(220) 30.1.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Čapíky, farmaceutické prípravky, liečivá na 

ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely, 
masti na farmaceutické účely, tabletky na farma-
ceutické účely. 

(540) 

  
 

(732) GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01  
Banská Bystrica, SK; 
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(111) 186417 
(151) 20.7.1999 
(156) 30.1.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 328-97 
(220) 30.1.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Čapíky, farmaceutické prípravky, liečivá na 

ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely, 
masti na farmaceutické účely, tabletky na farma-
ceutické účely. 

(540) GALVEX 
(732) GALVEX, spol. s r . o., Jegorovova 37, 974 01  

Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 186436 
(151) 20.7.1999 
(156) 25.2.2017 
(180) 25.2.2027 
(210) 599-97 
(220) 25.2.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 
(510) Tlačoviny a publikácie, najmä knihy, romány, 

knižky pre deti, obrázkové knižky, maľovanky, 
časopisy, dekoračný papier, papierové ozdoby na 
spoločenskú zábavu, napríklad klobúky, servítky, 
papierové prestieranie, ozdobný papier na darče-
ky a stužky na darčeky, papierové mašle na zaba-
lenie darčekov, papierové obrusy, papierové taš-
ky, knižné záložky, viazače s voľnými listami, 
papiernické portfólia, poznámkové bloky so špi-
rálovou väzbou, poznámkové bloky a podložky 
na písanie, diáre, bloky na plánovanie dní, kalen-
dáre, albumy na nalepovanie výstrižkov, skicáre, 
albumy na fotografie, samolepiace albumy, le-
piace pásky, odtlačky, zásobníky na známky, pe-
čiatkovacie vankúšiky, gumové pečiatky, zažeh-
ľovacie papierové aplikácie, dočasné tetovanie, 
bridlicové tabuľky, perá, ceruzky, vymazávacie 
gumy, dekoratívne ornamenty na perá, puzdrá na 
perá, peračníky, strúhadlá na ceruzky, kriedy na 
písanie, značkovače, plagáty, karty na hranie, 
pohľadnice, obchodné karty, pohľadnice s poz-
dravmi na rôzne príležitosti, papierové vlajočky, 
súbory maliarskych potrieb pre deti, súpravy ma-
liarskych potrieb pre umelcov a remeselníkov, 
súpravy pre študentov obsahujúce mazacie gumy, 
pravítka, strúhadlá na ceruzky a peračník, pa-
piernické balíčky obsahujúce listový papier, obál-
ky, označovače a šablóny, súpravy nálepiek a pe-
čiatok. 

(540) DREAMWORKS 
(732) DreamWorks Animation L.L.C., 1000 F lower 

Street, Glendale, California 91201, US; 
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186437 
(151) 20.7.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 650-97 
(220) 3.3.1997 
 

(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 9, 16, 25, 28 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-

memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, meracie, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vzdelávacie a p rístroje a n ástroje 
na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky; predajné 
automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných 
do činnosti vhodením mince; registračné poklad-
ne, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie 
údajov a počítače; filmy a televízne filmy, nahra-
né nosiče, najmä nahrané platne a nahrané audio- 
a audiovizuálne pásky, audiovizuálne kazety, au-
diovizuálne disky a laserové disky, stereoslúchad-
lá; batérie a akumulátory; bezšnúrové telefóny; 
vreckové kalkulačky; audiokazety a CD prehrá-
vače; príručné karaoke prehrávače; telefónne a rá-
diové vyvolávače a vyhľadávače; filmové klipy 
na kazetách na prezeranie ručnými prehliadačmi 
a projektormi; kazetové videonahrávače a preh-
rávače, video - CD - prehrávače, digitálne pásko-
vé audionahrávače a prehrávače; programy s vi-
deohrami a počítačovými hrami, zásobníky s vi-
deohrami a počítačovými hrami; kazety s video 
hrami a počítačovými hrami; elektronické diáre; 
rádiá, okuliare, slnečné okuliare a puzdrá a obaly 
na ne. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; knihárske výrobky; fotografie; písacie pot-
reby; lepidlá na papier a na použitie v domácnos-
ti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzde-
lávacie a učebné potreby okrem prístrojov; oba-
lové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tlačoviny 
a výrobky z papiera, knihy, obrázkové knihy, ko-
miksy, detské knihy, časopisy, maľovanky; det-
ské knižky podnecujúce aktivitu; papiernický to-
var, listový papier, obálky, poznámkové bloky, 
diáre, poznámkové papiere a kartičky a pohľad-
nice, obrázkové kartičky; litografie; perá, ceruz-
ky, súpravy na kreslenie a maľovanie, kriedy  
a tabule; odtlačky, tepelné nálepky; plagáty; fo-
tografie, obaly na knihy, záložky do kníh; kalen-
dáre; darčekové baliace papiere; papierové deko-
rácie, papierové obrúsky; papierové prestierania, 
papierové podložky; krepový papier, papierové 
klobúky a čiapky; pozvánky a kartičky; papiero-
vé obrusy; dekorácie na torty a zákusky, tortové 
ozdobné papiere; papierové vzory na vyšívanie, 
vzory na látkové aplikácie; strihy na odevy, kos-
týmy, pyžamá, tepláky a tričká. 
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; 
košele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogin-
gové súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, 
vesty, pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradní-
ky; sukne, blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, 
svetre, saká, bundy, kabáty, nepremokavé plášte, 
otepľovačky, viazanky, župany, kúpacie plášte, 
pokrývky hlavy, klobúky, čiapky, šilty, opasky, šá-
ly, nočné oblečenie, pyžamá, osobná spodná bie-
lizeň; obuv, čižmy, vysoké topánky, tenisky, špor-
tová obuv, sandále, papuče a domáca obuv, ponož-
ky, plážové a kúpacie oblečenie, kostýmy, maš-
karné kostýmy vrátane masiek. 
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28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné pos-
tavičky a figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové 
hračky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, 
na ktorých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové 
hry, detské vozidlá, elektronické detské motoro-
vé vozidlá, bábiky, lietajúce taniere, vreckové 
elektronické hry, stolné hry, kartové hry, salónne 
hry, akčné hry - strieľanie do terča, zásobníky  
s hrami, prístroje na videohry uvádzané do chodu 
vhodením mince alebo pracujúce bez mincí, 
skladačky a puzzle, skladačky rozvíjajúce mysle-
nie a zručnosti, papierové masky, kostýmy, kos-
týmové masky; skejtbordy, korčule, vodné strie-
kacie hračky, lopty, futbalové lopty, športové 
lopty, bejzbalové lopty, basketbalové lopty, bas-
ketbalové rukavice, nafukovacie kolesá, krídelká 
a iné pomôcky na plávanie, rekreačné plavidlá, 
surfovacie dosky, rekreačné plávacia dosky, plá-
vacie plutvy, ozdoby na vianočné stromčeky ok-
rem svietiacich; plávajúce predmety na zábavu  
a šport. 

(540) 

  
 

(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 
Burbank, CA 91522, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 186438 
(151) 20.7.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 651-97 
(220) 3.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 9, 16, 25, 28 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-

memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, meracie, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vzdelávacie a p rístroje a n ástroje 
na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky; predaj-
né automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných 
do činnosti vhodením mince; registračné poklad-
ne, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie 
údajov a počítače; filmy a televízne filmy, nahra-
né nosiče, najmä nahrané platne a nahrané audio- 
a audiovizuálne pásky, audiovizuálne kazety, au-
diovizuálne disky a laserové disky, stereoslúchad-
lá; batérie a akumulátory; bezšnúrové telefóny;  
 

 vreckové kalkulačky; audiokazety a CD prehrá-
vače; príručné karaoke prehrávače; telefónne a rá-
diové vyvolávače a vyhľadávače; filmové klipy 
na kazetách na prezeranie ručnými prehliadačmi 
a projektormi; kazetové videonahrávače a prehrá-
vače, video - CD - prehrávače, digitálne páskové 
audionahrávače a prehrávače; programy s video-
hrami a počítačovými hrami, zásobníky s video-
hrami a počítačovými hrami; kazety s video hra-
mi a počítačovými hrami; elektronické diáre; rá-
diá, okuliare, slnečné okuliare a puzdrá a obaly 
na ne. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; knihárske výrobky; fotografie; písacie pot-
reby; lepidlá na papier a na použitie v domácnos-
ti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; 
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; 
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tlačo-
viny a výrobky z papiera, knihy, obrázkové kni-
hy, komiksy, detské knihy, časopisy, maľovanky; 
detské knižky podnecujúce aktivitu; papiernický 
tovar, listový papier, obálky, poznámkové bloky, 
diáre, poznámkové papiere a kartičky a pohľad-
nice, obrázkové kartičky; litografie; perá, ceruz-
ky, súpravy na kreslenie a maľovanie, kriedy  
a tabule; odtlačky, tepelné nálepky; plagáty; fo-
tografie, obaly na knihy, záložky do kníh; kalen-
dáre; darčekové baliace papiere; papierové deko-
rácie, papierové obrúsky; papierové prestierania, 
papierové podložky; krepový papier, papierové 
klobúky a čiapky; pozvánky a kartičky; papiero-
vé obrusy; dekorácie na torty a zákusky, tortové 
ozdobné papiere; papierové vzory na vyšívanie, 
vzory na látkové aplikácie; strihy na odevy, kos-
týmy, pyžamá, tepláky a tričká. 
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; 
košele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogin-
gové súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, 
vesty, pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradníky; 
sukne, blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, svet-
re, saká, bundy, kabáty, nepremokavé plášte, otep-
ľovačky, viazanky, župany, kúpacie plášte, pok-
rývky hlavy, klobúky, čiapky, šilty, opasky, šály, 
nočné oblečenie, pyžamá, osobná spodná bieli-
zeň; obuv, čižmy, vysoké topánky, tenisky, špor-
tová obuv, sandále, papuče a domáca obuv, po-
nožky, plážové a kúpacie oblečenie, kostýmy, 
maškarné kostýmy vrátane masiek. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné pos-
tavičky a figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové 
hračky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, 
na ktorých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové 
hry, detské vozidlá, elektronické detské motoro-
vé vozidlá, bábiky, lietajúce taniere, vreckové 
elektronické hry, stolné hry, kartové hry, salónne 
hry, akčné hry - strieľanie do terča, zásobníky  
s hrami, prístroje na videohry uvádzané do chodu 
vhodením mince alebo pracujúce bez mincí, 
skladačky a puzzle, skladačky rozvíjajúce mysle-
nie a zručnosti, papierové masky, kostýmy, kos-
týmové masky; skejtbordy, korčule, vodné strie-
kacie hračky, lopty, futbalové lopty, športové 
lopty, bejzbalové lopty, basketbalové lopty, bas-
ketbalové rukavice, nafukovacie kolesá, krídelká  
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a iné pomôcky na plávanie, rekreačné plavidlá, 
surfovacie dosky, rekreačné plávacia dosky, plá-
vacie plutvy, ozdoby na vianočné stromčeky ok-
rem svietiacich; plávajúce predmety na zábavu  
a šport. 

(540) 

  
 

(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 
Burbank, CA 91522, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 186439 
(151) 20.7.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 652-97 
(220) 3.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 9, 16, 25, 28 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-

memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, meracie, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vzdelávacie a p rístroje a n ástroje 
na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky; predaj-
né automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných 
do činnosti vhodením mince; registračné poklad-
ne, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie 
údajov a počítače; filmy a televízne filmy, nahra-
né nosiče, najmä nahrané platne a nahrané audio- 
a audiovizuálne pásky, audiovizuálne kazety, au-
diovizuálne disky a l aserové disky, stereoslú-
chadlá; batérie a akumulátory; bezšnúrové tele-
fóny; vreckové kalkulačky; audiokazety a CD 
prehrávače; príručné karaoke prehrávače; tele-
fónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil-
mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými 
prehliadačmi a projektormi; kazetové videonah-
rávače a prehrávače, video - CD - prehrávače, di-
gitálne páskové audionahrávače a prehrávače; 
programy s videohrami a počítačovými hrami, 
zásobníky s videohrami a počítačovými hrami; 
kazety s video hrami a počítačovými hrami; elek-
tronické diáre; rádiá, okuliare, slnečné okuliare  
a puzdrá a obaly na ne. 

 
 
 

16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; knihárske výrobky; fotografie; písacie pot-
reby; lepidlá na papier a na použitie v domácnos-
ti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzde-
lávacie a učebné potreby okrem prístrojov; oba-
lové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tlačoviny 
a výrobky z papiera, knihy, obrázkové knihy, 
komiksy, detské knihy, časopisy, maľovanky; 
detské knižky podnecujúce aktivitu; papiernický 
tovar, listový papier, obálky, poznámkové bloky, 
diáre, poznámkové papiere a kartičky a pohľad-
nice, obrázkové kartičky; litografie; perá, ceruzky, 
súpravy na kreslenie a maľovanie, kriedy a tabu-
le; odtlačky, tepelné nálepky; plagáty; fotografie, 
obaly na knihy, záložky do kníh; kalendáre; dar-
čekové baliace papiere; papierové dekorácie, pa-
pierové obrúsky; papierové prestierania, papiero-
vé podložky; krepový papier, papierové klobúky 
a čiapky; pozvánky a kartičky; papierové obrusy; 
dekorácie na torty a zákusky, tortové ozdobné 
papiere; papierové vzory na vyšívanie, vzory na 
látkové aplikácie; strihy na odevy, kostýmy, py-
žamá, tepláky a tričká. 
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; 
košele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogin-
gové súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, 
vesty, pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradní-
ky; sukne, blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, 
svetre, saká, bundy, kabáty, nepremokavé plášte, 
otepľovačky, viazanky, župany, kúpacie plášte, 
pokrývky hlavy, klobúky, čiapky, šilty, opasky, 
šály, nočné oblečenie, pyžamá, osobná spodná 
bielizeň; obuv, čižmy, vysoké topánky, tenisky, 
športová obuv, sandále, papuče a domáca obuv, 
ponožky, plážové a kúpacie oblečenie, kostýmy, 
maškarné kostýmy vrátane masiek. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné pos-
tavičky a figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové 
hračky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, 
na ktorých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové 
hry, detské vozidlá, elektronické detské motoro-
vé vozidlá, bábiky, lietajúce taniere, vreckové 
elektronické hry, stolné hry, kartové hry, salónne 
hry, akčné hry - strieľanie do terča, zásobníky  
s hrami, prístroje na videohry uvádzané do chodu 
vhodením mince alebo pracujúce bez mincí, 
skladačky a puzzle, skladačky rozvíjajúce mysle-
nie a zručnosti, papierové masky, kostýmy, kos-
týmové masky; skejtbordy, korčule, vodné strie-
kacie hračky, lopty, futbalové lopty, športové 
lopty, bejzbalové lopty, basketbalové lopty, bas-
ketbalové rukavice, nafukovacie kolesá, krídelká 
a iné pomôcky na plávanie, rekreačné plavidlá, 
surfovacie dosky, rekreačné plávacia dosky, plá-
vacie plutvy, ozdoby na vianočné stromčeky ok-
rem svietiacich; plávajúce predmety na zábavu  
a šport. 
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(540) 

  
 

(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 
Burbank, CA 91522, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 186440 
(151) 20.7.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 653-97 
(220) 3.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 9, 16, 25, 28 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-

memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, meracie, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vzdelávacie a p rístroje a n ástroje 
na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky; predaj-
né automaty a mechanizmy prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spraco-
vanie údajov a počítače; filmy a televízne filmy, 
nahrané nosiče, najmä nahrané platne a nahrané 
audio- a audiovizuálne pásky, audiovizuálne ka-
zety, audiovizuálne disky a laserové disky, ste-
reoslúchadlá; batérie a akumulátory; bezšnúrové 
telefóny; vreckové kalkulačky; audiokazety a CD 
prehrávače; príručné karaoke prehrávače; tele-
fónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil-
mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými 
prehliadačmi a projektormi; kazetové videonah-
rávače a prehrávače, video - CD - prehrávače, di-
gitálne páskové audionahrávače a prehrávače; 
programy s videohrami a počítačovými hrami, 
zásobníky s videohrami a počítačovými hrami; 
kazety s video hrami a počítačovými hrami; elek-
tronické diáre; rádiá, okuliare, slnečné okuliare  
a puzdrá a obaly na ne. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; knihárske výrobky; fotografie; písacie pot-
reby; lepidlá na papier a na použitie v domácnos-
ti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie 
stroje a k ancelárske potreby okrem nábytku; 
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; 
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie  
 

sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tlačo-
viny a výrobky z papiera, knihy, obrázkové kni-
hy, komiksy, detské knihy, časopisy, maľovanky; 
detské knižky podnecujúce aktivitu; papiernický 
tovar, listový papier, obálky, poznámkové bloky, 
diáre, poznámkové papiere a kartičky a pohľad-
nice, obrázkové kartičky; litografie; perá, ceruz-
ky, súpravy na kreslenie a maľovanie, kriedy  
a tabule; odtlačky, tepelné nálepky; plagáty; fo-
tografie, obaly na knihy, záložky do kníh; kalen-
dáre; darčekové baliace papiere; papierové deko-
rácie, papierové obrúsky; papierové prestierania, 
papierové podložky; krepový papier, papierové 
klobúky a čiapky; pozvánky a kartičky; papiero-
vé obrusy; dekorácie na torty a zákusky, tortové 
ozdobné papiere; papierové vzory na vyšívanie, 
vzory na látkové aplikácie; strihy na odevy, kos-
týmy, pyžamá, tepláky a tričká. 
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; 
košele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogin-
gové súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, 
vesty, pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradní-
ky; sukne, blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, 
svetre, saká, bundy, kabáty, nepremokavé plášte, 
otepľovačky, viazanky, župany, kúpacie plášte, 
pokrývky hlavy, klobúky, čiapky, šilty, opasky, 
šály, nočné oblečenie, pyžamá, osobná spodná bie-
lizeň; obuv, čižmy, vysoké topánky, tenisky, špor-
tová obuv, sandále, papuče a domáca obuv, po-
nožky, plážové a kúpacie oblečenie, kostýmy, maš-
karné kostýmy vrátane masiek. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné pos-
tavičky a figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové 
hračky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, 
na ktorých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové 
hry, detské vozidlá, elektronické detské motoro-
vé vozidlá, bábiky, lietajúce taniere, vreckové 
elektronické hry, stolné hry, kartové hry, salónne 
hry, akčné hry - strieľanie do terča, zásobníky  
s hrami, prístroje na videohry uvádzané do chodu 
vhodením mince alebo pracujúce bez mincí, skla-
dačky a puzzle, skladačky rozvíjajúce myslenie  
a zručnosti, papierové masky, kostýmy, kostý-
mové masky; skejtbordy, korčule, vodné strieka-
cie hračky, lopty, futbalové lopty, športové lopty, 
bejzbalové lopty, basketbalové lopty, basketba-
lové rukavice, nafukovacie kolesá, krídelká a iné 
pomôcky na plávanie, rekreačné plavidlá, surfo-
vacie dosky, rekreačné plávacia dosky, plávacie 
plutvy, ozdoby na vianočné stromčeky okrem svie-
tiacich; plávajúce predmety na zábavu a šport. 

(540) 

  
 



224 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 
Burbank, CA 91522, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 186441 
(151) 20.7.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 654-97 
(220) 3.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 9, 16, 25, 28 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-

memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, meracie, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vzdelávacie a p rístroje a n ástroje 
na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky; predaj-
né automaty a mechanizmy prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spraco-
vanie údajov a počítače; filmy a televízne filmy, 
nahrané nosiče, najmä nahrané platne a nahrané 
audio- a audiovizuálne pásky, audiovizuálne ka-
zety, audiovizuálne disky a laserové disky, ste-
reoslúchadlá; batérie a akumulátory; bezšnúrové 
telefóny; vreckové kalkulačky; audiokazety a CD 
prehrávače; príručné karaoke prehrávače; tele-
fónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil-
mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými 
prehliadačmi a projektormi; kazetové videonah-
rávače a prehrávače, video - CD - prehrávače, di-
gitálne páskové audionahrávače a prehrávače; 
programy s videohrami a počítačovými hrami, 
zásobníky s videohrami a počítačovými hrami; 
kazety s video hrami a počítačovými hrami; elek-
tronické diáre; rádiá, okuliare, slnečné okuliare  
a puzdrá a obaly na ne. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; knihárske výrobky; fotografie; písacie pot-
reby; lepidlá na papier a na použitie v domácnos-
ti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; 
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; 
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tlačo-
viny a výrobky z papiera, knihy, obrázkové kni-
hy, komiksy, detské knihy, časopisy, maľovanky; 
detské knižky podnecujúce aktivitu; papiernický 
tovar, listový papier, obálky, poznámkové bloky, 
diáre, poznámkové papiere a kartičky a pohľad-
nice, obrázkové kartičky; litografie; perá, ceruz-
ky, súpravy na kreslenie a maľovanie, kriedy  
a tabule; odtlačky, tepelné nálepky; plagáty; fo-
tografie, obaly na knihy, záložky do kníh; kalen-
dáre; darčekové baliace papiere; papierové deko-
rácie, papierové obrúsky; papierové prestierania, 
papierové podložky; krepový papier, papierové 
klobúky a čiapky; pozvánky a kartičky; papiero-
vé obrusy; dekorácie na torty a zákusky, tortové 
ozdobné papiere; papierové vzory na vyšívanie, 
vzory na látkové aplikácie; strihy na odevy, kos-
týmy, pyžamá, tepláky a tričká. 
 
 

25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; 
košele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogin-
gové súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, 
vesty, pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradní-
ky; sukne, blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, 
svetre, saká, bundy, kabáty, nepremokavé plášte, 
otepľovačky, viazanky, župany, kúpacie plášte, 
pokrývky hlavy, klobúky, čiapky, šilty, opasky, 
šály, nočné oblečenie, pyžamá, osobná spodná 
bielizeň; obuv, čižmy, vysoké topánky, tenisky, 
športová obuv, sandále, papuče a domáca obuv, 
ponožky, plážové a kúpacie oblečenie, kostýmy, 
maškarné kostýmy vrátane masiek. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné pos-
tavičky a figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové 
hračky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, 
na ktorých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové 
hry, detské vozidlá, elektronické detské motoro-
vé vozidlá, bábiky, lietajúce taniere, vreckové 
elektronické hry, stolné hry, kartové hry, salónne 
hry, akčné hry - strieľanie do terča, zásobníky  
s hrami, prístroje na videohry uvádzané do chodu 
vhodením mince alebo pracujúce bez mincí, 
skladačky a puzzle, skladačky rozvíjajúce mysle-
nie a zručnosti, papierové masky, kostýmy, kos-
týmové masky; skejtbordy, korčule, vodné strie-
kacie hračky, lopty, futbalové lopty, športové 
lopty, bejzbalové lopty, basketbalové lopty, bas-
ketbalové rukavice, nafukovacie kolesá, krídelká 
a iné pomôcky na plávanie, rekreačné plavidlá, 
surfovacie dosky, rekreačné plávacia dosky, plá-
vacie plutvy, ozdoby na vianočné stromčeky ok-
rem svietiacich; plávajúce predmety na zábavu  
a šport. 

(540) 

  
 

(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 
Burbank, CA 91522, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 186442 
(151) 20.7.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 655-97 
(220) 3.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 
(510) Káva, kávové výťažky, kávové náhradky, čaj, 

kávové a čokoládové nápoje a prípravky na ich 
prípravu. 

(540) SYMPATIE 
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoks-

straat 80, 1011 DK Amsterdam, NL; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186463 
(151) 20.7.1999 
(156) 5.3.2017 
(180) 5.3.2027 
(210) 689-97 
(220) 5.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 5, 16, 41, 42 
(511) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na le-
kárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obvä-
zový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zub-
né vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na 
ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; 
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na 
papier a na použitie v dom ácnosti; potreby pre 
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kance-
lárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učeb-
né potreby okrem prístrojov; obalové materiály  
z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; hracie karty. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
42 - Lekárska, hygienická a kozmetická starostli-
vosť; zverolekárske služby a služby v poľnohos-
podárstve; poradenstvo odborné patriace do tejto 
triedy. 

(540) COMMITTED QUITTERS 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

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

 
 

(111) 186464 
(151) 20.7.1999 
(156) 6.3.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 696-97 
(220) 6.3.1997 
(310) 75/215842 
(320) 19.12.1996 
(330) US 
 
 
 

(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 
(510) Farmaceutické prípravky, najmä imunomodulátory. 
(540) 

  
 

(732) Meda AB, Box 906, SE-170 09 Solna, SE; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186466 
(151) 20.7.1999 
(156) 6.3.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 699-97 
(220) 6.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 
(510) Domáce kuchynské potreby a nádoby, okrem ná-

dob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými 
kovmi, hrebene a špongie na umývanie, kefy (ok-
rem štetcov), kefky na zuby, materiály na výrobu 
kief, prostriedky a pomôcky na čistenie patriace 
do tejto triedy; drôtenky, surové sklo a sklo ako 
polotovar, okrem skla pre stavebníctvo, výrobky 
zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach, keramické miniatúry. 

(540) TWISTER 
(732) COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022-7499, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186472 
(151) 20.7.1999 
(156) 14.3.2017 
(180) 14.3.2027 
(210) 765-97 
(220) 14.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 24, 25 
(511) 24 - Tkaniny. 

25 - Odevy vrátane športového oblečenia, klo-
bučnícky tovar. 

(540) POLARFLÍS 
(732) MMI-IPCO, LLC, 46 S tafford Street, P.O. Box 

809, Lawrence, MA 01842, US; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
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(111) 186479 
(151) 20.7.1999 
(156) 14.3.2017 
(180) 14.3.2027 
(210) 780-97 
(220) 14.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 
(510) Farmaceutické prípravky, najmä kardiovaskulár-

ne prípravky a prípravky na zlepšenie cirkulácie 
krvi. 

(540) 

  
 

(591) Červená, čierna, oranžová 
(732) Queisser Pharma GmH & Co. KG, Schleswiger 

Strasse 74, D-24941 Flensburg, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186485 
(151) 20.7.1999 
(156) 17.3.2017 
(180) 17.3.2027 
(210) 787-97 
(220) 17.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 6, 9, 11, 17, 20, 21, 28 
(511) 6 - Káble a drôty z obyčajných kovov s výnim-

kou elektrických. 
9 - Prístroje elektrické. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie. 
17 - Ohybné rúry a hadice. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy. 
21 - Domáce potreby, výrobky zo skla, porcelánu. 
28 - Ozdoby na vianočný stromček. 

(540) DOM SVETLA 
(732) Kytková Alojzia, Ing., Dom svetla, Štefániko- 

va 28, 917 01 Trnava, SK; 
 
 

(111) 186509 
(151) 20.7.1999 
(156) 21.4.2017 
(180) 21.4.2027 
(210) 1104-97 
(220) 21.4.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 
(510) Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produk-

ty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad. 

(540) PRO PLAN 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186720 
(151) 13.8.1999 
(156) 13.1.2017 
(180) 13.1.2027 
(210) 85-97 
(220) 13.1.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody, prírodné minerálne vody, 

prírodné minerálne vody s príchuťami, obohaco-
vané prírodné minerálne vody. 

(540) HANÁCKÁ KYSELKA 
(732) Hanácká kyselka a.s., Horní Moštěnice č. p. 547, 

751 17 Horní Moštěnice, CZ; 
 
 

(111) 186737 
(151) 13.8.1999 
(156) 3.2.2017 
(180) 3.2.2027 
(210) 359-97 
(220) 3.2.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 6, 9, 19, 37, 42 
(511) 6 - Stavebný kovový materiál, ako sú panely, streš-

né krytiny, izolácie, dvere, okná, obklady stien  
a priečok, oceľové konštrukcie, brány. 
9 - Počítače, počítačové klávesnice, tlačiarne  
k počítačom, počítačové programy. 
19 - Stavebný drevený materiál, ako sú panely, 
strešné krytiny, izolácie, dvere, okná, obklady stien 
a priečok, podlahové dosky, dlaždice. 
37 - Stavebníctvo: pozemné, bytové, dopravné, 
inžinierske, priemyselné; sprostredkovateľská čin-
nosť v oblasti stavebníctva, stavebný dozor. 
42 - Poradenstvo v obl asti stavebníctva, projek-
tová činnosť, štúdie technických projektov, pro-
jektovanie stavieb, inžinierska činnosť. 

(540) TRIANGEL 
(732) TRIANGEL, s. r. o., Lykovcová 1, 841 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 186738 
(151) 13.8.1999 
(156) 3.2.2017 
(180) 3.2.2027 
(210) 360-97 
(220) 3.2.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 6, 9, 19, 37, 42 
(511) 6 - Stavebný kovový materiál, ako sú panely, streš-

né krytiny, izolácie, dvere, okná, obklady stien  
a priečok, oceľové konštrukcie, brány. 
9 - Počítače, počítačové klávesnice, tlačiarne  
k počítačom, počítačové programy. 
19 - Stavebný drevený materiál, ako sú: panely, 
strešné krytiny, izolácie, dvere, okná, obklady stien 
a priečok, podlahové dosky, dlaždice. 
37 - Stavebníctvo: pozemné, bytové, dopravné, 
inžinierske, priemyselné; sprostredkovateľská čin-
nosť v oblasti stavebníctva, stavebný dozor. 
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42 - Poradenstvo v obl asti stavebníctva, projek-
tová činnosť, štúdie technických projektov, pro-
jektovanie stavieb, inžinierska činnosť. 

(540) 

  
 

(732) TRIANGEL, s. r. o., Lykovcová 1, 841 04 Brati-
slava, SK; 

 
 

(111) 186742 
(151) 13.8.1999 
(156) 4.2.2017 
(180) 4.2.2027 
(210) 375-97 
(220) 4.2.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 9, 16, 41 
(511) 9 - Počítačové softvérové programy poskytujúce 

informácie a poradenstvo v r ozvoji efektívnej 
komunikácie, medziľudských vzťahov, riadiacich 
a vodcovských schopností a predajných zručností. 
16 - Náučné knihy, brožúry, letáky, propagačné 
materiály, obežníky, časopisy a publikácie vše-
obecne, učebné pomôcky a materiály s výnimkou 
prístrojov. 
41 - Výchovné a vzdelávacie služby; usporadú-
vanie kurzov na zlepšovanie ľudských vzťahov, 
efektívnu komunikáciu, efektívny slovný prejav, 
zdokonaľovanie pamäti, efektívne vystupovanie, 
riešenie problémov, zvládnutie stresu, organizo-
vanie času, personálne a zákaznícke vzťahy, ma-
nažment, posilňovanie odvahy, sebadôvery, ria-
diacich a vodcovských schopností a predajných 
zručností. 

(540) 

  
 

(732) Dale Carnegie & Associates, Inc., 290 Motor Park-
way, Hauppauge, New York, US; 

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

(111) 186754 
(151) 13.8.1999 
(156) 5.2.2017 
(180) 5.2.2027 
(210) 399-97 
(220) 5.2.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 
(510) Z pórovitého plastu alebo umelej peny zhotovené 

nádoby, dosky a ľubovoľne tvarované telesá na 
vkladanie prírodných a umelých rastlín a kvetín. 

 
 
 

(540) 

  
 

(732) SMITHERS-OASIS COMPANY, 295 South Wa-
ter Street, Suite 201, Kent, Ohio 44240, US; 

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

 
 

(111) 186775 
(151) 16.8.1999 
(156) 17.2.2017 
(180) 17.2.2027 
(210) 517-97 
(220) 17.2.1997 
(310) 118736 
(320) 22.1.1997 
(330) CZ 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 21 
(511) 21 - Porcelán úžitkový, ozdobný a figurálny. 
(540) 

  
 

(732) Thun 1794 a.s., Tovární 242, 362 25 Nová Role, 
CZ; 

(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 
 

(111) 186792 
(151) 16.8.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 662-97 
(220) 3.3.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 32, 33 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov, pivo 

(všetkých druhov). 
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov, najmä 
vodka. 

(540) STALINOVY SLZY 
(732) MERLE BLANC a. s., U Továren 770, 102 00  

Praha 10, CZ; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 186795 
(151) 16.8.1999 
(156) 6.3.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 695-97 
(220) 6.3.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 29, 31 
(511) 29 - Hydina (nie živá), klobásy, salámy, párky, 

šunka, údeniny. 
31 - Hydina na chov. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna 
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 T opoľ-

čany, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 186796 
(151) 16.8.1999 
(156) 13.3.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 761-97 
(220) 13.3.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina  

a ovocie, potravinárske koncentráty. 
30 - Majonézy, pochutiny, prísady a aromatické 
látky do potravín. 

(540) ZEKO 
(732) Mäspoma, spol. s r. o., T.G. Masaryka 955/8, 960 01 

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

 
 

(111) 186809 
(151) 16.8.1999 
(156) 4.4.2017 
(180) 4.4.2027 
(210) 957-97 
(220) 4.4.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 16 
(510) Atlasy; brožované knihy, brožúry; brožúry; bla-

hoprajné pohľadnice; časopisy (periodiká); for-
muláre; glóbusy (zemské); katalógy; knihy; 
knižné záložky; plagáty; pohľadnice; prospekty; 
publikácie; pútače z papiera alebo lepenky; rek-
lamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
reprodukcie (grafické); tlač (rytiny); tlačivá; tla-
čoviny; trhacie kalendáre; výrobky z kartónu ale-
bo lepenky; vlajky (papierové); vyučovacie po-
môcky s výnimkou prístrojov a zariadení. 

 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá, čierna 
(732) VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec 13, 976 03 

Harmanec, SK; 
 
 

(111) 186820 
(151) 16.8.1999 
(156) 10.4.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 1010-97 
(220) 10.4.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 1, 19 
(511) 1 - Chemikálie a chemické prípravky na použitie 

v priemysle týkajúce sa ocele, skla a cem entu, 
chemikálie a chemické prípravky na použitie  
v stavebnom priemysle, chemikálie a ch emické 
prípravky na použitie pri výrobe náterových hmôt 
a povlakov, chemikálie a chemické prípravky na 
použitie pri výrobe technických keramických ba-
térií. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-
ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmen; nekovové prenosné stavby; pomníky ok-
rem kovových. 

(540) 

  
 

(732) MINERALS TECHNOLOGIES INC., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 405 Le-
xington Avenue, New York, New York 10174-1901, 
US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 186835 
(151) 16.8.1999 
(156) 14.4.2017 
(180) 14.4.2027 
(210) 1044-97 
(220) 14.4.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 
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(510) Nektár ovocný a nektár zeleninový. 
(540) 

  
 

(732) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s ., Júrska cesta 2, 
934 01 Levice, SK; 

 
 

(111) 186838 
(151) 16.8.1999 
(156) 15.4.2017 
(180) 15.4.2027 
(210) 1052-97 
(220) 15.4.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 
(510) Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke príp-

ravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový 
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ni-
čenie hmyzu, najmä antidiabetické prípravky. 

(540) GLIBENESE 
(732) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton, 

Connecticut 06340, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187087 
(151) 20.9.1999 
(156) 12.2.2017 
(180) 12.2.2027 
(210) 483-97 
(220) 12.2.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 
(510) Farmaceutické, zverolekárske a hygienické príp-

ravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový 
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ni-
čenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) COLDREX HOTREM 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inves-

tments (Ireland) (No 3) L imited, Knockbrack, 
Dungarvan, Co. Waterford, IE; 

 
 

(111) 187091 
(151) 20.9.1999 
(156) 13.2.2017 
(180) 13.2.2027 
(210) 489-97 
(220) 13.2.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 
(510) Publikácie. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) INTERNATIONAL DATA GROUP, INC., a Mas-
sachusetts corporation, 5 Speen Street, Framing-
ham, Massachusetts 01701, US; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187110 
(151) 20.9.1999 
(156) 27.2.2017 
(180) 27.2.2027 
(210) 615-97 
(220) 27.2.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 
(510) Pneumatiky. 

(540) NAVIGATOR 
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 In-

novation Way, Akron, Ohio 44316, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 187117 
(151) 20.9.1999 
(156) 28.2.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 627-97 
(220) 28.2.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 
(510) Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie-

lizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťova-
nie a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éte-
rické oleje, vlasové vodičky, zubné pasty. 

(540) ACTICLEAN 
(732) COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022-7499, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187118 
(151) 20.9.1999 
(156) 28.2.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 628-97 
(220) 28.2.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 

bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, 
éterické oleje, vlasové vodičky, zubné pasty. 
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky prispôsobené na lekár-
ske účely, potrava pre dojčatá, potraviny pre deti 
zaradené v tejto triede, náplasti, obväzový mate-
riál, hmoty na plombovanie zubov a zubné vos-
ky, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na niče-
nie buriny (herbicídy) a na hubenie živočíšnych 
škodcov. 
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(540) FLUORIGARD 
(732) COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022-7499, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187120 
(151) 20.9.1999 
(156) 28.2.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 630-97 
(220) 28.2.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 7, 11, 42 
(511) 7 - Stroje zaradené v tejto triede a obrábacie stro-

je, časti strojov, predovšetkým časti vodných, 
parných a plynových turbín, motory (s výnimkou 
motorov pre pozemné vozidlá), spojky a trans-
misné zariadenia (okrem tých, ktoré sú na po-
zemné vozidlá), nosníky, tlakové nádoby a nádr-
že, poľnohospodárske náradie. 
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, ohrievanie 
tekutín, výrobu pary, na varenie, predovšetkým 
kotly, výmenníky tepla, spaľovacie komory, kon-
denzátory, spaľovne odpadov, chladiace prístro-
je, zariadenia na sušenie, ventiláciu, distribúciu 
vody, pary, zdravotné zariadenia a ich pomocné  
a doplnkové zariadenia. 
42 - Programovanie počítačmi, softvér, projekčné 
a inžinierske činnosti, vývoj, výskum v oblasti 
technických a prírodných vied, predovšetkým 
vývoj, navrhovanie v oblasti energetických, te-
pelných, strojárskych, chemických, ekologických 
zariadení, vývoj a navrhovanie technológií. 

(540) SES 
(732) Porubčan Róbert, Ing. - EDING, Zliechovská 341, 

018 64 Košeca, SK; 
 
 

(111) 187133 
(151) 20.9.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 647-97 
(220) 3.3.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 9, 16, 25, 28 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-

memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, meracie, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vzdelávacie a p rístroje a n ástroje 
na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky, predaj-
né automaty a mechanizmy prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spraco-
vanie údajov a počítače; filmy a televízne filmy, 
nahrané nosiče, najmä nahrané platne a nahrané 
audiopásky a audiovizuálne pásky, audiovizuálne 
kazety, audiovizuálne disky a laserové disky, ste-
reoslúchadlá; batérie a akumulátory; bezšnúrové 
telefóny; vreckové kalkulačky; audiokazety a CD 
prehrávače; príručné karaoke prehrávače; tele-
fónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil- 
 

 mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými 
prehliadačmi a projektormi; kazetové videonah-
rávače a prehrávače, video CD prehrávače, digi-
tálne páskové audionahrávače a prehrávače; prog-
ramy s videohrami a počítačovými hrami, prí-
stroje na videohry uvádzané do chodu vhodením 
mince alebo pracujúce bez mincí, zásobníky s vi-
deohrami a počítačovými hrami, kazety s video-
hrami a počítačovými hrami; elektronické diáre; 
rádiá, okuliare, slnečné okuliare, puzdrá a obaly 
na ne. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; knihárske výrobky; fotografie; písacie pot-
reby; lepidlá na papier a na použitie v domácnos-
ti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; 
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; 
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tlačo-
viny a výrobky z papiera, knihy, obrázkové kni-
hy, komiksy, detské knihy, časopisy, maľovanky; 
detské knižky podnecujúce aktivitu; papiernický 
tovar, listový papier, obálky, poznámkové bloky, 
diáre, poznámkové papiere a kartičky, darčekové 
kartičky a blahoprajné pohľadnice, obrázkové kar-
tičky; litografie; perá, ceruzky, súpravy na kres-
lenie a maľovanie, kriedy a tabule; odtlačky, te-
pelné nálepky; plagáty; fotografie, obaly na kni-
hy, záložky do kníh; kalendáre, darčekové balia-
ce papiere; papierové dekorácie, papierové obrú-
sky; papierové prestierania, papierové podložky; 
krepový papier, papierové klobúky a čiapky; poz-
vánky a kartičky; papierové obrusy; dekorácie na 
torty a zákusky, tortové ozdobné papiere; papie-
rové vzory na vyšívanie, vzory na látkové apliká-
cie; strihy na odevy, kostýmy, pyžamá, tepláky  
a tričká. 
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; 
košele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogin-
gové súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, 
vesty, pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradní-
ky; sukne, blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, 
svetre, saká, bundy, kabáty, nepremokavé plášte, 
otepľovačky, viazanky, župany, kúpacie plášte, 
pokrývky hlavy, klobúky, čiapky, šilty, opasky, 
šály, nočné oblečenie, pyžamá, osobná spodná 
bielizeň; obuv, čižmy, vysoké topánky, topánky, 
tenisky, športová obuv, sandále, papuče a domá-
ca obuv, ponožky, plážové a kúpacie oblečenie, 
kostýmy, maškarné kostýmy vrátane masiek. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné pos-
tavičky, figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové 
hračky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, 
na ktorých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové 
hry, detské vozidlá, elektronické detské motoro-
vé vozidlá (hračky), bábiky, lietajúce taniere, 
vreckové elektronické hry, stolové hry, kartové 
hry, salónne hry, akčné hry - strieľanie do terča, 
zásobníky s hrami, skladačky a puzzle, skladačky 
rozvíjajúce myslenie a zručnosti, papierové mas-
ky, kostýmy, kostýmové masky; skejtbordy, kor-
čule, vodné striekacie hračky, lopty, futbalové 
lopty, športové lopty, bejzbalové lopty, basketba-
lové lopty, basketbalové rukavice, nafukovacie 
kolesá, krídelká a iné pomôcky na plávanie, rek-
reačné plavidlá, plávajúce predmety na zábavu  
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a šport, surfovacie dosky, rekreačné plávacie dos-
ky, plávacie plutvy, ozdoby na vianočné strom-
čeky. 

(540) 

  
 

(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 
Burbank, CA 91522, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187134 
(151) 20.9.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 648-97 
(220) 3.3.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 9, 16, 25, 28 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-

memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, meracie, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vzdelávacie a p rístroje a n ástroje 
na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky, predaj-
né automaty a mechanizmy prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spraco-
vanie údajov a počítače; filmy a televízne filmy, 
nahrané nosiče, najmä nahrané platne a nahrané 
audiopásky a audiovizuálne pásky, audiovizuálne 
kazety, audiovizuálne disky a laserové disky, ste-
reoslúchadlá; batérie a akumulátory; bezšnúrové 
telefóny; vreckové kalkulačky; audiokazety a CD 
prehrávače; príručné karaoke prehrávače; tele-
fónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil-
mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými 
prehliadačmi a projektormi; kazetové videonah-
rávače a prehrávače, video CD prehrávače, digi-
tálne páskové audionahrávače a prehrávače; 
programy s videohrami a počítačovými hrami, 
prístroje na videohry uvádzané do chodu vhode-
ním mince alebo pracujúce bez mincí, zásobníky 
s videohrami a počítačovými hrami, kazety s vi-
deohrami a počítačovými hrami; elektronické 
diáre; rádiá, okuliare, slnečné okuliare, puzdrá  
a obaly na ne. 

 
 
 
 
 
 

16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; knihárske výrobky; fotografie; písacie pot-
reby; lepidlá na papier a na použitie v domácnos-
ti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie  
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; 
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; 
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tlačo-
viny a výrobky z papiera, knihy, obrázkové kni-
hy, komiksy, detské knihy, časopisy, maľovanky; 
detské knižky podnecujúce aktivitu; papiernický 
tovar, listový papier, obálky, poznámkové bloky, 
diáre, poznámkové papiere a kartičky, darčekové 
kartičky a blahoprajné pohľadnice, obrázkové 
kartičky; litografie; perá, ceruzky, súpravy na 
kreslenie a maľovanie, kriedy a tabule; odtlačky, 
tepelné nálepky; plagáty; fotografie, obaly na 
knihy, záložky do kníh; kalendáre, darčekové ba-
liace papiere; papierové dekorácie, papierové 
obrúsky; papierové prestierania, papierové pod-
ložky; krepový papier, papierové klobúky a čiap-
ky; pozvánky a kartičky; papierové obrusy; deko-
rácie na torty a zákusky, tortové ozdobné papie-
re; papierové vzory na vyšívanie, vzory na látko-
vé aplikácie; strihy na odevy, kostýmy, pyžamá, 
tepláky a tričká. 
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; 
košele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogin-
gové súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, 
vesty, pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradní-
ky; sukne, blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, 
svetre, saká, bundy, kabáty, nepremokavé plášte, 
otepľovačky, viazanky, župany, kúpacie plášte, 
pokrývky hlavy, klobúky, čiapky, šilty, opasky, 
šály, nočné oblečenie, pyžamá, osobná spodná 
bielizeň; obuv, čižmy, vysoké topánky, topánky, 
tenisky, športová obuv, sandále, papuče a domá-
ca obuv, ponožky, plážové a kúpacie oblečenie, 
kostýmy, maškarné kostýmy vrátane masiek. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné pos-
tavičky, figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové 
hračky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, 
na ktorých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové 
hry, detské vozidlá, elektronické detské motoro-
vé vozidlá (hračky), bábiky, lietajúce taniere, 
vreckové elektronické hry, stolové hry, kartové 
hry, salónne hry, akčné hry - strieľanie do terča, 
zásobníky s hrami, skladačky a puzzle, skladačky 
rozvíjajúce myslenie a zručnosti, papierové mas-
ky, kostýmy, kostýmové masky; skejtbordy, kor-
čule, vodné striekacie hračky, lopty, futbalové 
lopty, športové lopty, bejzbalové lopty, basketba-
lové lopty, basketbalové rukavice, nafukovacie 
kolesá, krídelká a iné pomôcky na plávanie, rek-
reačné plavidlá, plávajúce predmety na zábavu  
a šport, surfovacie dosky, rekreačné plávacie dos-
ky, plávacie plutvy, ozdoby na vianočné strom-
čeky. 
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(540) 

  
 

(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 
Burbank, CA 91522, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187135 
(151) 20.9.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 649-97 
(220) 3.3.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 9, 16, 25, 28 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-

memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, meracie, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje 
na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky, predaj-
né automaty a mechanizmy prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spraco-
vanie údajov a počítače; filmy a televízne filmy, 
nahrané nosiče, najmä nahrané platne a nahrané 
audiopásky a audiovizuálne pásky, audiovizuálne 
kazety, audiovizuálne disky a laserové disky, ste-
reoslúchadlá; batérie a akumulátory; bezšnúrové 
telefóny; vreckové kalkulačky; audiokazety a CD 
prehrávače; príručné karaoke prehrávače; tele-
fónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil-
mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými 
prehliadačmi a projektormi; kazetové videonah-
rávače a prehrávače, video CD prehrávače, digi-
tálne páskové audionahrávače a prehrávače; 
programy s videohrami a počítačovými hrami, 
prístroje na videohry uvádzané do chodu vhode-
ním mince alebo pracujúce bez mincí, zásobníky 
s videohrami a počítačovými hrami, kazety s vi-
deohrami a počítačovými hrami; elektronické 
diáre; rádiá, okuliare, slnečné okuliare, puzdrá  
a obaly na ne. 

 
 
 
 
 
 
 

16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; knihárske výrobky; fotografie; písacie pot-
reby; lepidlá na papier a na použitie v domácnos-
ti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku;  
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; 
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tlačo-
viny a výrobky z papiera, knihy, obrázkové kni-
hy, komiksy, detské knihy, časopisy, maľovanky; 
detské knižky podnecujúce aktivitu; papiernický 
tovar, listový papier, obálky, poznámkové bloky, 
diáre, poznámkové papiere a kartičky, darčekové 
kartičky a blahoprajné pohľadnice, obrázkové kar-
tičky; litografie; perá, ceruzky, súpravy na kres-
lenie a maľovanie, kriedy a tabule; odtlačky, te-
pelné nálepky; plagáty; fotografie, obaly na kni-
hy, záložky do kníh; kalendáre, darčekové balia-
ce papiere; papierové dekorácie, papierové obrú-
sky; papierové prestierania, papierové podložky; 
krepový papier, papierové klobúky a čiapky; poz-
vánky a kartičky; papierové obrusy; dekorácie na 
torty a zákusky, tortové ozdobné papiere; papie-
rové vzory na vyšívanie, vzory na látkové apliká-
cie; strihy na odevy, kostýmy, pyžamá, tepláky  
a tričká. 
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; 
košele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogin-
gové súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, 
vesty, pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradní-
ky; sukne, blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, 
svetre, saká, bundy, kabáty, nepremokavé plášte, 
otepľovačky, viazanky, župany, kúpacie plášte, 
pokrývky hlavy, klobúky, čiapky, šilty, opasky, 
šály, nočné oblečenie, pyžamá, osobná spodná 
bielizeň; obuv, čižmy, vysoké topánky, topánky, 
tenisky, športová obuv, sandále, papuče a domá-
ca obuv, ponožky, plážové a kúpacie oblečenie, 
kostýmy, maškarné kostýmy vrátane masiek. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné pos-
tavičky, figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové 
hračky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, 
na ktorých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové 
hry, detské vozidlá, elektronické detské motoro-
vé vozidlá (hračky), bábiky, lietajúce taniere, 
vreckové elektronické hry, stolové hry, kartové hry, 
salónne hry, akčné hry - strieľanie do terča, zá-
sobníky s hrami, skladačky a puzzle, skladačky 
rozvíjajúce myslenie a zručnosti, papierové mas-
ky, kostýmy, kostýmové masky; skejtbordy, kor-
čule, vodné striekacie hračky, lopty, futbalové 
lopty, športové lopty, bejzbalové lopty, basketba-
lové lopty, basketbalové rukavice, nafukovacie 
kolesá, krídelká a iné pomôcky na plávanie, rek-
reačné plavidlá, plávajúce predmety na zábavu  
a šport, surfovacie dosky, rekreačné plávacie dos-
ky, plávacie plutvy, ozdoby na vianočné strom-
čeky. 
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(540) 

  
 

(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 
Burbank, CA 91522, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187154 
(151) 20.9.1999 
(156) 2.4.2017 
(180) 2.4.2027 
(210) 944-97 
(220) 2.4.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 
(510) Farmaceutické prípravky. 

(540) SUSTIVA 
(732) Bristol-Myers Squibb Pharma Company, Route 206 

& Provinceline Road, 08540 Princeton, New Jer-
sey, US; 

(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187179 
(151) 20.9.1999 
(156) 16.5.2017 
(180) 16.5.2027 
(210) 1317-97 
(220) 16.5.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 
(510) Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke príp-

ravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový 
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ni-
čenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 

(540) RIMADYL 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 187182 
(151) 20.9.1999 
(156) 16.5.2017 
(180) 16.5.2027 
(210) 1320-97 
(220) 16.5.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 
(510) Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke príp-

ravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový 
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ni-
čenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 

(540) PRIMUCELL FIP 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187189 
(151) 20.9.1999 
(156) 22.5.2017 
(180) 22.5.2027 
(210) 1413-97 
(220) 22.5.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 6, 19, 20, 35, 37, 42 
(511) 6 - Brány kovové, dvere kovové, dverové prahy 

kovové, dverové rámy kovové, okenice kovové, 
okenné rámy kovové, okná kovové, rolety oce-
ľové. 
19 - Brány s výnimkou kovových, dosky, dvere  
s výnimkou kovových, dverové prahy s výnim-
kou kovových, dverové rámy s výnimkou kovo-
vých, okenice okrem kovových a textilných, oken-
né rámy s výnimkou kovových, okenné sklo  
s výnimkou okenného skla na okná automobilov, 
okná s výnimkou kovových, podlahové dosky, 
preklady s výnimkou kovových. 
20 - Rolety. 
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti. 
37 - Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve, 
dodávateľská činnosť v stavebníctve. 
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve, poraden-
stvo v stavebníctve. 

(540) 

  
 

(732) Babuščáková Beáta, Ing., Hrobákova 24, 851 02 
Bratislava, SK; 

(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 187192 
(151) 20.9.1999 
(156) 26.5.2017 
(180) 26.5.2027 
(210) 1459-97 
(220) 26.5.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 3, 21 
(511) 3 - Parfumy, kolínske vody, vône, prostriedky po 

holení, antiperspiranty, osobné dezodoranty, práš-
kový mastenec, toaletné vody, telový púder, koz-
metické a krášliace prípravky, najmä telové, kré-
my na tvár a lotiony, opaľovacie krémy a lotiony 
vrátane prípravkov s ochranným filtrom, samo-
opaľovacie krémy a lotiony, prípravky na starost-
livosť o vlasy, najmä šampóny, kondicionéry, 
krémy a lotiony, brilantíny a stimulačné príprav-
ky pokožky hlavy, kúpeľové a sprchové príprav-
ky, najmä toaletné mydlá, telové šampóny, depi-
lačné prípravky, kúpeľové soli, kúpeľové a spr-
chové gély, oleje a esenciálne oleje. 
21 - Telové kefy. 

(540) RALPH LAUREN PURPLE 
 LABEL 
(732) THE POLO/LAUREN COMPANY, L. P., 650 

Madison Avenue, New York, New York 10022, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187203 
(151) 20.9.1999 
(156) 13.6.2017 
(180) 13.6.2027 
(210) 1652-97 
(220) 13.6.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Pneumatiky; pneumatické, polopneumatické 

a plné pneumatiky na dopravné prostriedky; ko-
lesá na dopravné prostriedky; duše pneumatík, 
ráfy kolies automobilov, časti a príslušenstvá na 
uvedené tovary. 

(540) SILA POD KONTROLOU 
(732) Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 

25, 20126 Milano, IT; 
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187253 
(151) 23.9.1999 
(156) 27.3.2017 
(180) 27.3.2027 
(210) 922-97 
(220) 27.3.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo upra-

vená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo 
zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polo-
tovary a nátierky na chlieb obsahujúce prevažne 
uvedené produkty; sušené bylinky; čerstvé, mra-
zené alebo konzervované mäso, ryby, hydina a zve- 
 

 

 rina, potraviny z morských produktov, ako aj 
plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá 
alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce 
prevažne menované produkty; polievky; mlieko, 
mliečne výrobky, maslo, syry, smotana jogurty, 
tvaroh, cmar, kefír, mlieko zrážané syridlom, ako 
aj plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové 
jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb obsa-
hujúce prevažne uvedené produkty; mliečne ná-
poje; marmelády, džemy, nakladaná zelenina, 
jedlé oleje a tuky, ako aj plnky alebo zmesi na 
prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary  
a nátierky na chlieb obsahujúce prevažne uvede-
né produkty; hotové jedlá obsahujúce proteínové 
látky ako zložky do jedál vo forme kúskov, v tex-
turovanej forme alebo vo forme prášku. 
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na 
ľudskú spotrebu; ryža v balíčkoch na varenie, 
predvarená alebo dehydratovaná ryža; cestoviny, 
cestá; nátierky na chlieb obsahujúce prevažne su-
roviny obsahujúce uvedené produkty, hotové jed-
lá alebo polotovary, zákusky, koláče a malé ob-
čerstvenia obsahujúce prevažne uvedené produk-
ty alebo tiež obsahujúce prísady zemiakov, mäsa, 
rýb, hydiny, zeleniny a korenín; čaj, káva, kávo-
vé náhradky, kakao, čokoládové nápoje, uvedené 
výrobky tiež v extrahovanej forme (tekutej alebo 
sušenej) ako hotové nápoje, nápoje vo vre cúš-
kach a nápoje na predaj v automatoch, ako aj ná-
tierky alebo plnky do p ekárskych alebo cukrár-
skych výrobkov alebo plniek do pečív obsahujú-
ce prevažne uvedené produkty; sirup z melasy, 
cukor, med, omáčky vrátane šalátových dressin-
gov; cukrovinky nie na liečivé účely; ovocné 
zmrzliny, smotanové zmrzliny, potravinársky ľad, 
zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky; chlieb, 
koláče, torty, zákusky, keksy - sušienky, pekárske 
a cukrárske výrobky, cukríky, pralinky, bonbóny, 
cukrovinky, zaváraniny, sladké pečivo, múčniky, 
dezerty, biskvity, čokoláda, čokoládové výrobky, 
ako aj plnky do pekárskych a cukrárskych vý-
robkov a plnky do pečív, zákuskov a koláčov vy-
robené prevažne z uvedených produktov. 

(540) BOUNTY, THE TASTE 
 OF THE EXOTIC 
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 187354 
(151) 19.10.1999 
(156) 14.2.2017 
(180) 14.2.2027 
(210) 508-97 
(220) 14.2.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 16, 39 
(511) 16 - Papier, lepenka; tlačoviny, publikácie, vzde-

lávacie a učebné potreby, papiernický tovar; diá-
re, kalendáre, osobné záznamníky a plánovacie 
diáre; písacie potreby; odtlačky; hracie karty. 
39 - Letecké služby; letové služby; prenájom lie-
tadiel a leteckých prepravných prostriedkov; pre-
prava cestujúcich a tovaru; kuriérske služby; pre-
prava a doručovanie tovaru; rezervačné služby  
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spojené s cestovaním zahrnuté v triede 39; služby 
spojené s organizovaním výletov, prehliadok, 
okružných jázd; organizovanie zájazdov a dovo-
leniek; prenájom vozidiel; služby turistických 
kancelárií s výnimkou kancelárií poskytujúcich 
rezerváciu hotelového ubytovania. 

(540) 

  
 

(732) British Airways Plc., Waterside (HB A3), P. O. Box 
365, Harmondsworth, West Drayton UB7 0GB, 
GB; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187365 
(151) 19.10.1999 
(156) 3.3.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 663-97 
(220) 3.3.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
(510) Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
(540) 

  
 

(732) MERLE BLANC a. s., U Továren 770, 102 00 Pra-
ha 10, CZ; 

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

(111) 187432 
(151) 19.10.1999 
(156) 30.4.2017 
(180) 30.4.2027 
(210) 1197-97 
(220) 30.4.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
(510) Farmaceutické prípravky. 
 

(540) STOCRIN 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, 

Whitehouse Station, New Jersey 08889, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187440 
(151) 19.10.1999 
(156) 16.5.2017 
(180) 16.5.2027 
(210) 1321-97 
(220) 16.5.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na 

ľudskú spotrebu, ryža, ryža v balíčkoch na vare-
nie, predvarená alebo dehydratovaná, cestoviny, 
cestá; nátierky na chlieb, hotové jedlá alebo polo-
tovary, zákusky, koláče a malé občerstvenia ob-
sahujúce najmä uvedené produkty, ale tiež obsa-
hujúce prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, ze-
leniny, korenín; čaj, káva, kávové náhradky, ka-
kao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež  
v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej), ale-
bo vo forme nátierok alebo plniek do pekárskych 
alebo cukrárskych výrobkov alebo plniek do pe-
čív, ako aj hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, 
ako aj nápoje na predaj v automatoch, všetko ob-
sahujúce uvedené produkty; sirupy z melasy, cu-
kor, med, omáčky (vrátane šalátových dressingov), 
cukrovinky nie na liečivé účely; ovocné zmrzli-
ny, smotanové zmrzliny, potravinársky ľad, zmrz-
linové výrobky, mrazené cukrovinky, chlieb, ko-
láče, torty, zákusky, keksy, sušienky, pekárske  
a cukrárske výrobky, cukríky, pralinky, bonbóny, 
cukrovinky, zaváraniny, sladké pečivo, múčniky, 
dezerty, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do 
pekárskych a cukrárskych výrobkov a  plnky do 
pečív, zákuskov a koláčov vyrobené z uvedených 
produktov. 

(540) FLYTE 
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 187449 
(151) 19.10.1999 
(156) 19.5.2017 
(180) 19.5.2027 
(210) 1342-97 
(220) 19.5.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 6, 19 
(511) 6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštruk-

cie vrátane kovových nosníkov do železobetónu. 
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, beto-
nárske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, 
stropy, nosníky, tvarovky, stropné dosky, betó-
nové dosky, armovaný betón. 

(540) ESTER 
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 187451 
(151) 20.10.1999 
(156) 19.5.2017 
(180) 19.5.2027 
(210) 1344-97 
(220) 19.5.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 6, 19 
(511) 6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštruk-

cie vrátane kovových nosníkov do železobetónu. 
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonár-
ske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stro-
py, nosníky, tvarovky, stropné dosky, betónové 
dosky, armovaný betón. 

(540) MACLIT 
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187452 
(151) 20.10.1999 
(156) 19.5.2017 
(180) 19.5.2027 
(210) 1345-97 
(220) 19.5.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 6, 19 
(511) 6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštruk-

cie vrátane kovových nosníkov do železobetónu. 
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, beto-
nárske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stro-
py, nosníky, tvarovky, stropné dosky, betónové 
dosky, armovaný betón. 

(540) BYTBLOK 
(732) PREMAC Bratislava, spol. s r. o., Stará Vajnor-

ská 25, 832 17 Bratislava, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187453 
(151) 20.10.1999 
(156) 19.5.2017 
(180) 19.5.2027 
(210) 1346-97 
(220) 19.5.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 6, 19 
(511) 6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštruk-

cie vrátane kovových nosníkov do železobetónu. 
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, beto-
nárske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stro-
py, nosníky, tvarovky, stropné dosky, betónové 
dosky, armovaný betón. 

(540) VEGA-U 
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 187454 
(151) 20.10.1999 
(156) 23.5.2017 
(180) 23.5.2027 
(210) 1447-97 
(220) 23.5.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 9, 11, 18, 20, 22, 25, 28 
(511) 9 - Fotoaparáty. 

11 - Záhradné grily. 
18 - Batohy, tašky, najmä športové tašky. 
20 - Spacie vaky. 
22 - Stany. 
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, najmä špor-
tové oblečenie, lyžiarske rukavice, kožené bun-
dy, športové topánky. 
28 - Hračky, hry, športové náradie, lopty. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, tmavomodrá, béžová, žltá, čierna, 
ružová 

(732) HUSKY CZ s. r. o., Huťská 2985/5, 141 00 Pra-
ha 4, CZ; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187466 
(151) 19.10.1999 
(156) 30.5.2017 
(180) 30.5.2027 
(210) 1497-97 
(220) 30.5.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
(510) Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
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(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(732) William Grant & Sons Limited, The Glenfiddich 

Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, GB; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187482 
(151) 19.10.1999 
(156) 17.6.2017 
(180) 17.6.2027 
(210) 1696-97 
(220) 17.6.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, publikácie periodické, publikácie 

neperiodické, časopisy, príručky, brožúry, letáky, 
mapy, nálepky. 
35 - Reklamná činnosť, ekonomické obchodné 
poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť v ob-
lasti obchodu, nákupu a predaja, vydávanie rek-
lamných materiálov. 
41 - Vydavateľská činnosť (tlačoviny, publikácie, 
knihy, časopisy, brožúry, letáky, mapy všetkých 
druhov). 

(540) 

  
 

(732) Németh Szilárd, Ing., Jasná 1, 903 01 Senec, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 187507 
(151) 19.10.1999 
(156) 30.6.2017 
(180) 30.6.2027 
(210) 1796-97 
(220) 30.6.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
(510) Poľnohospodárske hnojivá. 

(540) UNIHUM 
(732) Haramia Stanislav, Ing., Ľudovíta Zúbka 1178/11, 

901 01 Malacky, SK; 
 
 

(111) 187509 
(151) 19.10.1999 
(156) 30.6.2017 
(180) 30.6.2027 
(210) 1799-97 
(220) 30.6.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 19, 35, 37, 39 
(511) 19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového, 

škridly s výnimkou kovových, strešné krytiny  
s výnimkou kovových. 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja staveb-
ných materiálov. 
37 - Pokrývačské práce na strechách budov, op-
ravy budov, stavebné informácie. 
39 - Nákladná doprava. 

(540) TONDACH 
(732) TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Železnič- 

ná 53, 900 31 Stupava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187532 
(151) 19.10.1999 
(156) 4.7.2017 
(180) 4.7.2027 
(210) 1882-97 
(220) 4.7.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
(510) Potreby pre fajčiarov, zapaľovače, zápalky. 

(540) PHILIP MORRIS 
(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000 Neuchâtel, CH; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187533 
(151) 19.10.1999 
(156) 4.7.2017 
(180) 4.7.2027 
(210) 1883-97 
(220) 4.7.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
(510) Potreby pre fajčiarov, zapaľovače, zápalky. 
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(540) 

  
 

(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, CH; 

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

(111) 187534 
(151) 19.10.1999 
(156) 4.7.2017 
(180) 4.7.2027 
(210) 1884-97 
(220) 4.7.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 25, 30, 32 
(511) 25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 

30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, 
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; ko-
renie; ľad. 
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy  
a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, biela 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purcha-

se, New York, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187643 
(151) 20.10.1999 
(156) 14.4.2017 
(180) 14.4.2027 
(210) 1045-97 
(220) 14.4.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
(510) Trvanlivé mlieko nízkotučné, polotučné, plno-

tučné, trvanlivé mlieko ochutené, smotana kyslá, 
smotana sladká, šľahačka. 

 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s ., Júrska cesta 2, 
934 01 Levice, SK; 

 
 

(111) 187767 
(151) 17.11.1999 
(156) 24.1.2017 
(180) 24.1.2027 
(210) 276-97 
(220) 24.1.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
(510) Čokoláda, čokoládové cukríky a cukrovinky. 

(540) BASSETT'S 
(732) Cadbury UK Limited, P. O. Box 12, Bournville 

Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, GB; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187777 
(151) 17.11.1999 
(156) 5.2.2017 
(180) 5.2.2027 
(210) 400-97 
(220) 5.2.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
(510) Z pórovitého plastu alebo umelej peny zhotovené 

nádoby, dosky a ľubovoľne tvarované telesá na 
vkladanie prírodných a umelých rastlín a kvetín. 

(540) OASIS 
(732) SMITHERS-OASIS COMPANY, 295 South Wa-

ter Street, Suite 201, Kent, Ohio 44240, US; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187784 
(151) 17.11.1999 
(156) 6.2.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 416-97 
(220) 6.2.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
(510) Káva. 

(540) NESPRESSO 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 187786 
(151) 17.11.1999 
(156) 6.2.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 419-97 
(220) 6.2.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Prípravky na bielenie zubov, zubné pasty, 

ústne vody. 
5 - Prípravky na bielenie zubov, zubné pasty, 
ústne vody s medicinálnymi účinkami. 

(540) COLGATE PLATINUM 
(732) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187787 
(151) 17.11.1999 
(156) 6.2.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 420-97 
(220) 6.2.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
(510) Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) BLACK BARREL 
(732) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED, The 

Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scot-
land, GB; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187792 
(151) 17.11.1999 
(156) 7.2.2017 
(180) 7.2.2027 
(210) 425-97 
(220) 7.2.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 32, 33, 42 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

33 - Vína všetkých druhov, destiláty, likéry, níz-
koalkoholické nápoje. 
42 - Výkon skúšok v oblasti liehovín, vína a ne-
alkoholických nápojov. 

(540) KLÁŠTORNÉ 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 S e-

reď, SK; 
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK; 

 
 

(111) 187806 
(151) 17.11.1999 
(156) 10.2.2017 
(180) 10.2.2027 
(210) 449-97 
(220) 10.2.1997 
(310) 117441 
(320) 29.11.1996 
(330) CZ 
 
 

(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 3, 5, 33 
(511) 3 - Kozmetické prípravky, mydlá, gély a soli do 

kúpeľa, šampóny a iné prípravky na ošetrovanie 
vlasov, extrakty vrátane bylinných extraktov, éte-
rické oleje, silice. 
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky, dietetické 
prípravky a potraviny pre deti a chorých, dezin-
fekčné a dezinsekčné prostriedky, liečebná koz-
metika, liečebné mydlá, gély, peny a soli do kú-
peľa, bylinné extrakty, bylinné prípravky na lie-
čebné účely, medicinálne čaje, medicinálne vína, 
vitamínové prípravky, náplasti a obväzový mate-
riál, zdravotnícke potreby patriace do triedy 5. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, bylinné 
vína a likéry, aperitívy, žalúdočné vína a likéry. 

(540) CONDURANGO 
(732) Herbadent, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00 

Praha 4, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187807 
(151) 17.11.1999 
(156) 14.2.2017 
(180) 14.2.2027 
(210) 512-97 
(220) 14.2.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 20 
(511) 20 - Detské ohrádky, divány, pohovky, držiaky na 

záclony a závesy z textilných materiálov, kreslá, 
lavice, pulty, nábytok, police, stojany, postele 
drevené, príslušenstvo k nábytku s výnimkou ko-
vového, príslušenstvo postelí s výnimkou kovo-
vého, pružinové matrace, rolety, stojany na kabá-
ty, stoličky, stolové dosky, stoly pod písacie stro-
je, taburetky, vankúše, servírovacie stolíky, zr-
kadlá, izbové a bytové žalúzie. 

(540) 

  
 

(732) Kvokačka Stanislav, Vaniškovce 88, 086 41 Va-
niškovce, SK; 
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(111) 187843 
(151) 17.11.1999 
(156) 20.5.2017 
(180) 20.5.2027 
(210) 1351-97 
(220) 20.5.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
(510) Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke príp-

ravky, najmä prípravky na uvoľnenie nosnej du-
tiny; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre deti; náplasti, obväzový mate-
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vos-
ky; dezinfekčné prostriedky; insekticídy, herbicí-
dy a fungicídy. 

(540) TYZINE 
(732) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton, 

Connecticut 06340, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187864 
(151) 17.11.1999 
(156) 5.6.2017 
(180) 5.6.2027 
(210) 1533-97 
(220) 5.6.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Protihistamínové/dekongestačné farmaceutic-

ké prípravky s výnimkou použitia na liečenie očí. 

(540) ALLEGRA 
(732) Aventisub LLC, 3711 K ennett Pike, Suite 200, 

Greenville, Delaware 19807, US; 
 
 

(111) 187922 
(151) 17.11.1999 
(156) 8.7.2017 
(180) 8.7.2027 
(210) 1915-97 
(220) 8.7.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
(510) Farmaceutické prípravky a substancie na ľudské 

použitie. 

(540) BLOPRESS 
(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 

Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JP; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 187939 
(151) 17.11.1999 
(156) 21.7.2017 
(180) 21.7.2027 
(210) 2100-97 
(220) 21.7.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 16 
 
 
 
 

(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov (zahrnuté v triede 16), tlačoviny, kni-
hársky materiál, fotografie, papiernický tovar, le-
pidlá na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti, potreby pre umelcov, maliarske štetce, pí-
sacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábyt-
ku), vzdelávacie a učebné potreby (okrem prí-
strojov), obalové materiály z plastických hmôt 
(zahrnuté v triede 16), hracie karty, tlačové zna-
ky, polygrafické písmo. 

(540) ARCHITECTURAL DIGEST 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York NY 10007, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 188094 
(151) 22.11.1999 
(156) 30.10.2017 
(180) 30.10.2027 
(210) 3202-97 
(220) 30.10.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 5, 16, 41, 42 
(511) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na le-
kárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obvä-
zový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zub-
né vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na 
ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy, všetky to-
vary patriace do triedy 05. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov patriace do t riedy 16; publikácie; tla-
čoviny; knihárske výrobky; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier  
a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; 
maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske pot-
reby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potre-
by okrem prístrojov; obalové materiály z plastic-
kých hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; hracie karty; typografické písmo; tlačiaren-
ské štočky a stereotypy, všetky tovary patriace do 
triedy 16. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť, všetky služby patriace do triedy 41. 
42 - Poskytovanie stravy a nápojov (alebo posky-
tovanie stravovacích a občerstvovacích služieb); 
prechodné ubytovanie; lekárska, hygienická a koz-
metická starostlivosť; zverolekárske služby a služ-
by v poľnohospodárstve; právne služby; služby  
v oblasti vedy a priemyslu; služby v oblasti počí-
tačového programovania; poradenské služby; 
všetky služby patriace do triedy 42. 

(540) 
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(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middle-
sex TW8 9GS, GB; 

 
 

(111) 188099 
(151) 22.11.1999 
(156) 1.12.2017 
(180) 1.12.2027 
(210) 3538-97 
(220) 1.12.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
(510) Šampón na umývanie psov. 
(540) 

  
 

(732) TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulhar-
ská 40, 917 02 Trnava, SK; 

 
 

(111) 188104 
(151) 25.11.1999 
(156) 14.2.2017 
(180) 14.2.2027 
(210) 513-97 
(220) 14.2.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 3, 5, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41 
(511) 3 - Pracie prostriedky, drogéria, kozmetika, čis-

tiace prostriedky, vata, dámske tampóny, kozme-
tické tampóny, vatové tyčinky. 
5 - Dámske vložky. 
9 - Softvér. 
16 - Pohľadnice, papiernické výrobky, baliaci pa-
pier, papierové, mikroténové a celofánové vrec-
ká, celofán a alobal. 
29 - Jedlý olej, tuky, droždie, kompóty, sterilizo-
vané šaláty, mäsové konzervy, polievky, rybie 
konzervy. 
30 - Múka, cukor, ryža, cestoviny, soľ, cukrovin-
ky, perníky, sušienky, napolitánky, kakao, čoko-
lády, káva, čaj, koreniny, pudingy. 
31 - Strukoviny (čerstvé). 
32 - Nealko nápoje, sirupy, minerálne vody, džúsy. 
33 - Liehoviny, vína. 
34 - Cigarety, tabak, zápalky, cigaretový papier, 
zapaľovače. 
35 - Reklamná činnosť, automatizované spraco-
vanie dát; sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, podnikateľské poradenstvo, činnosť úč-
tovných poradcov. 
41 - Organizovanie školení a kurzov. 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, biela 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 188105 
(151) 25.11.1999 
(156) 14.2.2017 
(180) 14.2.2027 
(210) 514-97 
(220) 14.2.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 3, 5, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41 
(511) 3 - Pracie prostriedky, drogéria, kozmetika, čis-

tiace prostriedky, vata, dámske tampóny, kozme-
tické tampóny, vatové tyčinky. 
5 - Dámske vložky. 
9 - Softvér. 
16 - Pohľadnice, papiernické výrobky, baliaci pa-
pier, papierové, mikroténové a celofánové vrec-
ká, celofán a alobal. 
29 - Jedlý olej, tuky, droždie, kompóty, sterilizo-
vané šaláty, mäsové konzervy, polievky, rybie 
konzervy. 
30 - Múka, cukor, ryža, cestoviny, soľ, cukrovin-
ky, perníky, sušienky, napolitánky, kakao, čoko-
lády, káva, čaj, koreniny, pudingy. 
31 - Strukoviny (čerstvé). 
32 - Nealko nápoje, sirupy, minerálne vody, džúsy. 
33 - Liehoviny, vína. 
34 - Cigarety, tabak, zápalky, cigaretový papier, 
zapaľovače. 
35 - Reklamná činnosť, automatizované spraco-
vanie dát; sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, podnikateľské poradenstvo, činnosť úč-
tovných poradcov. 
41 - Organizovanie školení a kurzov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, biela 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
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(111) 188266 
(151) 14.12.1999 
(156) 21.1.2017 
(180) 21.1.2027 
(210) 219-97 
(220) 21.1.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 12, 37, 39, 41, 42 
(511) 12 - Autá, automobily, automobilové obývacie 

prívesy, autokary, bicykle, bočné prívesné vozíky, 
člny, dvojkolesové vozíky, športové autá, troj-
kolky, mopedy, motocykle, nákladné autá. 
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel, umý-
vanie dopravných prostriedkov. 
39 - Prenájom vozidiel, organizovanie ciest, tu-
ristické kancelárie, rezervácia zájazdov, doprav-
né služby pri poruchách, služby parkovania au-
tomobilov, poskytovanie pomoci pri doprave. 
41 - Klubové služby (výchovno-zábavné), služby 
pre oddych a rekreáciu, organizovanie športo-
vých súťaží, prevádzkovanie športových zariadení, 
kempingové služby, požičovne športového náradia. 
42 - Penzióny, motely, turistické ubytovne, reš-
taurácie, poskytovanie prechodného ubytovania, 
prevádzkovanie kemping. 

(540) POBYS 
(732) Združenie technických športov a činností PO-

BYS, Mládežnícka 2481/35, 017 01 P ovažská 
Bystrica, SK; 

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

(111) 188301 
(151) 14.12.1999 
(156) 24.3.2017 
(180) 24.3.2027 
(210) 892-97 
(220) 24.3.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 1, 4, 7, 9, 11, 12, 37, 42 
(511) 1 - Výrobky určené na starostlivosť a údržbu au-

tomobilov, patriace do triedy 1, ako sú najmä ad-
hezívne a lepiace cementy, tmely a lepidlá, chla-
diace plyny, nemrznúce zmesi, impregnačné lát-
ky na tkaniny a výrobky, prípravky proti hrdza-
veniu, hydraulické kvapaliny pozostávajúce z brz-
dových kvapalín, prevodových kvapalín, kvapa-
lín do riadenia s posilňovačom, spojkových kva-
palín. 
4 - Priemyselné oleje, mastivá a tuky; palivá, po-
honné látky a zdroje svetla; vnikajúce oleje a od-
formovacie činidlá, výrobky určené na starostli-
vosť a údržbu automobilov, patriace do triedy 4, 
ako sú ochranné prípravky na kožu, parafín, vos-
ky a mazivá na remene, vazelína na priemyselné 
účely, zmesi na viazanie prachu. 
7 - Brúsne stroje, čistiace stroje, kovoobrábacie 
stroje, leštiace stroje, manipulátory, nitovacie 
stroje, ohýbačky ako stroje, roboty ako stroje, su-
šičky, vŕtacie stroje, zdviháky ako stroje, elek-
trické zváračky ako stroje a motory (nie pre po-
zemné vozidlá), turbíny, ložiská, čerpadlá, venti-
ly, posúvače, olejové tesnenia, filtre, rozstreko-
vače, rozprašovače, hnacie remene a pásy, kefky  
 
 

dynama, karburátory, chladiče spaľovacích mo-
torov, chladiace ventilátory, elektrické generáto-
ry, hlavy valcov, hnacie kolesá, hnacie reťaze, 
hnacie remene dynama, dynamá, zapaľovacie za-
riadenia, rozdeľovače, vstrekovacie dýzy, tlmiče 
hluku, výfukové tlmiče, remene ventilátora, pies-
tové motory, regulátory rýchlosti a otáčok moto-
ra, kompresory, čapy, ktoré sú časťou motora. 
9 - Elektrické batérie a akumulátory, rádiá a tele-
vízne prístroje, kazety a magnetofóny, zvukové 
prehrávače diskov, ampérmetre, poplašné zaria-
denia proti krádeži, spojovacie škatule osvetle-
nia, elektrické káble a drôty, vypínače, brzdové 
prerušovače, merače rýchlosti, elektrické otvára-
nie dverí, elektrické cievky, elektrické spínače  
a vypínače, elektrické svorky, kontrolné meracie 
prístroje vody, kvapaliny a pohonných látok, 
ukazovatele sklonu a elektromery; počítače; mik-
ročipy; regulačné prístroje; termostaty, zapaľo-
vacie systémy a časti. 
11 - Klimatizačné zariadenia, zariadenia na chla-
denie, zariadenia na vetranie, vykurovacie zaria-
denia, zariadenia proti oslňovaniu, svietidlá, 
lampy, žiarovky, reflektory, zariadenia a inštalá-
cia na osvetľovanie, zariadenia na rozmrazovanie 
a proti zahmlievaniu okien; výmenníky tepla, 
žiariče, chladiče, výhrevné telesá, kompresory. 
12 - Motorové vozidlá, ich časti a súčasti. 
37 - Údržba, opravy a servis motorových vozidiel 
a motorov. 
42 - Konštrukčné a konzultačné služby týkajúce 
sa motorových vozidiel, častí motorových vozi-
diel, systémov súčastí motorových vozidiel; ob-
chodného zastúpenia s motorovými vozidlami; 
konzultačné a počítačové služby týkajúce sa mo-
torových vozidiel a obchodné zastúpenie s moto-
rovými vozidlami. 

(540) 

  
 

(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance Cen-
ter, Detroit, Michigan 48265-3000, US; 

(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188323 
(151) 14.12.1999 
(156) 13.5.2017 
(180) 13.5.2027 
(210) 1285-97 
(220) 13.5.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Výrobky na starostlivosť o vlasy, najmä vlasové 

šampóny, kondicionéry, balzamy, tužidlá a pros-
triedky na tvarovanie účesov, vlasové laky a spre-
je. 

(540) DAILY DEFENSE 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter  

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 188397 
(151) 15.12.1999 
(156) 30.7.2017 
(180) 30.7.2027 
(210) 2184-97 
(220) 30.7.1997 
(310) 121937 
(320) 7.5.1997 
(330) CZ 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Porcelán ozdobný, úžitkový a figurálny. 
(540) 

  
 

(732) THUN STUDIO s.r.o., Radlická 180/50, 150 00 
Praha 5, CZ; 

(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188432 
(151) 15.12.1999 
(156) 12.8.2017 
(180) 12.8.2027 
(210) 2299-97 
(220) 12.8.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťaž-

ky, konzervované, sušené a varené ovocie a zele-
nina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny  
v konzervách, nálevy na šaláty, výrobky zo sóje. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, 
sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukro-
vinky, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky. 
31 - Ovocie a zelenina, semená, živé rastliny a prí-
rodné kvety, krmivá pre dobytok, slad. 
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, vody minerálne  
a šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné 
prípravky na prípravu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v odbore kúpy 
a predaja hnuteľností, obchodné poradenstvo. 

(540) NOVOFRUCT 
(732) NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská ces- 

ta 13, 940 43 Nové Zámky, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 188462 
(151) 14.12.1999 
(156) 8.10.2017 
(180) 8.10.2027 
(210) 2960-97 
(220) 8.10.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Koža a imitácie kože a výrobky z týchto materiá-

lov nezahrnuté v iných triedach; zvieracie kože, 
usne; kufre, cestovné tašky, kabelky, náramenné 
tašky, peňaženky, náprsné tašky a mešteky na 
peniaze; dáždniky, slnečníky a vychádzkové pa-
lice; biče, postroje a sedlárske výrobky. 

(540) 

  
 

(732) TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY IN-
DUSTRIES, INC.), No. 2-1, 2-chome, Nihon-
bashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JP; 

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

 
 

(111) 188497 
(151) 15.12.1999 
(156) 30.6.2017 
(180) 30.6.2027 
(210) 1806-97 
(220) 30.6.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 9, 11 
(511) 9 - Ampérmetre, automobilové zapaľovače, bli-

kavé svetlá, elektrické bzučiaky, elektromagne-
tické cievky, elektrické cievky, automatické ča-
sové spínače, čítače čiarového kódu, čítacie za-
riadenia v i nformatike, elektrodynamické zaria-
denia na diaľkové ovládanie návestidiel, elek-
trické zariadenia na diaľkové ovládanie priemy-
selných operácií, elektrické zariadenia na diaľ-
kové zapaľovanie, svetelné alebo mechanické 
dopravné značky, elektrické dverové zvončeky, 
elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie prie-
myselných procesov, zariadenia na rezanie elek-
trickým oblúkom, zariadenia na zváranie elek-
trickým oblúkom, galvanizačné zariadenia, hra-
cie automaty uvádzané do činnosti vhodením 
mince, hracie skrinky uvádzané do chodu vhode-
ním mince, elektrotechnické invertory, elektrické 
zariadenia proti krádeži, svetelné majáky a bóje, 
elektrické meniče, meracie pomôcky, meracie 
prístroje, elektrické meracie zariadenia, meradlá, 
modemy, nabíjacie agregáty na elektrické baté-
rie, nabíjačky akumulátorov, neónové reklamy, 
elektrotechnické obmedzovače, elektrotechnické 
odrušovače, ohmmetre, elektrické otváranie dve-
rí, periférne zariadenia počítačov, počítače, počí-
tačové klávesnice, počítačové pamäte, poistky, 
poplašné zariadenia, prerušovače, presné meracie 
prístroje, rádioprijímače, videoprijímače, elek-
trické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmy-
zu, prúdové usmerňovače, elektrotechnické radi-
če článkov, rádiotelefónne zariadenia, registračné  
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 pokladnice, elektrické regulátory, regulátory na-
pätia do automobilov, elektrické regulátory svet-
la, elektrické relé, elektrické reostaty a regulátory 
na tlmenie svetla, riadiace panely, automatické 
rozvádzače ako stroje, elektrické rozvodné pane-
ly, rozvodné a spínacie skrine, svetelné alebo 
mechanické signalizačné panely, požiarne signa-
lizačné zariadenia, elektrické signalizačné zvon-
čeky, vysielače elektronických signálov, skrinky 
a škatule na reproduktory, elektrické skriňové 
rozvádzače, skúšobné prístroje s výnimkou prí-
strojov na lekárske účely, snímače ako zariadenia 
na spracovanie údajov, elektrické spájkovačky, 
spínače, spojky, spojky na elektrické káble, spo-
jovacie skrinky v elektrotechnike, reklamné sve-
telné tabule, elektrotechnické svorky, telefónne 
prístroje, termostaty, termostaty do dopra vných 
prostriedkov, elektrické tlmiče svetla, elektrotech-
nické transformátory, elektrické vodiče, voltmet-
re, elektrické výbojky s výnimkou výbojok na 
osvetlenie, vypínače, telekomunikačné vysielacie 
zariadenia, vysielače elektronických signálov, 
vysokofrekvenčné prístroje, zabezpečovacie zaria-
denia proti odcudzeniu, elektrické zámky, elek-
trické zariadenia na zapaľovanie, zariadenia na 
elektrické zváranie, zariadenia na rezanie elek-
trickým oblúkom, zariadenia na spracovanie úda-
jov, elektrické zástrčky, zásuvky, zástrčky a iné 
elektrické spojky, zosilňovače, elektrické zvára-
cie zariadenia, zvončeky ako poplašné zariade-
nia, elektrické signalizačné zvončeky, zvukové 
poplašné zariadenia, zvukové signálne zariade-
nia, bezpečnostné zariadenia pre železničnú dop-
ravu, žiarivky ako svietidlá a elektrónky. 
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia, stropné 
svetlá. 

(540) 

  
 

(732) S PoweR product, s.r.o., Odborárska 52, P.O.BOX 
24, 830 03 Bratislava 33, SK; 

(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
 
 

(111) 188505 
(151) 14.12.1999 
(156) 15.10.2017 
(180) 15.10.2027 
(210) 3029-97 
(220) 15.10.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu. 
(540) 

  
 

(591) zlatá, žltá, červená, biela, hnedá, zelená, béžová 
(732) Unilever BCS IP Nederland, Weena 455, 3013 

AL Rotterdam, NL; 
 
 

(111) 188524 
(151) 14.12.1999 
(156) 22.10.2017 
(180) 22.10.2027 
(210) 3100-97 
(220) 22.10.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Prípravky na starostlivosť o vlasy, šampóny, 

kondicionéry, vlasové spreje, peny, gély, farby 
na vlasy, prípravky na kučeravenie vlasov, kon-
dicionačné vlasové kúry s hlbokým účinkom, ho-
rúce olejové vlasové kúry, prípravky podporujú-
ce rast vlasov, tekuté vlasy, telové mydlá. 

(540) ALBERTO 
(732) Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan Ave-

nue, Englewood Cliffs, NJ 07632, US; 
 
 

(111) 188525 
(151) 14.12.1999 
(156) 22.10.2017 
(180) 22.10.2027 
(210) 3101-97 
(220) 22.10.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Mydlá, voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, 

kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na 
čistenie zubov. 

(540) PHENOMEN 
(732) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME, 68, Ave-

nue des Champs-Elysees, Paris, FR; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188542 
(151) 14.12.1999 
(156) 24.10.2017 
(180) 24.10.2027 
(210) 3148-97 
(220) 24.10.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 5 
(510) Insekticídy na použitie v poľnohospodárstve, 

lesníctve a záh radníctve, insekticídy na použitie 
na verejných priestranstvách, vo verejných par-
koch a záhradách a na verejných hlavných ces-
tách. 

(540) RUNNER 
(732) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 

Indianapolis, Indiana 46268, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 188547 
(151) 14.12.1999 
(156) 28.10.2017 
(180) 28.10.2027 
(210) 3170-97 
(220) 28.10.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu. 
(540) 

  
 

(591) bledožltá, žltá, tmavožltá, bledomodrá, tmavo-
modrá 

(732) Unilever BCS IP Nederland, Weena 455, 3013 
AL Rotterdam, NL; 

 
 

(111) 188548 
(151) 14.12.1999 
(156) 28.10.2017 
(180) 28.10.2027 
(210) 3171-97 
(220) 28.10.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu. 
(540) 

  
 

(591) biela, bledožltá, žltá, žltohnedá, hnedá, červená, 
bledomodrá, tmavodrá, zelená, sivá 

(732) Unilever BCS IP Nederland, Weena 455, 3013 
AL Rotterdam, NL; 

 
 

(111) 188754 
(151) 19.1.2000 
(156) 19.3.2017 
(180) 19.3.2027 
(210) 831-97 
(220) 19.3.1997 
(310) 2121361 
(320) 22.1.1997 
(330) GB 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 
 

(510) Oprava, údržba, čistenie a servis motorových po-
zemných vozidiel a ich častí. 

(540) 

  
 

(732) Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 
BMW Haus, D - 800 München 40, DE; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-
nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188755 
(151) 19.1.2000 
(156) 19.3.2017 
(180) 19.3.2027 
(210) 843-97 
(220) 19.3.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 25, 27, 28 
(511) 25 - Kimoná na karate. 

27 - Žinenky, gymnastické žinenky, tatami a do-
skočiská. 
28 - Telocvičné a športové potreby patriace do 
triedy 28 (boxerské vrecia, boxerské hrušky, ref-
lexné boxerské hrušky, punchingball, boxerské 
rukavice, vrecové boxerské rukavice, boxerské 
lapače úderov, boxerské lapy, makiwara, chráni-
če hlavy, chrániče rúk, chrániče píšťal, chrániče 
hrude, športové vaky). 

(540) 

  
 

(732) Dzurenda Vladimír, PaedDr., CSc., Grešova 18, 
080 01 Prešov, SK; 

 
 

(111) 188779 
(151) 19.1.2000 
(156) 13.5.2017 
(180) 13.5.2027 
(210) 1284-97 
(220) 13.5.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 
(510) Insekticídy, larvicídy, fungicídy, herbicídy, pesti-

cídy, moluskocídy, nematocídy, rodenticídy a príp-
ravky na hubenie a ničenie rastlinných a živočíš-
nych škodcov. 

(540) MARATON 
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlas-

sung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH; 
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 188817 
(151) 19.1.2000 
(156) 10.6.2017 
(180) 10.6.2027 
(210) 1571-97 
(220) 10.6.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Kódované karty, magnetické karty a luxusné 

karty; prístroje na čítanie stavu všetkých uvede-
ných kariet; počítačový softvér; počítačový hard-
vér; periférne zariadenia k počítačom; elektrické 
a elektronické zariadenia a prístroje; elektronické 
a mikrovlnné rádiové kmitočtové identifikačné 
zariadenia na dopravné prostriedky a na dávko-
vače pohonných látok; registre údajov na dop-
ravné prostriedky a čítacie zariadenia na použitie 
uvedeného; zariadenia na meranie pohonných 
hmôt a kontrolné meracie prístroje; telekomuni-
kačné zariadenia a prístroje; zariadenia a prístroje 
na vykonanie diaľkových finančných transakcií  
a na prenos týchto elektronických dát; elektro-
nické koncové uzly na predaj. 

(540) EUROSHELL 
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baa-

rermatte, 6340 Baar, CH; 
 
 

(111) 188820 
(151) 19.1.2000 
(156) 10.6.2017 
(180) 10.6.2027 
(210) 1577-97 
(220) 10.6.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 
(510) Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetika vráta-

ne výrobkov na starostlivosť o pleť, vlasy, telo  
a mejkap. 

(540) 

  
 

(732) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo 104-10, JP; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188830 
(151) 19.1.2000 
(156) 11.6.2017 
(180) 11.6.2027 
(210) 1602-97 
(220) 11.6.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 9, 28, 41 
(511) 9 - Videohry na vhodenie mince. 

28 - Hračky, hry a predmety na hranie; športové 
potreby; elektronické hry a hry na videu v rozsa-
hu triedy 28; súpravy na hranie (stavebnice); 
skladačky z rozstrihaných alebo rozrezaných čas- 
 

tí (puzzle); pohybujúce sa figúrky na hranie  
a príslušenstvá; miniatúrne vozidlá, plyšové hračky; 
bábiky; kolieskové korčule; korčule; in-line ko-
lieskové korčule; karnevalové kostýmy a masky 
v rozsahu triedy 28; ozdoby na vianočný strom-
ček okrem osvetlenia a cukroviniek. 
41 - Vychádzky na koňoch v zábavných parkoch. 

(540) ANAKIN SKYWALKER 
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, 

One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco, 
CA 94129, US; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188831 
(151) 19.1.2000 
(156) 11.6.2017 
(180) 11.6.2027 
(210) 1603-97 
(220) 11.6.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 9, 28, 41 
(511) 9 - Videohry na vhodenie mince. 

28 - Hračky, hry a predmety na hranie; športové 
potreby; elektronické hry a hry na videu v rozsa-
hu triedy 28; súpravy na hranie (stavebnice); 
skladačky z rozstrihaných alebo rozrezaných čas-
tí (puzzle); pohybujúce sa figúrky na hranie  
a príslušenstvá; miniatúrne vozidlá, plyšové hrač-
ky; bábiky; kolieskové korčule; korčule; in-line 
kolieskové korčule; karnevalové kostýmy a mas-
ky v rozsahu triedy 28; ozdoby na vianočný 
stromček okrem osvetlenia a cukroviniek. 
41 - Vychádzky na koňoch v zábavných parkoch. 

(540) JAR JAR BINKS 
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, One 

Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco, CA 94129, 
US; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188832 
(151) 19.1.2000 
(156) 11.6.2017 
(180) 11.6.2027 
(210) 1604-97 
(220) 11.6.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 9, 28, 41 
(511) 9 - Videohry na vhodenie mince. 

28 - Hračky, hry a predmety na hranie; športové 
potreby; elektronické hry a hry na videu v rozsa-
hu triedy 28; súpravy na hranie (stavebnice); 
skladačky z rozstrihaných alebo rozrezaných čas-
tí (puzzle); pohybujúce sa figúrky na hranie  
a príslušenstvá; miniatúrne vozidlá, plyšové hrač-
ky; bábiky; kolieskové korčule; korčule; in-line 
kolieskové korčule; karnevalové kostýmy a mas-
ky v rozsahu triedy 28; ozdoby na vianočný 
stromček okrem osvetlenia a cukroviniek. 
41 - Vychádzky na koňoch v zábavných parkoch. 
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(540) QUI-GON JINN 
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, 

One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco, 
CA 94129, US; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188833 
(151) 19.1.2000 
(156) 11.6.2017 
(180) 11.6.2027 
(210) 1605-97 
(220) 11.6.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 9, 28, 41 
(511) 9 - Videohry na vhodenie mince. 

28 - Hračky, hry a predmety na hranie; športové 
potreby; elektronické hry a hry na videu v rozsa-
hu triedy 28; súpravy na hranie (stavebnice); 
skladačky z rozstrihaných alebo rozrezaných čas-
tí (puzzle); pohybujúce sa figúrky na hranie  
a príslušenstvá; miniatúrne vozidlá, plyšové hrač-
ky; bábiky; kolieskové korčule; korčule; in-line 
kolieskové korčule; karnevalové kostýmy a mas-
ky v rozsahu triedy 28; ozdoby na vianočný 
stromček okrem osvetlenia a cukroviniek. 
41 - Vychádzky na koňoch v zábavných parkoch. 

(540) OBI-WAN KENOBI 
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, 

One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco, 
CA 94129, US; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188843 
(151) 19.1.2000 
(156) 3.7.2017 
(180) 3.7.2027 
(210) 1829-97 
(220) 3.7.1997 
(310) 886215 
(320) 22.1.1997 
(330) BX 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 5, 20, 31 
(511) 5 - Veterinárne prípravky a látky; prísady do pot-

ravy pre zvieratá, vtáky a ryby patriace do triedy 
5; dezinfekčné prípravky patriace do triedy 5; 
pesticídy; prášky, spreje a obojky, všetko na ni-
čenie bĺch a na použitie pre zvieratá; šampóny  
a detergenty s liečivými účinkami na použitie pre 
zvieratá. 
20 - Pieskovaný papier na použitie vo vtáčích 
klietkach a v klietkach a schránkach pre zvieratá. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné pro-
dukty a výrobky patriace do t riedy 31, semená  
a osivá patriace do triedy 31; živé zvieratá, vtáky 
a ryby; krmivá a potrava pre zvieratá, vtáky a ry-
by; slad; sépiové kosti, kosti pre psov; stelivo pre 
zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina a prípravky  
z týchto produktov patriace do triedy 31 na pou-
žitie ako prísady do potravy a krmív. 
 
 
 
 

(540) OCEAN 
(732) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, 

Virginia 22101-3883, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 189054 
(151) 20.1.2000 
(156) 7.11.2017 
(180) 7.11.2027 
(210) 3289-97 
(220) 7.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 
(510) Tabak, surový alebo spracovaný, potreby pre faj-

čiarov, zápalky. 

(540) MARLBORO COUNTRY 
(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000 Neuchâtel, CH; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 189222 
(151) 27.1.2000 
(156) 31.7.2017 
(180) 31.7.2027 
(210) 2198-97 
(220) 31.7.1997 
(310) 2125945 
(320) 6.3.1997 
(330) GB 
(442) 10.9.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 4, 39 
(511) 4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje a ma-

zadlá; generátorový plyn; pevné, kvapalné alebo 
plynné palivá. 
39 - Dodávky, distribúcia, preprava a skladova-
nie plynu; prenájom nádrží, fliaš a kontajnerov 
na prepravu, dodávku alebo skladovanie plynu; 
prenájom vozidiel na prepravu plynu. 

(540) 

  
(732) IN SALAH GAS LIMITED, 13 Castle Street, St. 

Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 5UT, GB; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 189314 
(151) 16.2.2000 
(156) 21.2.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 560-97 
(220) 21.2.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 
(510) Oceľové rúry, oceľové stožiare, oceľový drôt, 

oceľový plech, obyčajné kovy, surové alebo ako 
polotovary, oceľ (nízkouhlíková), oceľ (zliatiny), 
oceľ nespracovaná alebo ako polotovar, oceľolia-
tina, oceľ na odliatky, oceľové konštrukcie. 
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(540) 

  
(732) EUROPEAN CORPORATION UTILITY, S.A., 

Main Street 556, Charlestown, Nevis, GB; 
 
 

(111) 189343 
(151) 16.2.2000 
(156) 11.6.2017 
(180) 11.6.2027 
(210) 1601-97 
(220) 11.6.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 9, 28, 38, 41 
(511) 9 - Počítače, počítačový softvér a dokumentácia 

distribuovaná ako jednotka; interakčný zábavný 
softvér, softvér na počítačové hry; zariadenia na 
hry na počítači a na videu; elektronické hry  
v rozsahu triedy 9; telefónne prístroje, rádiotele-
fóny, rádiá, nahrané audio- videopásky; laserové 
disky; DVD disky; videodisky; gramofónové 
platne; kompaktné disky; CD ROM disky; elek-
tronické kalkulačky; batérie; slnečné okuliare; 
nosné puzdrá a prenosné elektronické prístroje; 
slúchadlá; prehrávače audiokaziet a záznamové 
zariadenia; prehrávače kompaktných diskov, prí-
stroje na prehrávanie DVD diskov; magnety; 
modemy; podložky pod myš; diaľkové ovládače, 
videohry na vhodenie mince. 
28 - Hračky, hry a predmety na hranie; športové 
potreby; elektronické hry a hry na videu v rozsa-
hu triedy 28; súpravy na hranie (stavebnice); 
skladačky z rozstrihaných alebo rozrezaných čas-
tí (puzzle); pohybujúce sa figúrky na hranie  
a príslušenstvá; miniatúrne vozidlá, plyšové hrač-
ky; bábiky; kolieskové korčule; korčule; in-line 
kolieskové korčule; karnevalové kostýmy a mas-
ky v rozsahu triedy 28. 
38 - Poskytovanie prístupu k s právam a infor-
mačným programom pomocou elektronickej siete 
alebo pomocou iných on-line prostriedkov (pros-
triedkov priameho dostupu); elektronické infor-
mačné služby BBS. 
41 - Zábavné služby formou audiovizuálnych 
programov, programov na káblovej televízii, te-
levíznych a rozhlasových programov; produkcia 
a distribúcia filmov, televíznych programov, fil-
mových seriálov a iných audiovizuálnych diel; 
poskytovanie audiovizuálnej zábavy pomocou elek-
tronickej siete alebo pomocou iných on-line pros-
triedkov; poskytovanie prístupu k interaktívnym 
počítačovým hrám pomocou elektronickej siete 
alebo inými prostriedkami priameho dostupu; 
služby v zábavných parkoch alebo tematicky us-
poriadaných parkoch; zábavné služby pre kluby 
fanúšikov; vychádzky na koňoch v zábavných 
parkoch. 
 
 
 

(540) STAR WARS 
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, One 

Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco, CA 
94129, US; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 189663 
(151) 20.3.2000 
(156) 19.3.2017 
(180) 19.3.2027 
(210) 832-97 
(220) 19.3.1997 
(310) 9650079 
(320) 19.9.1996 
(330) CO 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 12, 27 
(511) 12 - Pozemné vozidlá a ich motory, súčiastky  

a príslušenstvo (patriace do triedy 12) uvedených 
tovarov; tvarované poťahy volantov a autosedadlá 
do pozemných vozidiel; pumpy na fúkanie pneu-
matík; strešné nosiče, batožinové nosiče, nosiče 
bicyklov, nosiče surfov, nosiče lyží a snehové re-
ťaze na pozemné motorové vozidlá; slnečné clo-
ny pre pozemné motorové vozidlá. 
27 - Tvarované alebo formované rohože a pod-
lahové koberce do pozemných motorových vozi-
diel. 

(540) 

  
 

(732) Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 
BMW Haus, D - 800 München 40, DE; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-
nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 189694 
(151) 20.3.2000 
(156) 9.6.2017 
(180) 9.6.2027 
(210) 1559-97 
(220) 9.6.1997 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, 

hydina, zverina; mäsové výťažky; konzervované, 
sušené a t epelne spracované ovocie a zelenina; 
rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, 
ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a iné mliečne vý-
robky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tu-
ky; konzervy s ovocím, konzervy s rybami, kon-
zervy so zeleninou, mäsové konzervy. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky, nápoje z kávy, kakaa alebo čo-
kolády; múka a výrobky z obilia, obilniny určené 
na ľudskú spotrebu, napr. ovsené vločky, chlieb,  
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pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, 
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; ko-
renie; ľad. 

(540) 

  
(732) PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko-

nov štátu North Carolina, 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, New York 10577, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 189724 
(151) 20.3.2000 
(156) 20.8.2017 
(180) 20.8.2027 
(210) 2369-97 
(220) 20.8.1997 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 
(510) Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické ná-

poje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov. 

(540) MOUNTAIN DEW 
(732) PepsiCo, Inc.,spoločnosť organizovaná a existu-

júca podľa zákonov štátu North Carolina, 700 
Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, 
US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 189750 
(151) 20.3.2000 
(156) 26.9.2017 
(180) 26.9.2027 
(210) 2806-97 
(220) 26.9.1997 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 
(510) Farmaceutické prípravky. 

(540) POLYSILANE 
(732) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph Mo-

nier, 92500 Rueil Malmaison, FR; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190075 
(151) 23.3.2000 
(156) 18.8.2017 
(180) 18.8.2027 
(210) 2345-97 
(220) 18.8.1997 
(310) 75/285.207 
(320) 2.5.1997 
(330) US 
(442) 12.7.1999 
(450) 12.6.2000 
 
 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Chemikálie zahrnujúce: monolitické štruktúry 

pozostávajúce z tuhých foriem uhlíka alebo ob-
sahujúce tuhé formy uhlíka na použitie vo výrobe 
optických a elektrických komponentov; povrcho-
vo aktívne zlúčeniny na všeobecné použitie v prie-
myselných odvetviach, najmä zmáčadlá, zvlhčo-
vadlá, natieracie zmesi, emulgátory, dispergátory 
a penetračné činidlá; zlúčeniny na použitie do 
gúm a kaučukov, najmä na konzervovanie nevul-
kanizovanej syntetickej a prírodnej gumy a kau-
čuku; zlúčeniny používané ako urýchľovače vul-
kanizácie pri vulkanizácii a vytvrdzovaní gumo-
vých a plastických tovarov; zlúčeniny používané 
pri vulkanizácii, vytvrdzovaní a konzervovaní 
gumových a kaučukových výrobkov; syntetické 
živičné plastické materiály a syntetické živice na 
použitie v priemyselnej a inej výrobe; syntetické 
živicové adhezíva na laminovanie; chemické po-
tláčače pien, odpeňovadlá; chemické aditíva na 
použitie vo vý robe polyuretánových pien; che-
mické stabilizátory biomasy na použitie pri od-
straňovaní odpadov a pri priemyselnej recyklácii; 
fluidné aditíva na vŕtanie ropy; chemické zmesi 
na použitie ako činidlo pri zatopení ropou; che-
mikálie na použitie v ol ejovom a plynnom vrt-
nom priemysle, najmä biopolyméry a anorganic-
ké fosfáty; oxidačné katalyzátory; deflokulačné  
a sekvestračné činidlá; tekutiny na prenos tepla; 
chemikálie na použitie do protipožiarnych zmesí; 
do retardérov horenia; do ohňovzdorných zmesí; 
chemické konzervačné látky do mydiel a rastlin-
ných olejov; hydraulické kvapaliny; chemické 
produkty na použitie v potravinárskom, papieren-
skom, textilnom a farmaceutickom priemysle; 
chemické produkty na použitie pri šlichtovaní 
papierenských a textilných výrobkov; chladiace 
zmesi na použitie pri spracovaní kovov; stabilizá-
tory výroby; zmesi na konzervovanie potravín; 
činidlá na nakyprenie cesta; fosfáty na ošetrenie 
pitnej vody; syntetické vlákna. 

(540) SOLUTIA 
(732) SOLUTIA INC., 575 Maryville Center Drive, St. 

Louis, Missouri 63141, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190117 
(151) 26.4.2000 
(156) 4.4.2017 
(180) 4.4.2027 
(210) 965-97 
(220) 4.4.1997 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 7, 12 
(511) 7 - Zapaľovacie a vznetové aparáty a ich príslu-

šenstvo, ktoré sú súčasťami spaľovacích moto-
rov, ako sú napr. zapaľovacie sviečky, žeraviace 
sviečky, koncovky sviečkových káblov, káble do 
sviečok. 
12 - Zapaľovacie a vznetové aparáty, ktoré sú sú-
časťou spaľovacích motorov pozemných, letec-
kých alebo vodných dopravných prostriedkov, 
ako sú napríklad zapaľovacie sviečky a ich prís-
lušenstvo obsiahnuté v triede 12. 
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(540) 

  
 

(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, Takat-
suji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, JP; 

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

(111) 190173 
(151) 26.4.2000 
(156) 27.11.2017 
(180) 27.11.2027 
(210) 3490-97 
(220) 27.11.1997 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 6, 9, 11, 17, 20, 42 
(511) 6 - Kovové spojky a príchytky na káble a rúrky, 

hliníkový drôt, medený neizolovaný drôt. 
9 - Bleskozvody, elektrické drôty, telefónne drô-
ty, elektroinštalačné rúry, elektrické káble, elek-
trické spojky, materiál na elektrické vedenia. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie a vykurovanie. 
17 - Ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových. 
20 - Plastové spojky a príchytky na káble a rúrky. 
42 - Expertízy, odborné poradenstvo s výnimkou 
obchodného. 

(540) MURAT 
(732) MURAT, s. r. o., Bratislavská 87, 902 01 P ezi-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 190987 
(151) 19.5.2000 
(156) 23.7.2017 
(180) 23.7.2027 
(210) 2122-97 
(220) 23.7.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hno-
jivá, zmesi do hasiacich prístrojov, prípravky na 
kalenie a zv áranie kovov, chemické látky na 
konzervovanie potravín, živice v surovom stave, 
živočíšne a rastlinné bielkoviny ako suroviny, 
škrob na priemyselné účely, triesloviny, plastické 
hmoty ako suroviny, chladiace zmesi, fotografic-
ký papier, fotocitlivé platne, kamenná soľ, zmäk-
čovadlá, kompost, lepidlá a spojivá používané  
v priemysle, celulóza, buničina, indikátorový pa-
pier, hlina, kaolín, hormóny na aktiváciu dozrie-
vania ovocia, mikroorganizmy, ohňovzdorné príp-
ravky, ochranné plyny na zváranie, želatína na 
priemyselné účely, živočíšne uhlie, oleje na spra-
covanie a čistenie kože, oleje na konzervovanie 
potravín. 

 

2 - Farby, laky, fermeže pre priemysel, remesel-
nú a umeleckú výrobu, ochranné prostriedky pro-
ti hrdzi a poškodeniu dreva, farbivá na drevo, 
farbivá potravinárske, moridlá, prírodné živice  
v surovom stave, kovy vo forme fólií a práškov 
pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, 
spojivá do farieb, spojivá na farby, farby na textílie. 
3 - Prípravky na pranie a čistenie bielizne, bielia-
ce, antistatické a av ivážne prípravky, prípravky 
na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, 
mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prí-
pravky, vlasové vody, depilačné prípravky, šam-
póny, prípravky na čistenie zubov. 
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie oleje a tuky, 
prostriedky na zvlhčovanie, pohlcovanie a viaza-
nie prachu, palivá vrátane pohonných hmôt do 
motorových vozidiel, zdroje svetla, sviečky, knôty. 
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, náplasti, obväzový materiál, sanitárne 
prípravky na liečebné účely a osobnú hygienu, 
materiály na plombovanie zubov a zubné vosky, 
dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie 
hmyzu, fungicídy, herbicídy, dietetické látky, 
nápoje a potraviny prispôsobené na lekárske úče-
ly, potrava pre dojčatá. 
6 - Biele kovy surové alebo ako polotovary, zlia-
tiny obyčajných kovov, prenosné stavby, kovový 
stavebný materiál na železničné trate, drobný že-
leziarsky tovar, výrobky z kovov patriace do tejto 
triedy, drôty a káble z obyčajných kovov a ich 
zliatin, kovové rúry a potrubia, bezpečnostné schrán-
ky, rudy. 
7 - Stroje baliace, banské, brúsne, drevoobrábacie, 
cestné, parné, poľnohospodárske, dojacie, mlie-
karenské, čistiace, drviace, etiketovacie, filtrova-
cie, formovacie, hrabacie, knihárske, kovoobrá-
bacie, látacie, leštiace, lisovacie, maliarske, žeh-
liace, nitovacie, obšívacie, šijacie, odvodňovacie, 
orezávacie, osievacie, papierenské, písmolejár-
ske, pletacie, plniace, pracie, rezacie, rytecké, sá-
dzacie, odsávacie na priemyselné účely, stroje ta-
viace, tlačiarské, trepacie, triediace, zatavovacie, 
žehliace, vŕtacie, stroje na odstraňovanie vodné-
ho kameňa, stroje na pletenie povrazov, stroje na 
plombovanie a uzatváranie fliaš, stroje na varenie 
piva a na výrobu nápojov, odstopkovačky, stroje 
na výrobu cigariet na priemyselné účely, ohý-
bačky, strúhačky, sušičky, zdviháky, píly, pleč-
ky, centrifúgy, frézy, mažiare, kompresory, ko-
sačky na trávniky, kypriče, dopravníky, elektric-
ké zváracie stroje, stroje na lisovanie odpadu, 
spracovanie rudy, stroje na miešanie betónu, stro-
je na výrobu c estovín, cukru, stroje na krájanie 
chleba, výrobu klobás, salám a párkov, mlynčeky 
na mäso, stroje na miešanie a miesenie, mlyny, 
nástrojové brúsky, ostričky, časti strojov uvedené 
v tejto triede, motory a hnacie stroje, súkolesia  
a prevody pre iné ako pozemné vozidlá, časti mo-
torov a hnacích strojov, poľnohospodárske nára-
die, liahne, elektrické prístroje pre domácnosť. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradia, nožiarsky to-
var a príbory, bodné zbrane, britvy, žiletky, ho-
liace čepele, holiace strojčeky, ručné štikacie 
kliešte, nástroje na manikúru a pedikúru. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-
memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, signalizačné, kontrolné, zách-
ranné, vzdelávacie, prístroje a nástroje na mera- 
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nie a váženie, prístroje na nahrávanie, prenos  
a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické 
nosiče údajov, záznamové disky, predajné auto-
maty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do 
činnosti vhodením mince, registračné pokladnice, 
počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov 
a počítače, hasiace prístroje, prístroje a nástroje 
na vedecký výskum na použitie v l aboratóriach, 
prístroje a nástroje na riadenie lodí, elektrické 
spájkovačky, elektrické žehličky, elektrické prí-
stroje pre domácnosť určené na čistenie, trans-
portéry, stroje na dierne štítky, zariadenia na zá-
bavu prispôsobené na použitie s televíznym pri-
jímačom, bleskozvody, elektrické drôty a káble, 
okuliare, plávacie kolesá, pásy, vesty. 
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, 
zubárske a zverolekárske, umelé končatiny, oči, 
prsníky, zubné protézy, ortopedické pomôcky, ši-
jacie materiály, špeciálny nábytok na lekárske 
použitie, gumené hygienické pomôcky, vystuže-
né obväzy a bandáže. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie, su-
šenie, vetranie, vodárenské a sanitárne zariade-
nia, klimatizačné zariadenia, elektrické a neelek-
trické zariadenia na vyhrievanie postelí, termofo-
ry a vyhrievacie rošty, elektrické prístroje na vy-
hrievanie miestnosti, elektrické ohrievacie po-
dušky a prikrývky, kuchynské elektrické spotre-
biče, elektrické spotrebiče na varenie. 
12 - Vozidlá, zariadenia na pohyb po zemi, vode 
alebo vo vzduchu, motory a hnacie stroje pre po-
zemné vozidlá, súkolesia a prevody pre pozemné 
vozidlá, vznášadlá, pneumatiky a duše do pne u-
matík, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti 
odcudzeniu vozidiel. 
13 - Strelné zbrane, strelivo a náboje, výbušniny, 
pyrotechnika. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z dra-
hých kovov, výrobky pokovované drahými kov-
mi, šperky, drahokamy, bižutéria, šperky z dra-
hých kovov a drahokamov, hodiny, hodinky a iné 
chronometre, manžetové gombíky, kravatové ih-
lice. 
15 - Hudobné nástroje a ich príslušenstvo. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, tlačoviny, knihárske výrobky, foto-
grafie, papiernický tovar a písacie potreby, lepid-
lá na papier na použitie v do mácnosti, potreby 
pre umelcov, maliarske štetce, písacie stroje  
a kancelárske potreby, vzdelávacie a učebné po-
môcky, obalové materiály z plastických hmôt, 
ako plastikové obaly, vrecúška, hracie karty, ty-
pografické písmo, tlačiarenské štočky a stereoty-
py, nožíky na otváranie listov, kopírovacie zaria-
denia. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a vý-
robky z týchto materiálov, plastové výlisky ako 
polotovary, baliace, tesniace a izolačné materiá-
ly, ohybné rúry a h adice, gumené materiály na 
protektorovanie pneumatík, čalúnnické materiály 
a materiály na vypchávanie z g umy alebo plas-
tov, plávajúce bariéry proti znečisteniu. 
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiá-
lov, koža, surové kože, kufre a cestovné tašky, 
dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, biče, 
postroje a sedlárske výrobky. 
 
 

19 - Nekovové stavebné materiály, nekovové rú-
ry pre stavebníctvo, asfalt, smola a bitúmen, ne-
kovové prenosné stavby, pomníky, drevo ako po-
lotovar, murované poštové schránky. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, výrobky 
z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, 
slonoviny, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, 
jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto ma-
teriálov, lôžkoviny, matrace, podušky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, hre-
bene aj elektrické, špongie, kefy, elektrické zub-
né kefky, štetky, materiály na výrobu kief, pro-
striedky a pomôcky na čistenie, oceľová vlna  
a drôtenky, surové sklo a sklo ako polotovar, vý-
robky zo skla, porcelánu a keramiky patriace do 
tejto triedy. 
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, bal-
dachýny, nepremokavé plachty, lodné plachty, 
vrecia a vaky, materiál na čalúnenie a vypcháva-
nie, surové textilné vlákna. 
23 - Nite a priadze na textilné účely. 
24 - Textílie a textilné výrobky, posteľné prik-
rývky a pokrývky na stôl. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky, gombíky, 
háčiky a očká, špendlíky a ihly, zipsy, umelé kvety. 
27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, lino-
leum a iné podlahové krytiny, tapety. 
28 - Hry a hračky, telocvičné a športové potreby, 
rybárske náčinie, ozdoby na vianočný stromček. 
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, mlieko 
a mliečne výrobky, mliečne nápoje, jedlé oleje  
a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, kávové a čokoládové ná-
poje, cukor, ryža, ságo, kávové náhradky, múka  
a výrobky z obilia, ovsené vločky a vločky z iných 
obilnín, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, 
zmrzliny, med, melasový sirup, kvasnice, prášky 
do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťo-
vé prísady, korenie, ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné 
produkty a obilniny, živé zvieratá, čerstvé ovocie 
a zelenina, rastliny a kvety, potrava pre zvieratá, 
slad, surové drevo. 
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, 
sirupy, prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje. 
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 
poradenstvo v obchodnej činnosti, prieskum trhu 
a verejnej mienky. 
36 - Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnu-
teľností, služby realitnej kancelárie, prenájom 
nehnuteľností, zmenárenské služby. 
37 - Vykonávanie inžinierskych a priemyselných 
stavieb, vykonávanie bytových a občianskych 
stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov, 
prenájom stavebných strojov a zariadení. 
39 - Cestná motorová doprava, špeditérstvo, pre-
nájom automobilov, organizovanie ciest, rezer-
vácia miesteniek, rezervácia zájazdov, služby  
v doprave a preprave, sprostredkovanie dopravy 
a prepravy, sprevádzanie turistov, organizácia vý-
letov, turistické prehliadky, turistické kancelárie. 
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41 - Vydavateľská činnosť, vyučovanie cudzích 
jazykov. 
42 - Služby ubytovacích kancelárií, rezervácia 
hotelov a penziónov, prekladateľská a tlmočníc-
ka činnosť. 

(540) 

  
 

(732) MODERNA, s.r.o., Diaľničná cesta 19, 903 0 1 
Senec, SK; 

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

(111) 191357 
(151) 19.6.2000 
(156) 11.3.2017 
(180) 11.3.2027 
(210) 744-97 
(220) 11.3.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 29, 31 
(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, mliečne nápoje; jedlé ole-
je a tuky. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v i ných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, 
slad. 

(540) PACHOLÍK 
(732) Ehrmann AG, Hauptstrasse 19, 87770 Oberschö-

negg, DE; 
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 192771 
(151) 18.10.2000 
(156) 29.10.2017 
(180) 29.10.2027 
(210) 3180-97 
(220) 29.10.1997 
(442) 11.7.2000 
(450) 18.1.2001 
(510) Dextróza v tabletovanej forme, čistá alebo do-

chutená a aromatizovaná, kryštalická dextróza na 
použitie ako potravina alebo prísada do potravín; 
cukrovinky; cukor a sladidlá. 

(540) 

  
 

(732) ZERTUS Marken GmbH, Astraturm-Zirkusweg 
2, 20359 Hamburg, DE; 

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

(111) 193293 
(151) 23.11.2000 
(156) 15.5.2017 
(180) 15.5.2027 
(210) 1300-97 
(220) 15.5.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 12, 27 
(511) 12 - Terénne vozidlá a ich motory, súčiastky a prí-

slušenstvo (patriace do t riedy 12) uvedených to-
varov; tvarované poťahy volantov a autosedadlá 
do terénnych vozidiel; pumpy na fúkanie pneu-
matík; strešné nosiče, batožinové nosiče, nosiče 
bicyklov, nosiče surfov, nosiče lyží a snehové re-
ťaze na terénne motorové vozidlá; slnečné clony 
na terénne motorové vozidlá. 
27 - Tvarované alebo formované rohože a pod-
lahové koberce do terénnych motorových vozidiel. 

(540) MINI 
(732) Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 

80809 München, DE; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193670 
(151) 28.12.2000 
(156) 4.3.2017 
(180) 4.3.2027 
(210) 693-97 
(220) 4.3.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 12.3.2001 
(510) Nealkoholické nápoje a prípravky na ich prípravu. 

(540) ENERGIT 
(732) VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, Louky, 

763 02 Zlín, CZ; 
 
 

(111) 193700 
(151) 16.1.2001 
(156) 21.5.2017 
(180) 21.5.2027 
(210) 1380-97 
(220) 21.5.1997 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 
(510) Betónová dlažba, betónové dlaždice. 

(540) DEKA 
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 195339 
(151) 17.5.2001 
(156) 23.5.2017 
(180) 23.5.2027 
(210) 1446-97 
(220) 23.5.1997 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 11, 18, 20, 22, 25, 28 
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(511) 11 - Záhradné grily. 
18 - Batohy, tašky, najmä športové tašky. 
20 - Spacie vaky. 
22 - Stany. 
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, najmä špor-
tové oblečenie, lyžiarske rukavice, kožené bun-
dy, športové topánky. 
28 - Hračky, hry, športové náradie, lopty. 

(540) 

  
 

(732) HUSKY CZ s. r. o., Huťská 2985/5, 141 00 Pra-
ha 4, CZ; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 195464 
(151) 15.6.2001 
(156) 28.5.2017 
(180) 28.5.2027 
(210) 1483-97 
(220) 28.5.1997 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 2, 4, 5, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 36, 39, 41 
(511) 2 - Spojivá na farby, alizarínové farbivá, hliníko-

vé farby, emaily (laky), anilínové farbivá, farbivá 
Annatto, prípravky proti korózii, farby ničiace 
baktérie, spojivá na farby, asfaltový lak, trblieta-
vá zlatá farba na keramiku, farbivá uhoľné čierne 
(sadze), karmínové farbivo z košenily (červec 
nopálový), farby na keramiku, povlaky na kryti-
novú plsť (rohož), sadze (farbivo), potravinové 
farbivo, temperové farby, emaily na natieranie, 
ohňovzdorné farby, ustaľovače (fixatívy), glazú-
ry na farby alebo laky, sklenársky tmel, indigo, 
farby na kožu, laky, lampové čierne farbivo, ole-
jový cement (tmel), základné nátery, tlačiarenská 
farba, šafran (farbivo), vysúšadlá (sikatívy) fa-
rieb, strieborná pasta (spojivo), zahusťovadlá fa-
rieb, riedidlá lakov, riedidlá farieb, kysličník ti-
taničitý, základný podkladový náter na spodnú 
časť vozidiel, laky (fermeže), farby na drevo. 
4 - Benzén, benzol, knôtové sviečky, horľavý 
olej, ropa (nafta); chladiaca tekutina (na chlade-
nie a mazanie nástrojov pri obrábaní), olej na re-
zacie nástroje (na mazanie a chladenie rezacích 
nástrojov), denaturovaný palivový alkohol, od-
prašovacie prípravky, vykurovací plyn, palivo  
s alkoholovým základom, plynový olej, benzín, 
mazivo na remene, ťažký olej, priemyselný olej, 
petrolej, skvapalnený zemný plyn, skvapalnený 
naftový plyn, mazací tuk, mazací olej, lieh dena-
turovaný metylalkoholom, vlhčiaci olej, ropa, 
protišmykové prípravky na remene, olej na kon-
zervovanie kože, oleje na farby, olefín, vazelína 
na priemyselné účely, pevné palivá, stearín, syn-
tetická ropa, xylén. 
 
 
 

5 - Acetáty na farmaceutické účely, bielkovinové 
prípravky na lekárske účely, aldehydy na farma-
ceutické účely, alkaloidy na lekárske účely, anes-
tetiká, analgetiká (utišujúce bolesť), kôra angos-
tura, antiseptiká, bakteriálne jedy, kandizovaný 
cukor na lekárske účely, lieky pre kardiakov, ce-
falosporíny (lieky na hlavu), prípravky na omrz-
liny, chinolín na lekárske účely, chloroform, 
chemické antikoncepčné prostriedky, čistiace 
prostriedky na lekárske účely, diagnostické prí-
pravky na lekárske účely, prostriedky podporujú-
ce trávenie na farmaceutické účely, digitalín, 
dezinfekčné prostriedky na hygienické účely, lie-
ky na obehové orgány, ergot (námel) na farma-
ceutické účely, ester na farmaceutické účely, éte-
ry na farmaceutické účely, preháňadlá, očný kú-
peľ, protihorúčkové lieky, kvasinky na farmaceu-
tické účely, prísady do jedla (beta-karotín), diét-
ne potravinové prípravky na lekárske účely, ky-
selina galová na farmaceutické účely, baktericíd-
ne prostriedky, hematogén, prípravky na hemoro-
idy, hemoglobín, herbicídy, hormóny na lekárske 
účely, hydrastinín, hydratovaný chloral na far-
maceutické účely, peroxid vodíka na lekárske 
účely, imunomodulátory, jodidy na farmaceutic-
ké účely, jodoform, lekárske prípravky na re-
dukčné účely, lieky na zmiernenie zápchy, men-
tol, nervové sedatíva, prostriedky hubiace parazi-
ty, penicilín, prostriedky na hubenie škodlivého 
hmyzu, farmaceutické prípravky na starostlivosť 
o pokožku, fosforečnany na farmaceutické účely, 
draselné soli na lekárske účely, teplé obklady 
(liečebné placky), prípravky z buničiny, príprav-
ky na liečenie popálenín, lieky na spanie (mela-
tonín), strychnín, sulfonamidy na lieky, tinktúry 
na lekárske účely, toniká pre lekárstvo, sedatíva 
(utišujúce prostriedky), ničiace prípravky na ob-
ťažujúci hmyz, vitamínové prípravky, elastické 
obväzy. 
17 - Pokovované plastické fólie iné ako na bale-
nie, fólie z plastickej hmoty iné ako na balenie, 
hadice z plastickej hmoty, plastická vrstvená li-
sovaná hmota, plastické rúrky, plastické dosky, 
plastické tyče (ťahadlá), plastické plechy (listy) 
ako polotovary, syntetické živice ako polotovary, 
syntetická guma, vinylové plechy ako polotovary. 
18 - Horolezecké palice, zvieracie kože, umelé 
kožušiny, vaky na chrbát, aktovky, puzdrá na fi-
remné vizitky, kože z dobytka, kožušiny, kabel-
ky, umelé kože, batožina, slnečníky, puzdrá na 
pasy, peňaženky, vaky, nákupné tašky, kufre, 
veľké lodné kufre, dáždniky, náprsné peňaženky. 
22 - Umelá vlna, plátenné vysúvacie rolety (mar-
kízy), kempingové stany, uhlíkové vlákna na tex-
tilné použitie, vrecia z textilu na balenie, pracho-
vé perie, sklené vlákna na textilné použitie, ha-
maky (visiace postele), konope, juta, kapok, tes-
niaci povrazec, polyetylénové rybárske siete, po-
lyetylénové laná, ramiové vlákna, surová bavlna, 
surový ľan, surová alebo upravená vlna, surový 
hodváb, regenerované vlákna, polosyntetické 
vlákna, syntetické vlákna, textilné vlákna, čistia-
ca bavlna. 
23 - Bavlnené nite a priadze, nite a priadze na 
vyšívanie, nite zo skleného vlákna na textilné 
použitie, nite a priadze na ručné pletenie, konop-
né nite a vlákna, ľanové nite a vlákna, zmesové 
bavlnené nite a vlákna, zmesové neorganické  
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vlákna, zmesové priadze z odpadového hodvábu 
(pradený hodváb), zmesové vlnené nite a priadze, 
ramiové nite a priadze, nite a priadze z umelého 
hodvábu, regenerovaná priadza, gumové nite na 
textilné použitie, polosyntetická priadza, šijacie 
nite a vlákna, hodvábne nite a vlákna, pradený 
hodváb, pradené nite a priadze, syntetická pria-
dza, nite z plastických materiálov na textilné po-
užitie, vlnené nite a priadze, česaná priadza (vl-
nená). 
24 - Posteľná bielizeň, prehozy na posteľ, prik-
rývky, sťahovacie záclony (rolety) z textilu, plát-
no na čalúnenie alebo vyšívanie, napustené (vos-
kované) tkaniny, bavlnené tkaniny, záclony z tex-
tilu, elastický tkaný materiál, vyšívané tkaniny, 
vyšívané čipkové tkaniny, látky z umelých zvie-
racích koží, látky zo sklených vlákien na textilné 
použitie, barchet, konopné a hodvábne zmesové 
látky, konopné látky, anorganické vláknové zme-
sové látky, džersej tkaniny, čipkové tkaniny, ľa-
nové tkaniny, podšívky, zmesové bavlnené látky, 
zmesové konopné látky, zmesové hodvábne lát-
ky, zmesové vlnené látky, netkané textilné tkani-
ny, nepremokavé plátno na použitie ako tkanina 
na obrusy, tkaniny s vlasom, prešívané prikrýv-
ky, ramiové tkaniny, tkaniny z umelého hodvábu, 
regenerované vláknové tkaniny, mašľové tkani-
ny, gumové zmesové tkaniny, polosyntetické 
vláknové tkaniny, hodvábne tkaniny, hodvábne 
pletené tkaniny, spacie vaky (posteľná bielizeň), 
pradené hodvábne tkaniny, závesové látky, syn-
tetické vláknové tkaniny, mašľové látky, uteráky 
z textilu, zamat (aksamet), tkaniny, ktoré nepre-
púšťajú vodu, vlnené tkaniny, tkaniny z česanej 
vlny. 
25 - Ľahkoatletické rovnošaty, kúpacie čiapky, 
opasky (odev), blúzky, čiapky (odev), pletené ves-
ty (svetre), plášte, kombinovaná spodná bielizeň, 
nohavicové kombiné (odev), manžety, frakové 
košele, fraky, dámske večerné šaty (pánsky večer-
ný úbor), rukavice (odev), golfové topánky, klo-
búky, saká (odev), džínsy, tričká, horolezecké to-
pánky, šály (odev), rukávnik (nánožník), viazan-
ky, nočné košele dámske, šaty jednodielne, py-
žamá, saká, safari, sandále, šatky, košele, topán-
ky, krátke nohavice, nohavice, sukne, dlhé noha-
vice, ponožky, športová obuv, obuv len na bas-
ketbal, obuv na bejzbal, tenisky a kopačky, pan-
čuchy, obleky (šaty), traky na nohavice, svetre, 
dámske plavky, dámske rovné vestičky, nohavi-
ce, tielka (vesty). 
28 - Prístroje na elektronické hry iné ako prístro-
je prispôsobené na použitie s televíznymi prijí-
mačmi, bejzbalové loptičky, bejzbalové pálky, 
bejzbalové rukavice, bowlingové gule, bowlin-
gové rukavice, rybárske prúty, lopty na futbal, 
golfové vaky (kabely), golfové loptičky, golfové 
palice, kolieskové korčule, lyžiarske palice, lyže, 
tenisové loptičky, tenisové rakety, hračky. 
35 - Reklamné kancelárie, obchodný prieskum, 
obchodné informačné agentúry, prieskum úveru, 
predvádzanie tovaru, distribúcia vzoriek, trhové 
štúdie, služby prieskumu a marketingu, vonkajšia 
propagácia, príprava reklamy pre iných, zabez-
pečenie filmovej reklamy pre iných, zabezpeče-
nie televíznej reklamy pre iných, zabezpečenie 
obchodných informácií, štatistické informácie, po-
moc pri prevádzkovaní obchodnej činnosti, spros-
tredkovanie predaja automobilov. 

36 - Rizikové úrazové poistenie, poistno-tech-
nické služby, bankovníctvo, sprostredkovateľstvo 
vypovedaných pôžičiek, investičné agentúry, 
služby poisťovania vozidiel, služby účtu poklad-
ničného manažmentu, vkladový certifikát spros-
tredkovateľských služieb, finančné obchodné prec-
lievanie, finančné služby, služby úverových ka-
riet, služby na zmenu peňazí, fakturovanie, fi-
nančné služby na prenájom nehnuteľností a na-
kupovanie nehnuteľností, protipožiarne poistenie 
vozidiel, služby leteckého poistenia, rizikové po-
isťovanie záruk, záručné služby, zdravotné pois-
tenie rizík, splátkové pôžičky, poisťovacie agen-
túry, sprostredkovateľstvo poistenia, investičné 
poradenstvo, investičné finančné služby, správ-
covstvo investícií, finančné služby prenájmu a ná-
kupu nehnuteľností, služby životného poistenia, 
pôžičkové služby, poistenie rizika strát, poistenie 
námorných rizík, zdravotné poistenie, hypotéko-
vé bankovníctvo, opčné obchodné sprostredkova-
teľstvo, správa nehnuteľností, služby oceňovania 
nehnuteľností, sprostredkovateľské služby ne-
hnuteľností, služby prenajímania nehnuteľností, 
zaisťovacie služby poistenia, kaucie, cenné pa-
piere, termínované obchody a sprostredkovanie 
dlhopisov, burzové informácie o cenných papie-
roch, služby poisťovania cestovných šekov, služ-
by správy záruk, správcovstva, kapitálové inves-
tície, služby prieskumu poistných zmlúv, inves-
tičné konzultačné služby, investičné informačné 
služby, prenájom garážových nehnuteľností. 
39 - Letecká doprava, požičiavanie automobilov, 
doprava automobilmi, kuriérne služby (správy 
alebo tovar), dodanie tovaru, sprievodcovstvo ces-
tujúcich, prenájom skladovacích priehradok na 
mrazené potraviny, doručovanie balíkov, parko-
vanie automobilov, železničná doprava, mrazia-
renské uskladnenie, prenájom parkovacích prie-
storov, prenájom skladových priestorov, organi-
zovanie prehliadok, skladovanie tovarov, turis-
tické kancelárie (okrem hotelového rezervova-
nia), skladovanie, dovozné a vývozné agentúry. 
41 - Zábavné parky, diaľkové kurzy, služby spo-
ločenského klubu, vzdelanie na poli dizajnu, mód-
ne show programy, výroba a distribúcia filmov, 
prevádzkovanie telocviční, služby v kurzoch po-
čítačového vzdelania, prevádzkovanie kín, výro-
ba rozhlasových a televíznych programov, vydá-
vanie kníh a časopisov, výroba gramofónových 
platní, požičiavanie športového výstroja (okrem 
vozidiel), požičiavanie javiskovej dekorácie (scé-
ny), prevádzkovanie zoologických záhrad. 

(540) 

  
 

(732) Samsung C&T Corporation, 67, Sejong-daero, 
Jung-gu, Seoul, KR; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 196915 
(151) 15.10.2001 
(156) 21.5.2017 
(180) 21.5.2027 
(210) 1376-97 
(220) 21.5.1997 
(442) 10.7.2001 
(450) 7.1.2002 

 7 (511) 2, 7, 9, 20, 25, 28, 41 
(511) 2 - Farby, základné nátery, nátery na konečnú 

úpravu, kondicionéry, laky, šelaky, fermeže. 
7 - Stroje na označovanie postavenia kolkov, stroje 
na podávanie a dopravovanie bowlingových gulí, 
strojové zariadenie na údržbu bowlingových li-
niek, strojové zariadenie na úpravu liniek. 
9 - Počítačom automatizované riadiace čelné ta-
bule na bowling, počítačom automatizované vy-
hodnocavacie stroje na bowling a zobrazovače 
(displeje). 
20 - Nábytok, najmä zapisovacie stoly, stoličky, 
sedadlá, lavice. 
25 - Pánske a dámske odevy a obuv. 
28 - Gule na bowling, tašky na bowling, bowlin-
gové kolky, bowlingové linky a dráhy. 
41 - Služby bowlingových centier; prevádzkova-
nie bowlingových centier a bowlingových dráh, 
požičiavanie bowlingového vybavenia; uspora-
dúvanie bowlingových súťaží. 

(540) 

  
 

(732) AMF Bowling Worldwide, Inc., 7313 Bell Creek 
Road, Mechanicsville, Virginia 23111, US; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 199254 
(151) 10.6.2002 
(156) 5.6.2017 
(180) 5.6.2027 
(210) 1536-97 
(220) 5.6.1997 
(442) 8.10.1997 
(450) 10.9.2002 

 7 (511) 30, 31, 40 
(511) 30 - Múka, výrobky z múky, cestoviny, trvanlivé 

pečivo všetkých druhov. 
31 - Krmivá a kŕmne zmesi. 
40 - Mlynárstvo. 

(540) 

  
 

(732) Mlyn Pohronský Ruskov, a. s., Hlavná 76, 935 62 
Pohronský Ruskov, SK; 

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

(111) 214418 
(151) 22.6.2006 
(156) 20.5.2017 
(180) 20.5.2027 
(210) 1358-97A 
(220) 20.5.1997 
(442) 10.9.1997 
(450) 7.9.2006 

 7 (511) 9, 35, 37, 41, 42 
(511) 9 - Televízne prijímače a ich kombinácie; zaria-

denia a príslušenstvo na satelitný príjem. 
35 - Služby propagačné a reklamné, pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti, obchodné poraden-
stvo, sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
37 - Servis, opravy, údržba a montáž výrobkov 
vyššie uvedených. 
41 - Prenájom televíznych prijímačov, satelit-
ných prijímačov. 
42 - Výskum, vývoj, projekcia, konštrukcia tele-
víznych prijímačov a satelitných prijímačov. 

(540) ORAVA 
(732) M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 217041 
(151) 28.2.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1563-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu 
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizač-
né, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na 
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov, 
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo- 
-obrazových záznamov; audiovizuálne záznamo-
vé disky; prístroje na spracovanie dát a počítače; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysiela-
cie zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti 
odcudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače; 
periférne zariadenia k počítačom; počítačové 
programy; počítačový softvér; počítačový softvér 
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované on-line z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu; mikroprocesory; 
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové 
prístroje. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a ne-
periodické publikácie; časopisy, noviny, magazí-
ny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotogra-
fie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky, 
formuláre, tlačivá; reklamné tlačoviny; predmety 
z papiera; obalové materiály z papieru, (plastové 
fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na pí-
sacie potreby, knižné záložky, papierové obrús-
ky, papierové obrusy, pohľadnice, poznámkové  
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zošity; pútače a reklamné tabule z papiera, kartó-
nu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, 
perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty, nálep-
ky, lepiace štítky, príručky, kancelárske potreby 
(s výnimkou nábytku). 
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchod-
nej oblasti; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; marketingové štúdie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; pries-
kum verejnej mienky; prieskum trhu; vedenie kar-
toték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy s ve-
rejnosťou; organizovanie výstav na komerčné ale-
bo reklamné účely; predvádzanie tovaru na rek-
lamné účely a podporu predaja; vylepovanie pla-
gátov; reklama; televízna reklama; rozhlasová 
reklama; on-line reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom; rozširo-
vanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; 
prenájom reklamných plôch; uverejňovanie rek-
lamných textov. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických a elek-
tronických zariadení, telekomunikačných zaria-
dení a systémov, telefónov, mobilných telefónov 
a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre 
paging, zariadení pre rádiopaging, rádiotelefón-
nych zariadení, počítačových a osobných organi-
zérov, počítačového hardvéru, satelitných vysie-
lačov a prijímačov, informačné, poradenské  
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uve-
deným poskytované on-line z počítačovej data-
bázy alebo internetu, alebo poskytované pros-
tredníctvom telekomunikačného, satelitného, te-
levízne vysielania, komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu; montážne a inštalačné služby, opra-
vy, informácie o opravách a inštaláciách, inštalo-
vanie a opravy elektrických spotrebičov, prístro-
jov a nástrojov, odrušovanie elektrických prístro-
jov a zariadení, poskytovanie a sprostredkovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu. 
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a tele-
vízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káb-
lovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a te-
levízneho vysielania v sieťach elektronických ko-
munikácií alebo prostredníctvom satelitnej služ-
by typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; 
prevádzka a prenájom zariadení pre telekomuni-
kácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie; 
elektronická pošta; služby poskytované elektro-
nickými tabuľami; počítačová komunikácia; po-
sielanie správ; poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie užívateľského prístupu do svetovej počí-
tačovej siete; elektronická pošta; prenosy správ 
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; 
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikač-
ných sietí; komunikácia prostredníctvom optic-
kých káblov; prenájom telekomunikačných prí-
strojov; prenájom modemov; prenájom zariadení 
na prenos informácií. 
 
 
 

39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné par-
ky, informácie o možnostiach zábavy; služby 
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení; 
produkcia televíznych programov, produkcia roz-
hlasových programov, výroba audiovizuálnych 
programov; výroba a tvorba videofilmov; tele-
vízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií 
audiovizuálnych programov (dabing); fotografic-
ká reportáž; nahrávanie videopások, digitálna 
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; di-
vadelné predstavenia; výroba divadelných alebo 
iných predstavení; organizovanie kultúrnych, špor-
tových, vzdelávacích a zábavných podujatí; pre-
nájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích 
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, fil-
mov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmo-
vých štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie in-
formácií v oblasti zábavy; poskytovanie klubo-
vých služieb (výchovno-zábavných); organizo-
vanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športových 
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží; 
organizácia a vedenie výstav na vzdelávacie a kul-
túrne účely; organizovanie a vedenie konferencií, 
školení, živých vystúpení, večierkov; služby na-
hrávacích štúdií; reportérske služby, vydavateľ-
ská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných a náborových textov, elektronic-
ká edičná činnosť (DPT služby); poskytovanie 
on-line elektronických publikácií bez možnosti 
kopírovania; poskytovanie (on-line) počítačo-
vých hier z počítačových báz dát alebo z interne-
tu; tvorba televíznych programov, tvorba rozhla-
sových programov, filmová tvorba, fotografická 
reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie video-
pások; vydávanie kníh; digitálna tvorba obrazov 
na výstupných zariadeniach; organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží, živých vy-
stúpení, organizovanie súťaží; zábavné parky; 
rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava; on-
-line poskytovanie počítačových hier; organizo-
vanie lotérií; požičiavanie filmov, audio- a video-
pások. 
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva; 
správa autorských práv; programovanie počíta-
čov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický di-
zajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteo-
rologické informácie a predpovede počasia. 

(540) DIGI Film 
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 

2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť, RO; 
 
 

(111) 217042 
(151) 28.2.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1564-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42 
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(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu 
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizač-
né, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na 
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov, 
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-
obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové 
disky; prístroje na spracovanie dát a počítače; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti od-
cudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače; 
periférne zariadenia k počítačom; počítačové 
programy; počítačový softvér; počítačový softvér 
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované on-line z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu; mikroprocesory; 
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové 
prístroje. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a ne-
periodické publikácie; časopisy, noviny, magazí-
ny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotogra-
fie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky, 
formuláre, tlačivá; propagačné materiály a pred-
mety z papiera; obalové materiály z papieru, 
(umelohmotné fólie na balenie); písacie potreby, 
držiaky na písacie potreby, knižné záložky, pa-
pierové obrúsky, papierové obrusy, pohľadnice, 
poznámkové zošity; pútače a reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; stojany na fo-
tografie, pečiatky, perá, ceruzky; pečiatky, ce-
ruzky, plagáty, nálepky, lepiace štítky, príručky, 
kancelársky materiál (s výnimkou nábytku). 
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchod-
nej oblasti; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; marketingové štúdie, 
obchodný alebo podnikateľský prieskum, prie-
skum verejnej mienky, prieskum trhu, vedenie 
kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy  
s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na 
reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie 
plagátov, reklama; televízna reklama, rozhlasová 
reklama, on-line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; podpora predaja, vydávanie a aktua-
lizovanie reklamných materiálov, prenájom rek-
lamných materiálov, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných 
oznamov, vzťahy s verejnosťou; reklamné agen-
túry; vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, prenájom reklamných materiálov; rozši-
rovanie reklamných materiálov, prenájom reklam-
ných materiálov, rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom, rozširovanie reklamných oz-
namov, prenájom reklamných plôch, uverejňova-
nie reklamných textov. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických a elek-
tronických zariadení, telekomunikačných zaria-
dení a systémov, telefónov, mobilných telefónov 
a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre 
paging, zariadení pre rádiopaging, rádiotelefón-
nych zariadení, počítačových a osobných organi-
zérov, počítačového hardvéru, satelitných vysie-
lačov a prijímačov, informačné, poradenské a kon-
zultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným 
poskytované on-line z počítačovej databázy ale-
bo internetu, alebo poskytované prostredníctvom 
telekomunikačného, satelitného, televízne vysie- 
 

lania, komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu; mon-
tážne a inštalačné služby, opravy, informácie  
o opravách a inštaláciách, inštalovanie a opravy 
elektrických spotrebičov, prístrojov a nástrojov, 
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, 
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a tele-
vízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káb-
lovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a te-
levízneho vysielania v sieťach elektronických ko-
munikácií alebo prostredníctvom satelitnej služ-
by typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; 
prevádzka a prenájom zariadení pre telekomuni-
kácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie; 
elektronická pošta; služby poskytované elektro-
nickými tabuľami; počítačová komunikácia; po-
sielanie správ; poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie užívateľského prístupu do svetovej počí-
tačovej siete; pošta elektronická; prenosy správ 
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; 
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikač-
ných sietí; komunikácia prostredníctvom optic-
kých káblov; prenájom telekomunikačných prí-
strojov; prenájom modemov; prenájom zariadení 
na prenos informácií. 
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné par-
ky, informácie o možnostiach zábavy; služby 
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení; 
produkcia televíznych programov, produkcia roz-
hlasových programov, výroba audiovizuálnych 
programov; výroba a tvorba videofilmov; tele-
vízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií 
audiovizuálnych programov (dabing); fotografic-
ká reportáž; nahrávanie videopások, digitálna 
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; di-
vadelné predstavenia; výroba divadelných alebo 
iných predstavení; organizovanie kultúrnych, 
športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; 
prenájom a požičiavanie nahrávacích a premieta-
cích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorá-
cií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť 
filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytova-
nie informácií v oblasti zábavy; poskytovanie 
klubových služieb (výchovno-zábavných); orga-
nizovanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športo-
vých súťaží, vedomostných súťaží, zábavných 
súťaží; organizácia a vedenie výstav na vzdelá-
vacie a kultúrne účely; organizovanie a vedenie 
konferencií, školení, živých vystúpení, večier-
kov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služ-
by, vydavateľská a nakladateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných a náborových tex-
tov, elektronická edičná činnosť (DPT služby); 
poskytovanie on-line elektronických publikácií 
bez možnosti kopírovania; poskytovanie (on-
line) počítačových hier z počítačových báz dát 
alebo z internetu; tvorba televíznych programov, 
tvorba rozhlasových programov, filmová tvorba, 
fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrá-
vanie videopások; vydávanie kníh; digitálna  
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tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží, živých vystúpení, organizovanie súťaží; or-
ganizovanie súťaží; zábavné parky; rozhlasová 
zábava, televízna zábava, zábava; on-line posky-
tovanie počítačových hier; organizovanie lotérií; 
požičiavanie filmov, audio- a videopások. 
42 - Programovanie počítačov; módny dizajn, 
umelecký dizajn, grafický dizajn; navrhovanie 
obalov; obalový dizajn; meteorologické informá-
cie a predpovede počasia. 

(540) DIGI Music 
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 

2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť, RO; 
 
 

(111) 217043 
(151) 1.3.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1561-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu 
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizač-
né, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na 
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov, 
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-
obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové 
disky; prístroje na spracovanie dát a počítače; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti od-
cudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače; 
periférne zariadenia k počítačom; počítačové 
programy; počítačový softvér; počítačový softvér 
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované on-line z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu; mikroprocesory; 
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové 
prístroje. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a ne-
periodické publikácie; časopisy, noviny, magazí-
ny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotogra-
fie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obál-
ky, formuláre, tlačivá; reklamné tlačoviny; pred-
mety z papiera; obalové materiály z papieru, 
(plastové fólie na balenie); písacie potreby, dr-
žiaky na písacie potreby, knižné záložky, papie-
rové obrúsky, papierové obrusy, pohľadnice, poz-
námkové zošity; pútače a reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; stojany na fotogra-
fie, pečiatky, perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, 
plagáty, nálepky, lepiace štítky, príručky, kance-
lárske potreby (s výnimkou nábytku). 
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchod-
nej oblasti; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; marketingové štúdie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prie-
skum verejnej mienky; prieskum trhu; vedenie 
kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy s ve-
rejnosťou; organizovanie výstav na komerčné ale-
bo reklamné účely; predvádzanie tovaru na rek- 
lamné účely a podporu predaja; vylepovanie pla- 
 

gátov; reklama; televízna reklama; rozhlasová 
reklama; on-line reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom; rozširo-
vanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; 
prenájom reklamných plôch; uverejňovanie rek-
lamných textov. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických  
a elektronických zariadení, telekomunikačných 
zariadení a systémov, telefónov, mobilných tele-
fónov a telefónnych 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 on-line z počítačovej data-
bázy alebo internetu, alebo poskytované pro-
stredníctvom telekomunikačného, satelitného, te-
levízne vysielania, komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu; montážne a inštalačné služby, opra-
vy, informácie o opravách a inštaláciách, inštalo-
vanie a opravy elektrických spotrebičov, prístro-
jov a nástrojov, odrušovanie elektrických prístro-
jov a zariadení, poskytovanie a sprostredkovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu. 
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a tele-
vízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káb-
lovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového  
a televízneho vysielania v sieťach elektronických 
komunikácií alebo prostredníctvom satelitnej služ-
by typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; 
prevádzka a prenájom zariadení pre telekomuni-
kácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie; 
elektronická pošta; služby poskytované elektro-
nickými tabuľami; počítačová komunikácia; po-
sielanie správ; poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie užívateľského prístupu do svetovej počí-
tačovej siete; elektronická pošta; prenosy správ 
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; služ-
by zabezpečujúce vstup do telekomunikačných 
sietí; komunikácia prostredníctvom optických káb-
lov; prenájom telekomunikačných prístrojov; pre-
nájom modemov; prenájom zariadení na prenos 
informácií. 
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné par-
ky, informácie o možnostiach zábavy; služby 
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení; 
produkcia televíznych programov, produkcia roz-
hlasových programov, výroba audiovizuálnych 
programov; výroba a tvorba videofilmov; tele-
vízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií 
audiovizuálnych programov (dabing); fotografická 
reportáž; nahrávanie videopások, digitálna tvorba 
obrazov na výstupných zariadeniach; divadelné 
predstavenia; výroba divadelných alebo iných pred-
stavení; organizovanie kultúrnych, športových, 
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom  
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a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, 
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových 
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informá-
cií v ob lasti zábavy; poskytovanie klubových 
služieb (výchovno-zábavných); organizovanie  
a vedenie plesov, súťaží krásy, športových súťa-
ží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží; or-
ganizácia a vedenie výstav na vzdelávacie a kul-
túrne účely; organizovanie a vedenie konferencií, 
školení, živých vystúpení, večierkov; služby na-
hrávacích štúdií; reportérske služby, vydavateľ-
ská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných a náborových textov, elektronic-
ká edičná činnosť (DPT služby); poskytovanie 
on-line elektronických publikácií bez možnosti 
kopírovania; poskytovanie (on-line) počítačo-
vých hier z počítačových báz dát alebo z interne-
tu; tvorba televíznych programov, tvorba rozhla-
sových programov, filmová tvorba, fotografická 
reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie video-
pások; vydávanie kníh; digitálna tvorba obrazov 
na výstupných zariadeniach; organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží, živých vy-
stúpení, organizovanie súťaží; zábavné parky; 
rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava; on-
-line poskytovanie počítačových hier; organizo-
vanie lotérií; požičiavanie filmov, audio- a video-
pások. 
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva; 
správa autorských práv; programovanie počíta-
čov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický di-
zajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteo-
rologické informácie a predpovede počasia. 

(540) DIGI Sport 
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 

2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť, RO; 
 
 

(111) 217044 
(151) 1.3.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1562-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu 
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizač-
né, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na 
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov, 
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-
obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové 
disky; prístroje na spracovanie dát a počítače; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti od-
cudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače; 
periférne zariadenia k počítačom; počítačové 
programy; počítačový softvér; počítačový softvér 
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované on-line z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu; mikroprocesory; 
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové 
prístroje. 

 

16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a ne-
periodické publikácie; časopisy, noviny, magazí-
ny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotogra-
fie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky, 
formuláre, tlačivá; reklamné tlačoviny; predmety 
z papiera; obalové materiály z papieru, (plastové 
fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na pí-
sacie potreby, knižné záložky, papierové obrú-
sky, papierové obrusy, pohľadnice, poznámkové 
zošity; pútače a reklamné tabule z papiera, kartó-
nu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, 
perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty, nálep-
ky, lepiace štítky, príručky, kancelárske potreby 
(s výnimkou nábytku). 
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchod-
nej oblasti; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; marketingové štúdie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; pries-
kum verejnej mienky; prieskum trhu; vedenie 
kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy  
s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na 
reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie 
plagátov; reklama; televízna reklama; rozhlasová 
reklama; on-line reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom; rozširo-
vanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; 
prenájom reklamných plôch; uverejňovanie rek-
lamných textov. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických  
a elektronických zariadení, telekomunikačných 
zariadení a systémov, telefónov, mobilných tele-
fónov a telefónnych 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 on-line z počítačovej data-
bázy alebo internetu, alebo poskytované pros-
tredníctvom telekomunikačného, satelitného, te-
levízne vysielania, komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu; montážne a inštalačné služby, opra-
vy, informácie o opravách a inštaláciách, inštalo-
vanie a opravy elektrických spotrebičov, prístro-
jov a nástrojov, odrušovanie elektrických prístro-
jov a zariadení, poskytovanie a sprostredkovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu. 
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a tele-
vízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káb-
lovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a te-
levízneho vysielania v sieťach elektronických 
komunikácií alebo prostredníctvom satelitnej služ-
by typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; 
prevádzka a prenájom zariadení pre telekomuni-
kácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie; 
elektronická pošta; služby poskytované elektro-
nickými tabuľami; počítačová komunikácia; po-
sielanie správ; poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie užívateľského prístupu do svetovej počí-
tačovej siete; elektronická pošta; prenosy správ  
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alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; služ-
by zabezpečujúce vstup do telekomunikačných 
sietí; komunikácia prostredníctvom optických káb-
lov; prenájom telekomunikačných prístrojov; 
prenájom modemov; prenájom zariadení na pre-
nos informácií. 
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné par-
ky, informácie o možnostiach zábavy; služby 
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení; 
produkcia televíznych programov, produkcia roz-
hlasových programov, výroba audiovizuálnych 
programov; výroba a tvorba videofilmov; tele-
vízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií 
audiovizuálnych programov (dabing); fotografic-
ká reportáž; nahrávanie videopások, digitálna 
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; di-
vadelné predstavenia; výroba divadelných alebo 
iných predstavení; organizovanie kultúrnych, 
športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; 
prenájom a požičiavanie nahrávacích a premieta-
cích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorá-
cií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť 
filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytova-
nie informácií v oblasti zábavy; poskytovanie 
klubových služieb (výchovno-zábavných); orga-
nizovanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športo-
vých súťaží, vedomostných súťaží, zábavných 
súťaží; organizácia a vedenie výstav na vzdelá-
vacie a kultúrne účely; organizovanie a vedenie 
konferencií, školení, živých vystúpení, večier-
kov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služ-
by, vydavateľská a nakladateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných a náborových tex-
tov, elektronická edičná činnosť (DPT služby); 
poskytovanie on-line elektronických publikácií 
bez možnosti kopírovania; poskytovanie (on-
line) počítačových hier z počítačových báz dát 
alebo z internetu; tvorba televíznych programov, 
tvorba rozhlasových programov, filmová tvorba, 
fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrá-
vanie videopások; vydávanie kníh; digitálna tvor-
ba obrazov na výstupných zariadeniach; organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, 
živých vystúpení, organizovanie súťaží; zábavné 
parky; rozhlasová zábava, televízna zábava, zá-
bava; on-line poskytovanie počítačových hier; 
organizovanie lotérií; požičiavanie filmov, audio- 
a videopások. 
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva; 
správa autorských práv; programovanie počíta-
čov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický di-
zajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteo-
rologické informácie a predpovede počasia. 

(540) DIGI Movie 
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 

2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť, RO; 
 
 

(111) 217046 
(151) 5.3.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1559-2006 
(220) 24.8.2006 
 

(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu 
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizač-
né, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na 
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov, 
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-
obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové 
disky; prístroje na spracovanie dát a počítače; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti od-
cudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače; 
periférne zariadenia k počítačom; počítačové 
programy; počítačový softvér; počítačový softvér 
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované on-line z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu; mikroprocesory; 
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové 
prístroje. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a ne-
periodické publikácie; časopisy, noviny, magazí-
ny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotogra-
fie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky, 
formuláre, tlačivá; reklamné tlačoviny; predmety 
z papiera; obalové materiály z papieru, (plastové 
fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na pí-
sacie potreby, knižné záložky, papierové obrú-
sky, papierové obrusy, pohľadnice, poznámkové 
zošity; pútače a reklamné tabule z papiera, kartó-
nu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, 
perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty, nálep-
ky, lepiace štítky, príručky, kancelárske potreby 
(s výnimkou nábytku). 
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchod-
nej oblasti; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; marketingové štúdie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prie-
skum verejnej mienky; prieskum trhu; vedenie 
kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy s ve-
rejnosťou; organizovanie výstav na komerčné ale-
bo reklamné účely; predvádzanie tovaru na rek-
lamné účely a podporu predaja; vylepovanie pla-
gátov; reklama; televízna reklama; rozhlasová 
reklama; on-line reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom; rozširo-
vanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; 
prenájom reklamných plôch; uverejňovanie rek-
lamných textov. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických a elek-
tronických zariadení, telekomunikačných zaria-
dení a systémov, telefónov, mobilných telefónov 
a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre 
paging, zariadení pre rádiopaging, rádiotelefón-
nych zariadení, počítačových a osobných organi-
zérov, počítačového hardvéru, satelitných vysie-
lačov a prijímačov, informačné, poradenské a kon-
zultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným 
poskytované on-line z počítačovej databázy ale-
bo internetu, alebo poskytované prostredníctvom 
telekomunikačného, satelitného, televízne vysie-
lania, komunikačných médií, elektronickej pošty,  
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SMS správ, počítačových sietí a internetu; mon-
tážne a inštalačné služby, opravy, informácie  
o opravách a inštaláciách, inštalovanie a opravy 
elektrických spotrebičov, prístrojov a nástrojov, 
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, 
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a tele-
vízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káb-
lovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a te-
levízneho vysielania v sieťach elektronických ko-
munikácií alebo prostredníctvom satelitnej služ-
by typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; 
prevádzka a prenájom zariadení pre telekomuni-
kácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie; 
elektronická pošta; služby poskytované elektro-
nickými tabuľami; počítačová komunikácia; po-
sielanie správ; poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie užívateľského prístupu do svetovej počí-
tačovej siete; elektronická pošta; prenosy správ 
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; služ-
by zabezpečujúce vstup do telekomunikačných 
sietí; komunikácia prostredníctvom optických káb-
lov; prenájom telekomunikačných prístrojov; pre-
nájom modemov; prenájom zariadení na prenos 
informácií. 
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné parky, 
informácie o možnostiach zábavy; služby športo-
vísk, prevádzkovanie športových zariadení; pro-
dukcia televíznych programov, produkcia rozhla-
sových programov, výroba audiovizuálnych prog-
ramov; výroba a tvorba videofilmov; televízna 
zábavná tvorba; výroba jazykových verzií audio-
vizuálnych programov (dabing); fotografická re-
portáž; nahrávanie videopások, digitálna tvorba 
obrazov na výstupných zariadeniach; divadelné 
predstavenia; výroba divadelných alebo iných 
predstavení; organizovanie kultúrnych, športo-
vých, vzdelávacích a zábavných podujatí; prená-
jom a požičiavanie nahrávacích a premietacích 
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, 
filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť fil-
mových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie 
informácií v oblasti zábavy; poskytovanie klubo-
vých služieb (výchovno-zábavných); organizo-
vanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športových 
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží; 
organizácia a vedenie výstav na vzdelávacie  
a kultúrne účely; organizovanie a vedenie konfe-
rencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služ-
by nahrávacích štúdií; reportérske služby, vyda-
vateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov, 
elektronická edičná činnosť (DPT služby); pos-
kytovanie on-line elektronických publikácií bez 
možnosti kopírovania; poskytovanie (on-line) 
počítačových hier z počítačových báz dát alebo  
z internetu; tvorba televíznych programov, tvorba 
rozhlasových programov, filmová tvorba, foto-
grafická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie 
videopások; vydávanie kníh; digitálna tvorba ob-
razov na výstupných zariadeniach; organizovanie  
 

vedomostných alebo zábavných súťaží, živých 
vystúpení, organizovanie súťaží; zábavné parky; 
rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava; on-
-line poskytovanie počítačových hier; organizo-
vanie lotérií; požičiavanie filmov, audio- a video-
pások. 
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva; 
správa autorských práv; programovanie počíta-
čov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický di-
zajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteo-
rologické informácie a predpovede počasia. 

(540) DIGI Plus 
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 

2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť, RO; 
 
 

(111) 217047 
(151) 5.3.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1560-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu 
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizač-
né, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na 
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov, 
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-
obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové 
disky; prístroje na spracovanie dát a počítače; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti od-
cudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače; 
periférne zariadenia k počítačom; počítačové 
programy; počítačový softvér; počítačový softvér 
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované on-line z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu; mikroprocesory; 
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové 
prístroje. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a ne-
periodické publikácie; časopisy, noviny, magazí-
ny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotogra-
fie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obálky, 
formuláre, tlačivá; reklamné tlačoviny; predmety 
z papiera; obalové materiály z papieru, (plastové 
fólie na balenie); písacie potreby, držiaky na pí-
sacie potreby, knižné záložky, papierové obrú-
sky, papierové obrusy, pohľadnice, poznámkové 
zošity; pútače a reklamné tabule z papiera, kartó-
nu alebo lepenky; stojany na fotografie, pečiatky, 
perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, plagáty, nálep-
ky, lepiace štítky, príručky, kancelárske potreby 
(s výnimkou nábytku). 
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchod-
nej oblasti; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; marketingové štúdie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prie-
skum verejnej mienky; prieskum trhu; vedenie 
kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy  
s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na 
reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie  
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plagátov; reklama; televízna reklama; rozhlasová 
reklama; on-line reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom; rozširo-
vanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; 
prenájom reklamných plôch; uverejňovanie rek-
lamných textov. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických  
a elektronických zariadení, telekomunikačných 
zariadení a systémov, telefónov, mobilných tele-
fónov a telefónnych 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 on-line z počítačovej data-
bázy alebo internetu, alebo poskytované pros-
tredníctvom telekomunikačného, satelitného, te-
levízne vysielania, komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu; montážne a inštalačné služby, opra-
vy, informácie o opravách a inštaláciách, inštalo-
vanie a opravy elektrických spotrebičov, prístro-
jov a nástrojov, odrušovanie elektrických prístro-
jov a zariadení, poskytovanie a sprostredkovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu. 
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a tele-
vízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káb-
lovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového a te-
levízneho vysielania v sieťach elektronických ko-
munikácií alebo prostredníctvom satelitnej služ-
by typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; 
prevádzka a prenájom zariadení pre telekomuni-
kácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie; 
elektronická pošta; služby poskytované elektro-
nickými tabuľami; počítačová komunikácia; po-
sielanie správ; poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie užívateľského prístupu do svetovej počí-
tačovej siete; elektronická pošta; prenosy správ 
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; 
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikač-
ných sietí; komunikácia prostredníctvom optic-
kých káblov; prenájom telekomunikačných prí-
strojov; prenájom modemov; prenájom zariadení 
na prenos informácií. 
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné parky, 
informácie o možnostiach zábavy; služby športo-
vísk, prevádzkovanie športových zariadení; pro-
dukcia televíznych programov, produkcia rozhla-
sových programov, výroba audiovizuálnych 
programov; výroba a tvorba videofilmov; tele-
vízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií 
audiovizuálnych programov (dabing); fotografic-
ká reportáž; nahrávanie videopások, digitálna 
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; di-
vadelné predstavenia; výroba divadelných alebo 
iných predstavení; organizovanie kultúrnych, 
športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; 
prenájom a požičiavanie nahrávacích a premieta- 
 

cích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorá-
cií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť 
filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytova-
nie informácií v oblasti zábavy; poskytovanie 
klubových služieb (výchovno-zábavných); orga-
nizovanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športo-
vých súťaží, vedomostných súťaží, zábavných 
súťaží; organizácia a vedenie výstav na vzdelá-
vacie a kultúrne účely; organizovanie a vedenie 
konferencií, školení, živých vystúpení, večier-
kov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služ-
by, vydavateľská a nakladateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných a náborových tex-
tov, elektronická edičná činnosť (DPT služby); 
poskytovanie on-line elektronických publikácií 
bez možnosti kopírovania; poskytovanie (on-
line) počítačových hier z počítačových báz dát 
alebo z internetu; tvorba televíznych programov, 
tvorba rozhlasových programov, filmová tvorba, 
fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrá-
vanie videopások; vydávanie kníh; digitálna tvor-
ba obrazov na výstupných zariadeniach; organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, 
živých vystúpení, organizovanie súťaží; zábavné 
parky; rozhlasová zábava, televízna zábava, zá-
bava; on-line poskytovanie počítačových hier; 
organizovanie lotérií; požičiavanie filmov, audio- 
a videopások. 
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva; 
správa autorských práv; programovanie počíta-
čov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický di-
zajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteo-
rologické informácie a predpovede počasia. 

(540) DIGI Kids 
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 

2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť, RO; 
 
 

(111) 217049 
(151) 6.3.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1558-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 3.11.2006 
(450) 5.4.2007 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu 
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizač-
né, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na 
záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov, 
nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-
obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové 
disky; prístroje na spracovanie dát a počítače; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti od-
cudzeniu; magnetické nosiče údajov; počítače; 
periférne zariadenia k počítačom; počítačové 
programy; počítačový softvér; počítačový softvér 
poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované on-line z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu; mikroprocesory; 
klávesnice; modemy; mechanizmy pre mincové 
prístroje. 

 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky) 263 
 

16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodické a ne-
periodické publikácie; časopisy, noviny, magazí-
ny, knihy; katalógy, prospekty, plagáty, fotogra-
fie, pohľadnice; listový papier; kalendáre, obál-
ky, formuláre, tlačivá; reklamné tlačoviny; 
predmety z papiera; obalové materiály z papieru, 
(plastové fólie na balenie); písacie potreby, dr-
žiaky na písacie potreby, knižné záložky, papie-
rové obrúsky, papierové obrusy, pohľadnice, poz-
námkové zošity; pútače a reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; stojany na fotogra-
fie, pečiatky, perá, ceruzky; pečiatky, ceruzky, 
plagáty, nálepky, lepiace štítky, príručky, kance-
lárske potreby (s výnimkou nábytku). 
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchod-
nej oblasti; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; marketingové štúdie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prie-
skum verejnej mienky; prieskum trhu; vedenie 
kartoték v počítači; zbieranie údajov; vzťahy  
s verejnosťou; organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na 
reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie 
plagátov; reklama; televízna reklama; rozhlasová 
reklama; on-line reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom; rozširo-
vanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; 
prenájom reklamných plôch; uverejňovanie rek-
lamných textov. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických a elek-
tronických zariadení, telekomunikačných zaria-
dení a systémov, telefónov, mobilných telefónov 
a telefónnych príručných zariadení, zariadení pre 
paging, zariadení pre rádiopaging, rádiotelefón-
nych zariadení, počítačových a osobných organi-
zérov, počítačového hardvéru, satelitných vysie-
lačov a prijímačov, informačné, poradenské a kon-
zultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným 
poskytované on-line z počítačovej databázy ale-
bo internetu, alebo poskytované prostredníctvom 
telekomunikačného, satelitného, televízne vysie-
lania, komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu; mon-
tážne a inštalačné služby, opravy, informácie  
o opravách a inštaláciách, inštalovanie a opravy 
elektrických spotrebičov, prístrojov a nástrojov, 
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, 
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové a tele-
vízne vysielanie; vysielanie prostredníctvom káb-
lovej televízie; prevádzkovanie rozhlasového  
a televízneho vysielania v sieťach elektronických 
komunikácií alebo prostredníctvom satelitnej služ-
by typu DIRECT TO HOME; telekomunikácie; 
prevádzka a prenájom zariadení pre telekomuni-
kácie; informačné kancelárie; tlačové kancelárie; 
elektronická pošta; služby poskytované elektro-
nickými tabuľami; počítačová komunikácia; po-
sielanie správ; poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie užívateľského prístupu do svetovej počí- 
 
 

tačovej siete; elektronická pošta; prenosy správ 
alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; služ-
by zabezpečujúce vstup do telekomunikačných 
sietí; komunikácia prostredníctvom optických 
káblov; prenájom telekomunikačných prístrojov; 
prenájom modemov; prenájom zariadení na pre-
nos informácií. 
39 - Balenie tovarov; uskladňovanie tovarov; spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, výchova; zábava, zábavné par-
ky, informácie o možnostiach zábavy; služby 
športovísk, prevádzkovanie športových zariadení; 
produkcia televíznych programov, produkcia 
rozhlasových programov, výroba audiovizuálnych 
programov; výroba a tvorba videofilmov; tele-
vízna zábavná tvorba; výroba jazykových verzií 
audiovizuálnych programov (dabing); fotografic-
ká reportáž; nahrávanie videopások, digitálna 
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; di-
vadelné predstavenia; výroba divadelných alebo 
iných predstavení; organizovanie kultúrnych, špor-
tových, vzdelávacích a zábavných podujatí; pre-
nájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích 
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, 
filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť fil-
mových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie 
informácií v oblasti zábavy; poskytovanie klubo-
vých služieb (výchovno-zábavných); organizo-
vanie a vedenie plesov, súťaží krásy, športových 
súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží; 
organizácia a vedenie výstav na vzdelávacie  
a kultúrne účely; organizovanie a vedenie konfe-
rencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služ-
by nahrávacích štúdií; reportérske služby, vyda-
vateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vy-
dávania reklamných a náborových textov, elek-
tronická edičná činnosť (DPT služby); poskyto-
vanie on-line elektronických publikácií bez mož-
nosti kopírovania; poskytovanie (on-line) počíta-
čových hier z počítačových báz dát alebo z inter-
netu; tvorba televíznych programov, tvorba roz-
hlasových programov, filmová tvorba, fotogra-
fická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie 
videopások; vydávanie kníh; digitálna tvorba ob-
razov na výstupných zariadeniach; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží, živých 
vystúpení, organizovanie súťaží; zábavné parky; 
rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava; on-
line poskytovanie počítačových hier; organizo-
vanie lotérií; požičiavanie filmov, audio- a video-
pások. 
42 - Licencie na práva duševného vlastníctva; 
správa autorských práv; programovanie počíta-
čov; módny dizajn, umelecký dizajn, grafický di-
zajn; navrhovanie obalov; obalový dizajn; meteo-
rologické informácie a predpovede počasia. 

(540) DIGI Television 
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 

2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť, RO; 
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(111) 217549 
(151) 12.4.2007 
(156) 10.8.2016 
(180) 10.8.2026 
(210) 1437-2006 
(220) 10.8.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 

 8 (511) 35, 41 
(511) 35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklam-

né účely. 
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav. 

(540) 
 

 
 

(732) Ivanková Milada, Duklianskych hrdinov 1210, 
093 01 Vranov nad Topľou, SK; 

 
 

(111) 217782 
(151) 9.5.2007 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1556-2006 
(220) 24.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Prístroje signalizačné a kontrolné, dohľadové 

systémy, prístroje a nástroje na vedenie, distribú-
ciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kon-
trolu elektrického prúdu - konvertory, elektronic-
ké napájacie zdroje, invertory, zdroje záložného 
napájania, elektrické akumulátory a solárne foto-
voltaické systémy. 
35 - Reklamná činnosť, obchodná správa. 
42 - Služby vedecké a technologické, výskum  
v oblasti vedy a priemyslu, návrh elektrotechnic-
kých zariadení. 

(540) 
 

 
 

(732) IMCO POWER, s. r. o., Polianky 18/A, 841 01  
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218440 
(151) 8.6.2007 
(156) 7.11.2016 
(180) 7.11.2026 
(210) 6310-2006 
(220) 7.11.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 1 
 
 

(511) 1 - Prípravky na hnojenie pre poľnohospodár-
stvo, záhradkárstvo a lesníctvo. 

(540) CUKROVITAL K-400 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka 

pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 218441 
(151) 8.6.2007 
(156) 7.11.2016 
(180) 7.11.2026 
(210) 6311-2006 
(220) 7.11.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 1 
(511) 1 - Prípravky na hnojenie pre poľnohospodár-

stvo, záhradkárstvo a lesníctvo. 

(540) BOROVITAL 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Iva nka 

pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 218442 
(151) 8.6.2007 
(156) 7.11.2016 
(180) 7.11.2026 
(210) 6312-2006 
(220) 7.11.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 1 
(511) 1 - Prípravky na hnojenie pre poľnohospodár-

stvo, záhradkárstvo a lesníctvo. 

(540) HERBAVITAL 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Iva nka 

pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 218443 
(151) 8.6.2007 
(156) 7.11.2016 
(180) 7.11.2026 
(210) 6313-2006 
(220) 7.11.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 1 
(511) 1 - Prípravky na hnojenie pre poľnohospodár-

stvo, záhradkárstvo a lesníctvo. 

(540) MAGNEVITAL 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Iva nka 

pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 218444 
(151) 8.6.2007 
(156) 7.11.2016 
(180) 7.11.2026 
(210) 6314-2006 
(220) 7.11.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 1 
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(511) 1 - Prípravky na hnojenie pre poľnohospodár-
stvo, záhradkárstvo a lesníctvo. 

(540) AGROSTIM FORTE 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Iva nka 

pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 219009 
(151) 14.8.2007 
(156) 11.1.2017 
(180) 11.1.2027 
(210) 54-2007 
(220) 11.1.2007 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 7 
(511) 7 - (CNC) číslicovo riadené rezacie stroje, najmä 

stroje s klasickým autogénnym rezaním, s reza-
ním plazmou, s rezaním vodným lúčom so špe-
ciálnym vybavením. 

(540) SCORPION 
(732) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. 

s r. o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 219010 
(151) 14.8.2007 
(156) 11.1.2017 
(180) 11.1.2027 
(210) 55-2007 
(220) 11.1.2007 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 7 
(511) 7 - (CNC) číslicovo riadené rezacie stroje, najmä 

stroje s klasickým autogénnym rezaním, s reza-
ním plazmou, s rezaním vodným lúčom so špe-
ciálnym vybavením. 

(540) RUR 
(732) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. 

s r. o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 219011 
(151) 14.8.2007 
(156) 11.1.2017 
(180) 11.1.2027 
(210) 56-2007 
(220) 11.1.2007 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 7 
(511) 7 - (CNC) číslicovo riadené rezacie stroje, najmä 

stroje s klasickým autogénnym rezaním, s reza-
ním plazmou, s rezaním vodným lúčom so špe-
ciálnym vybavením. 

(540) RUM 
(732) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. 

s r. o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 

(111) 219047 
(151) 17.9.2007 
(156) 3.4.2017 
(180) 3.4.2027 
(210) 639-2007 
(220) 3.4.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 3, 16, 29, 30, 32, 33, 35 
(511) 3 - Antistatické prípravky na použitie v domác-

nosti; avivážne prípravky; bieliace prípravky (na 
čistenie bielizne a šatstva); dezodoranty na osob-
nú potrebu; holiace prípravky; kolínske vody; 
kozmetické prípravky; leštiace prípravky; prí-
pravky na líčenie; prípravky na odstraňovanie lí-
čidiel; mandľové mlieko na kozmetické účely; 
mandľový olej; mydielka; mydlá; namáčacie prí-
pravky, predpieracie prípravky; odfarbovače; od-
lakovače; odmasťovacie prípravky s výnimkou 
prípravkov na použitie vo výrobnom procese; od-
straňovače podlahových parketových voskov 
(čistiaci prípravok); čistiace prípravky na auto-
mobilové okná; oleje na kozmetické účely; oleje 
na toaletné účely; pracie prípravky; prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť; 
toaletné prípravky; vlasové vody; voňavky; šam-
póny; čistiace prípravky; prípravky na čistenie 
zubov. 
16 - Albumy; výrobky z kartónu, lepenky; toalet-
ný papier; obálky; kopírovacie zariadenia; baliaci 
papier; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; 
publikácie; papierové vreckovky; papiernický to-
var; plastové fólie na balenie; vrecia z p apiera 
alebo z plastických materiálov; školské potreby; 
blahoprajné pohľadnice; papierové podložky pod 
poháre; fólie z regenerovanej celulózy na bale-
nie; papierové obrúsky; písacie potreby; puzdrá 
na písacie potreby; pútače z papiera alebo z le-
penky; papierové obrúsky, utierky; jednorazové 
detské plienkové nohavičky z papiera alebo z bu-
ničiny; jednorazové plienkové nohavičky z pa-
piera alebo z buničiny; vrecká do mikrovlnných rúr. 
29 - Konzervy s ovocím; konzervy s rybami; 
konzervy so zeleninou; mäsové konzervy; jedlé 
tuky; maslo; bujóny; vývary; konzervované ovo-
cie; údeniny; zemiakové hranolčeky; zemiakové 
lupienky; kyslá kapusta; kokos sušený; koncen-
trované vývary; džemy; polievky; hrozienka; jed-
lé oleje; syry; mrazené ovocie; mlieko; ovocie 
(kompóty); ovocná dreň; mäso; ryby s výnimkou 
živých; tukové nátierky na chlieb; haringy; mä-
sové výťažky; mliečne výrobky; margarín; orieš-
ky spracované; vajcia; pečeňová paštéta; nakla-
daná zelenina; klobásy, salámy, párky; paradaj-
kový pretlak; bravčová masť; ovocné šaláty; hy-
dina, nie živá; šampiňóny konzervované; potra-
viny z rýb; sušené ovocie; kandizované ovocie; 
potraviny z diviny. 
30 - Cestá; cestoviny; sušienky, sucháre, keksy, 
biskvity; oblátky; kakao; káva; zákusky, koláče; 
výrobky z obilnín; čaj; čokoláda; cukrovinky; 
kukuričné vločky; zmrzlina; kuchynská soľ; ko-
renie; perníky, medovníky; múčne potraviny; 
keksy; kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne 
kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; 
droždie; makaróny; chlieb; med; horčica; jemné 
pečivo; pizza; puding; ryža; krupica; paštéty; prí- 
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chuti s výnimkou éterických olejov; ovsená po-
trava; kávové nápoje; kakaové nápoje; majonéza; 
konzervované záhradné bylinky. 
32 - Ovocné šťavy; pivo; nealkoholické nápoje; 
minerálne a sýtené vody. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklam-
né účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie tovaru; marketingové štúdie; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; poraden-
ské služby v obchodnej činnosti; reklama; prie-
skum trhu; podpora predaja (pre tretie osoby). 

(540) 

  
(732) COOP EURO, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Br ati-

slava, SK; 
 
 

(111) 219054 
(151) 17.9.2007 
(156) 19.3.2017 
(180) 19.3.2027 
(210) 5308-2007 
(220) 19.3.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Sprostredkovanie veľkoobchodných služieb 

v oblasti náhradných dielcov na ťahače, návesy  
a nápravy, maloobchodné služby v obl asti ná-
hradných dielcov na ťahače, návesy a nápravy. 
37 - Servis náhradných dielcov na ťahače, návesy 
a nápravy. 
39 - Kamiónová nákladná doprava a jej spros-
tredkovanie. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) Winkler - Sampet spol. s r.o., Rybničná 36, 831 06 

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

 
 
 

(111) 219055 
(151) 17.9.2007 
(156) 19.3.2017 
(180) 19.3.2027 
(210) 5309-2007 
(220) 19.3.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Sprostredkovanie veľkoobchodných služieb 

v oblasti náhradných dielcov na ťahače, návesy  
a nápravy, maloobchodné služby v obl asti ná-
hradných dielcov na ťahače, návesy a nápravy. 
37 - Servis náhradných dielcov na ťahače, návesy 
a nápravy. 
39 - Kamiónová nákladná doprava a jej spros-
tredkovanie. 

(540) SAMPET 
(732) Winkler - Sampet spol. s r.o., Rybničná 36, 831 06 

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

 
 

(111) 219094 
(151) 17.9.2007 
(156) 26.10.2016 
(180) 26.10.2026 
(210) 1935-2006 
(220) 26.10.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 8 (511) 35, 36, 39, 41, 43, 45 
(511) 35 - Sprostredkovanie aupairskych pobytov v za-

hraničí, sprostredkovanie práce. 
36 - Sprostredkovanie poistenia. 
39 - Služby v oblasti dopravy, informačné služby 
a rezervácie v oblasti cestovania osôb a dopravy 
tovaru, preprava a sprevádzanie turistov, doprava 
zásielok a tovaru, služby spojené s cestovaním. 
41 - Sprostredkovanie jazykových a študijných 
pobytov v zahraničí. 
43 - Prechodné ubytovanie; služby týkajúce sa 
rezervácie hotelových izieb prostredníctvom ces-
tovných kancelárií alebo sprostredkovateľov; služ-
by spojené so zaobstarávaním ubytovania a stra-
vovania v hoteloch, penziónoch, turistických 
ubytovniach, na farmách, v sanatóriách, rekreač-
ných zariadeniach a ozdravovniach. 
45 - Služby v oblasti starostlivosti o deti a do-
mácnosť, sprostredkovanie spoločníčky a pomoc-
nice v domácnosti. 

(540) COOL 
(732) EuroPair, s. r. o., Mickiewiczova 4, 816 35 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 219202 
(151) 17.9.2007 
(156) 26.2.2017 
(180) 26.2.2027 
(210) 386-2007 
(220) 26.2.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (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 t riede 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 
služby, 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 možnostiach zábavy, služby športovísk, 
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba  
a výroba televíznych programov, výroba audio-
vizuálnych programov, výroba videofilmov, tele-
vízna zábava, organizovanie kultúrnych, športo-
vých, vzdelávacích a zábavných podujatí; prená-
jom a požičiavanie nahrávacích a premietacích 
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, 
filmov, videopások, filmová tvorba, činnosť fil-
mových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzde-
lávania, poskytovanie klubových služieb (výchov-
no-zábavných), organizovanie a vedenie koncer-
tov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, ve-
domostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na 
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, škole-
ní, živých vystúpení, večierkov; služby nahráva-
cích štúdií, reportérske služby; vydavateľská  
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov, elektronická 
edičná činnosť (DPT služby). 
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhár-
stve, meteorologické informácie a predpovede 
počasia. 

(540) DUEL ŠAMPIÓNOV 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219203 
(151) 17.9.2007 
(156) 26.2.2017 
(180) 26.2.2027 
(210) 388-2007 
(220) 26.2.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (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 t riede 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 
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, 
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklam-
né služby, spracovanie textov, uverejňovanie rek-
lamných 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 možnostiach zábavy, služby športovísk, 
prevádzkovanie 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 požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, 
videopások, filmová tvorba, činnosť filmových 
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informá-
cií v obl asti kultúry, športu, zábavy a vzdeláva-
nia, poskytovanie klubových služieb (výchovno- 
-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, 
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomos-
tných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzde-
lávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, ži-
vých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štú-
dií, reportérske služby; vydavateľská a naklada-
teľská činnosť s výnimkou vydávania reklam-
ných a náborových textov, elektronická edičná 
činnosť (DPT služby). 
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhár-
stve, meteorologické informácie a predpovede 
počasia. 

(540) ELÁ HOP 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219204 
(151) 17.9.2007 
(156) 26.2.2017 
(180) 26.2.2027 
(210) 389-2007 
(220) 26.2.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (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 t riede 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 
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, 
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklam-
né služby, spracovanie textov, uverejňovanie rek-
lamných textov. 
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, 
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačo-
vé kancelárie, spravodajské služby. 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, 
sprostredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, infor-
mácie o možnostiach zábavy, služby športovísk, 
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba  
a výroba televíznych programov, výroba audio-
vizuálnych programov, výroba videofilmov, tele-
vízna zábava, organizovanie kultúrnych, športo-
vých, vzdelávacích a zábavných podujatí; prená-
jom a požičiavanie nahrávacích a premietacích 
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, fil-
mov, videopások, filmová tvorba, činnosť filmo-
vých štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie in-
formácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzde-
lávania, poskytovanie klubových služieb (vý-
chovno-zábavných), organizovanie a vedenie kon-
certov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, 
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav 
na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, ško-
lení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrá-
vacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská  
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov, elektronická 
edičná činnosť (DPT služby). 
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhár-
stve, meteorologické informácie a predpovede 
počasia. 

(540) SUPERCHYTY 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219207 
(151) 17.9.2007 
(156) 26.2.2017 
(180) 26.2.2027 
(210) 392-2007 
(220) 26.2.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (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 t riede 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 
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, 
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklam-
né služby, spracovanie textov, uverejňovanie rek-
lamných textov. 
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, 
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačo-
vé kancelárie, spravodajské služby. 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, 
sprostredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, infor-
mácie o možnostiach zábavy, služby športovísk, 
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba  
a výroba televíznych programov, výroba audio-
vizuálnych programov, výroba videofilmov, tele-
vízna zábava, organizovanie kultúrnych, športo-
vých, vzdelávacích a zábavných podujatí; prená-
jom a požičiavanie nahrávacích a premietacích 
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, fil-
mov, videopások, filmová tvorba, činnosť filmo-
vých štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie in-
formácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzde-
lávania, poskytovanie klubových služieb (vý-
chovno-zábavných), organizovanie a vedenie kon-
certov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, 
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav 
na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, ško-
lení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrá-
vacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská  
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov, elektronická 
edičná činnosť (DPT služby). 
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhár-
stve, meteorologické informácie a predpovede 
počasia. 

(540) TÁRANINKY 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219223 
(151) 17.9.2007 
(156) 7.2.2017 
(180) 7.2.2027 
(210) 5129-2007 
(220) 7.2.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 33, 35 
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(511) 33 - Vína všetkých druhov. 
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými 
v triede 33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi 
uvedenými v triede 33. 

(540) NOSTALGIA 
(732) Kubica Ľudovít, Veľká Mača 960, 925 32 Veľká 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219230 
(151) 17.9.2007 
(156) 6.3.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 5243-2007 
(220) 6.3.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky, jedlé oleje  

a tuky. 
(540) 

  
 

(591) červená, modrá, žltá, biela 
(732) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Virof-

lay, FR; 
 
 

(111) 219357 
(151) 17.9.2007 
(156) 24.1.2017 
(180) 24.1.2027 
(210) 149-2007 
(220) 24.1.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 39 
(511) 39 - Železničná doprava, zasielateľstvo. 

(540) JUNIOR RAILPLUS 
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňav-

ská 1, 832 72 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219358 
(151) 17.9.2007 
(156) 24.1.2017 
(180) 24.1.2027 
(210) 150-2007 
(220) 24.1.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 39 
(511) 39 - Železničná doprava, zasielateľstvo. 

(540) KLASIK RAILPLUS 
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňav-

ská 1, 832 72 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219359 
(151) 17.9.2007 
(156) 24.1.2017 
(180) 24.1.2027 
(210) 151-2007 
(220) 24.1.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 39 
(511) 39 - Železničná doprava, zasielateľstvo. 

(540) SENIOR RAILPLUS 
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňav-

ská 1, 832 72 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219360 
(151) 17.9.2007 
(156) 24.1.2017 
(180) 24.1.2027 
(210) 152-2007 
(220) 24.1.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 39 
(511) 39 - Železničná doprava, zasielateľstvo. 

(540) MAXI KLASIK 
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňav-

ská 1, 832 72 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219463 
(151) 12.10.2007 
(156) 22.1.2017 
(180) 22.1.2027 
(210) 137-2007 
(220) 22.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 6, 11, 16, 17, 19, 36, 37, 39, 40, 41 
(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný mate-

riál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový ma-
teriál pre železničné trate; káble a drôty z oby-
čajných kovov s výnimkou elektrických; žele-
ziarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové 
potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; iné vý-
robky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných 
triedach; rudy. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, par-
né kotly, zariadenia na varenie, chladenie a suše-
nie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; 
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na 
papier a na použitie v domácnosti; písacie stroje 
a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdeláva-
cie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové 
materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky; 
typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereo-
typy. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, ruda a vý-
robky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté 
v iných triedach; plastové výlisky ako polotova-
ry; baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné 
rúry a hadice s výnimkou kovových. 
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19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rú-
ry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; ne-
kovové prenosné stavby; pomníky okrem kovových. 
36 - Služby v oblasti financovania; služby v ob-
lasti peňažníctva; služby v oblasti nehnuteľností. 
37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné 
služby. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; služ-
by spojené s cestovaním. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 

(540) 

  
(591) červená 
(732) Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 

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

 
 

(111) 219464 
(151) 12.10.2007 
(156) 22.1.2017 
(180) 22.1.2027 
(210) 138-2007 
(220) 22.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 6, 11, 16, 17, 19, 36, 37, 39, 40, 41 
(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný mate-

riál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový ma-
teriál pre železničné trate; káble a drôty z oby-
čajných kovov s výnimkou elektrických; žele-
ziarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové 
potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; iné vý-
robky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; rudy. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné 
kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, 
vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; 
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na 
papier a na použitie v domácnosti; písacie stroje 
a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdeláva-
cie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové 
materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky; 
typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereo-
typy. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, ruda a vý-
robky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté 
v iných triedach; plastové výlisky ako polotova-
ry; baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné 
rúry a hadice s výnimkou kovových. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rú-
ry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; ne-
kovové prenosné stavby; pomníky okrem kovo-
vých. 
36 - Finančné služby; peňažníctvo; služby v ob-
lasti nehnuteľností. 
 
 
 

37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné 
služby. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; služ-
by spojené s cestovaním. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 

(540) EMPIRIA 
(732) Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 

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

 
 

(111) 219476 
(151) 12.10.2007 
(156) 29.1.2017 
(180) 29.1.2027 
(210) 187-2007 
(220) 29.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 39 
(511) 39 - Distribúcia tovaru na dobierku; zásielkový 

predaj; doručovacie služby, kuriérske služby; do-
ručovanie balíkov; doručovanie novín a časopi-
sov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; pre-
pravné služby; skladovanie; skladovanie tovaru; 
služby v dopra ve a preprave; sprostredkovanie 
prepravy; uskladnenie tovaru. 

(540) 

  
 

(732) Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 0 2 
Bratislava, SK; 

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

(111) 219477 
(151) 12.10.2007 
(156) 29.1.2017 
(180) 29.1.2027 
(210) 188-2007 
(220) 29.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 39 
(511) 39 - Distribúcia tovaru na dobierku; zásielkový 

predaj; doručovacie služby, kuriérske služby; do-
ručovanie balíkov; doručovanie novín a časopi-
sov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; pre-
pravné služby; skladovanie; skladovanie tovaru; 
služby v dopra ve a preprave; sprostredkovanie 
prepravy; uskladnenie tovaru. 
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(540) 

  
 

(732) Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 0 2 
Bratislava, SK; 

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

(111) 219480 
(151) 12.10.2007 
(156) 30.1.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 194-2007 
(220) 30.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (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 t riede 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 diskami, s programovým vybave-
ním pre počítače, so softvérom, s počítačovými 
hrami, reklama, reklamné agentúry, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširo-
vanie reklamných materiálov, prenájom reklam-
ných plôch, zásielkové reklamné služby, spraco-
vanie textov, uverejňovanie reklamných textov. 
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, 
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačo-
vé kancelárie, spravodajské služby. 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, 
sprostredkovanie prepravy. 
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, infor-
mácie o možnostiach zábavy, služby športovísk, 
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba  
a výroba televíznych programov, výroba audio-
vizuálnych programov, výroba videofilmov, tele-
vízna zábava, organizovanie kultúrnych, športo-
vých, vzdelávacích a zábavných podujatí, prená-
jom a požičiavanie nahrávacích a premietacích 
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, fil-
mov, videopások, filmová tvorba, činnosť filmo-
vých štúdií, zhromažďovanie a poskytovanie in-
formácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzde-
lávania, poskytovanie klubových služieb (výchov-
no-zábavných), organizovanie a vedenie koncer-
tov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, ve-
domostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na 
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, škole-
ní, živých vystúpení, večierkov, služby nahráva-
cích štúdií, reportérske služby, vydavateľská  
 

a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov, elektronická 
edičná činnosť (DPT služby). 
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhár-
stve, meteorologické informácie a predpovede po-
časia. 

(540) K VECI, PROSÍM 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219505 
(151) 12.10.2007 
(156) 13.2.2017 
(180) 13.2.2027 
(210) 309-2007 
(220) 13.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 3, 5, 10, 16, 25, 35, 41, 43, 44 
(511) 3 - Bieliace krémy na pokožku, čistiace príprav-

ky, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, esen-
ciálne oleje, esencie, éterické oleje, kozmetické 
prípravky, kozmetické krémy, kozmetické príp-
ravky do kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou solí 
na liečebné účely, medicinálne mydlá, mydlá, 
oleje na kozmetické a toaletné účely, toaletné vo-
dy, pleťové vody, šampóny, toaletné prípravky. 
5 - Chemické prípravky na farmaceutické a le-
kárske účely, obväzy, plachty a tkaniny na lekár-
ske účely, soli na lekárske účely, farmaceutické 
prípravky, liečivé prípravky do kúpeľa, terapeu-
tické prípravky do kúpeľa, prípravky do perlič-
kových kúpeľov, liečivé kúpeľové soli, soli do 
minerálnych kúpeľov, liečivá na ľudskú potrebu, 
teplé zábaly, protireumatické náramky, soli mi-
nerálnych vôd, soli na lekárske účely, minerálne 
soli, bylinkové čaje na lekárske použitie, diete-
tické látky na lekárske účely, dietetické potraviny 
na lekárske účely, doplnky výživy na lekárske 
účely, prípravky do perličkového kúpeľa, terape-
utické prípravky do kú peľa, liečivé čaje, vonné 
soli. 
10 - Zariadenia na cvičenie na lekárske účely, 
masážne prístroje, fyzioterapeutické zariadenia, 
podporné obväzy, bandáže na kĺby, podporné 
bandáže, masážne prístroje, termoelektrické ob-
klady, liečebné prostriedky a prístroje. 
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-
žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, le-
penka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne 
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papierenský tovar), obrazy, papiernický 
tovar, periodické a neperiodické publikácie, pla-
gáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače  
z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky, grafické reproduk-
cie, tlačené reklamné materiály, umelecké lito-
grafie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z pa-
piera alebo z p lastických materiálov, umelecké 
diela, darčekové a dekoratívne predmety z kartó-
nu, z papiera alebo z plastických materiálov. 
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25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca pote-
niu, body - bielizeň, bundy, cyklistické obleče-
nie, čelenky, čiapky, dámske róby a šaty, gym-
nastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší 
(proti chladu ako pokrývka hlavy), kombinézy 
(oblečenie), kombinézy na vodné lyžovanie, ka-
báty, košele, krátke nohavice, krátke kabátiky, 
kravaty, kožušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, 
kovové časti na obuv a opasky, nohavice, noha-
vičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oble-
čenie z kože, obuv, odevy, opasky, peleríny, pan-
čuchy a pančuchové nohavice, plášte, plavky, 
pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsen-
ky, podväzky, polokošele, pokrývky hlavy, po-
nožky, potníky, pulóvre, pyžamá, rukavice, ru-
kávniky, saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, 
sukne, svetre, šatky, šály, šaty, športová obuv, 
športové tričká a dresy, spodničky, tielka, tričká, 
topánky, vesty. 
35 - Maloobchodné služby s odevmi a obuvou, 
galantérnym tovarom, textilom, nábytkom, ume-
leckými dekoratívnymi a darčekovými tovarmi  
a najmä s tovarom uvedeným vyššie, administra-
tívna správa hotelov, reklamné agentúry, spravo-
vanie hotelov, obchodné alebo podnikateľské in-
formácie, komerčné informačné kancelárie, pre-
nájom kancelárskych strojov a zariadení, marke-
tingové štúdie, nábor zamestnancov, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti, obchodný alebo podnikateľský pries-
kum, obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo, organizovanie výstav na obchodné a rek-
lamné účely, personálne poradenstvo, oceňovanie 
a odhady v oblasti podnikania, odborné obchod-
né poradenstvo, poradenstvo pri vedení podni-
kov, prenájom predajných automatov, predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na 
podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom 
reklamného času vo všetkých komunikačných 
médiách, prenájom reklamných materiálov, pries-
kum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, 
sekretárske služby; obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 41 a 43. 
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, pre-
vádzkovanie bazénov, služby pre oddych a rek-
reáciu, telesné cvičenia, výcvik, služby v kem-
pingoch so športovým programom, výchovno- 
-zábavné klubové služby, kluby zdravia (telesné 
cvičenia), informácie o možnostiach rekreácie, 
informácie o m ožnostiach rozptýlenia, informá-
cie o možnostiach zábavy, obveselenie, prevádz-
kovanie kasín, prevádzkovanie priestorov s hra-
cími automatmi, koncertné siene, sály, organizo-
vanie a vedenie konferencií, organizovanie a ve-
denie kongresov, meranie časov na športových 
podujatiach, nočné kluby, organizovanie a vede-
nie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav, organizovanie športových 
súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné 
parky, požičiavanie potápačského výstroja, poži-
čiavanie športového výstroja s výnimkou do-
pravných prostriedkov, služby prázdninových tá-
borov (zábava), ukážky praktických výcvikov, 
prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov, 
prenájom štadiónov, prenájom tenisových kurtov, 
prenájom videokamier a videorekordérov, služby 
poskytované na štadiónoch a športových ihris-
kách patriace do tejto triedy. 
 

43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie), 
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, ka-
viarne, prevádzkovanie kempov, motelové služ-
by, penzióny, poskytovanie prechodného ubyto-
vania, prenájom prenosných stavieb, prenájom 
turistických stanov, reštaurácie (jedálne), samo-
obslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervá-
cia penziónov, rezervácia prechodného ubytova-
nia, turistické ubytovanie, ubytovacie kancelárie 
(hotely, penzióny), prenájom prechodného uby-
tovania. 
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, ak-
vaterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, ve-
rejné kúpele na hygienu, lekárske služby, mani-
kúra, masáže, ošetrovateľské služby, salóny krá-
sy, zotavovne, poskytovanie doplnkových zdra-
votníckych služieb; poskytovanie komplexnej kú-
peľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slú-
žiacich na regeneráciu a rekondíciu v s úvislosti  
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, masáže, 
sanatóriá, verejné kúpele, zdravotnícka starostli-
vosť, zotavovne. 

(540) 

  
 

(591) modrá, svetlomodrá, žltá, zelená, oranžová, biela 
(732) AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s. r. o., Malý trh 2/A, 

811 08 Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 219515 
(151) 12.10.2007 
(156) 19.2.2017 
(180) 19.2.2027 
(210) 352-2007 
(220) 19.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 3, 5, 10, 21 
(511) 3 - Prípravky, vrátane kozmetických, na ošetro-

vanie, čistenie a dezinfekciu zubov a ústnej duti-
ny, najmä zubné pasty, gély, ústne vody, tabletky 
a prášky (s výnimkou medicinálnych); prípravky 
ústnej hygieny (s výnimkou medicinálnych); úst-
ne dezodoranty a osviežovače vo všetkých for-
mách (s výnimkou medicinálnych); čistiace a leš-
tiace prípravky na umelý chrup a zubné protézy. 
5 - Stomatologické materiály, najmä materiály na 
plombovanie zubov a na zubné odtlačky, lepidlá, 
tmely, laky, cementy, brúsivá, modelovacie hmo-
ty pre dentistov, zubné vosky, prípravky na ošet-
rovanie zubov a ústnej dutiny, zubné protézy. 
10 - Prístroje na chirurgické, lekárske, zubárske 
nástroje, zubné protézy. 
21 - Zubné kefky vrátane elektrických; držiaky na 
zubné kefky; zubné špáradlá a držiaky na zubné 
špáradlá, dentálne nite a pásky. 
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(540) EuDent 
(732) EuDent, spol. s r.o., Švermova 1/1601, 911 0 1 

Trenčín, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 219523 
(151) 12.10.2007 
(156) 1.3.2017 
(180) 1.3.2027 
(210) 419-2007 
(220) 1.3.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 7, 8, 9 
(511) 7 - Držiaky (ako časti strojov), držiaky listov píly 

(časti strojov), ručné nástroje a náradie na iný 
než ručný pohon, nástroje ako časti strojov, ná-
strojové brúsky, pílové listy (ako časti strojov). 
8 - Brúsne kamene, držiaky na pílky, ručné frézy, 
hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a ná-
radia), kladivá (ručné nástroje), kliešte, kľúče (na 
matice) ako ručné nástroje, kľúče (ručné nástro-
je), nástroje na rezanie, sekanie, krájanie +B3460 
(ručné náradie), nástrojové brúsky, ostričky ako 
nástroje, ostriace nástroje, pílky (ručné náradie), 
pilníky (nástroje), pílové listy (ako časti ručných 
nástrojov), pílové listy (ako časti strojov), pinze-
ty, rašple (ručné nástroje), razidlá (ručné nástro-
je), ručné nástroje a náradie (na ručný pohon), 
ručné vŕtačky (ručné nástroje), sekáče, sekery, 
skrutkovače, škrabáky (ručné nástroje), škrabky 
(ručné nástroje), špachtle, stierky ako ručné ná-
radie, vrtáky (ručné nástroje), vyťahovače klin-
cov, záhradné náradie na ručný pohon, záhrad-
nícke nože, lesné sekáče, záhradnícke nožnice, 
záhradnícke nožnice (veľké). 
9 - Vodováhy. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, biela 
(732) Kapman AB, c/o SNA Europe (Industries) AB, 

811 81 Sandviken, SE; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219534 
(151) 12.10.2007 
(156) 8.3.2017 
(180) 8.3.2027 
(210) 478-2007 
(220) 8.3.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 24, 25 
(511) 24 - Textil a textilné výrobky vrátane oblekových 

a košeľových tkanín; tkaniny zo zmesi polyesteru 
a vlny; vlnené tkaniny; obrúsky (kusový tovar); 
posteľné prikrývky a prikrývky na stôl; prikrýv-
ky; posteľné prikrývky; satén; štóly; veľké šatky; 
posteľné prestieradlá; pokrývky na stôl a návleky  
 

 na vankúše; flanelové čalúnnické textílie; uterá-
ky; vreckovky a textilné výrobky nezahrnuté  
v iných triedach. 
25 - Všetky druhy oblečenia a častí odevu (vráta-
ne, ale nie obmedzené na): košele; nohavice; ob-
leky; safari obleky; saká; šaty; blúzky; plášte; 
korzety; kostýmy; pyžamy; sukne; dámske šaty; 
kožušinové štóly; dámske dlhé šaty; pokrývky 
hlavy; pančuchy; ponožky; podväzky, traky; kra-
vaty; vlnený pletený tovar; motýliky; kravaty; 
tielka; spodná bielizeň; saká; pulóvre; nočné ko-
šele; overaly; kabáty; pončá; sárí; šály; šatky; 
svetre; spodná bielizeň; spodné oblečenie; uni-
formy; vesty; detské oblečenie; čižmy; topánky  
a papuče. 

(540) BE 
(732) Raymond Limited, Plot No.156/H. No. 2,Village 

Zadgaon, Ratnagiri, Maharashtra 415612, IN; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219535 
(151) 12.10.2007 
(156) 8.3.2017 
(180) 8.3.2027 
(210) 479-2007 
(220) 8.3.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 24, 25 
(511) 24 - Textil a textilné výrobky vrátane oblekových 

a košeľových tkanín; tkaniny zo zmesi polyesteru 
a vlny; vlnené tkaniny; obrúsky (kusový tovar); 
posteľné prikrývky a prikrývky na stôl; prikrýv-
ky; posteľné prikrývky; satén; štóly; veľké šatky; 
posteľné prestieradlá; pokrývky na stôl a návleky 
na vankúše; flanelové čalúnnické textílie; uteráky; 
vreckovky a textilné výrobky nezahrnuté v iných 
triedach. 
25 - Všetky druhy oblečenia a častí odevu (vráta-
ne, ale nie obmedzené na): košele; nohavice; ob-
leky; safari obleky; saká; šaty; blúzky; plášte; 
korzety; kostýmy; pyžamy; sukne; dámske šaty; 
kožušinové štóly; dámske dlhé šaty; pokrývky 
hlavy; pančuchy; ponožky; podväzky, traky; kra-
vaty; vlnený pletený tovar; motýliky; kravaty; 
tielka; spodná bielizeň; saká; pulóvre; nočné ko-
šele; overaly; kabáty; pončá; sárí; šály; šatky; 
svetre; spodná bielizeň; spodné oblečenie; uni-
formy; vesty; detské oblečenie; čižmy; topánky  
a papuče. 

(540) PARK AVENUE 
(732) Raymond Limited, Plot No.156/H. No. 2,Village 

Zadgaon, Ratnagiri, Maharashtra 415612, IN; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219536 
(151) 12.10.2007 
(156) 8.3.2017 
(180) 8.3.2027 
(210) 480-2007 
(220) 8.3.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 
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 9 (511) 24, 25 
(511) 24 - Textil a textilné výrobky vrátane oblekových 

a košeľových tkanín; tkaniny zo zmesi polyesteru 
a vlny; vlnené tkaniny; obrúsky (kusový tovar); 
posteľné prikrývky a prikrývky na stôl; prikrýv-
ky; posteľné prikrývky; satén, štóly; veľké šatky; 
posteľné prestieradlá; pokrývky na stôl a návleky 
na vankúše; flanelové čalúnnické textílie; uterá-
ky; vreckovky a textilné výrobky nezahrnuté  
v iných triedach. 
25 - Všetky druhy oblečenia a častí odevu (vráta-
ne, ale nie obmedzené na): košele; nohavice; ob-
leky; safari obleky; saká; šaty; blúzky; plášte; kor-
zety; kostýmy; pyžamá; sukne; dámske šaty; ko-
žušinové štóly; dámske dlhé šaty; pokrývky hla-
vy; pančuchy; ponožky; podväzky, traky; krava-
ty, vlnený pletený tovar; motýliky; kravaty; tiel-
ka; spodná bielizeň; saká; pulóvre; nočné košele; 
overaly; kabáty; pončá; sári; šály; šatky; svetre; 
spodné oblečenie; uniformy; vesty; detské oble-
čenie; čižmy; topánky a papuče. 

(540) MANZONI 
(732) Raymond Limited, Plot No.156/H. No. 2,Village 

Zadgaon, Ratnagiri, Maharashtra 415612, IN; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219538 
(151) 12.10.2007 
(156) 17.3.2017 
(180) 17.3.2027 
(210) 553-2007 
(220) 17.3.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 9, 19, 40 
(511) 9 - Nahrané počítačové programy; počítačový 

softvér. 
19 - Stavebné drevo; spracované drevo; opraco-
vané stolárske drevo; pílené drevo. 
40 - Spracovanie dreva; pílenie. 

(540) CutLog 
(732) Tekl STUDIO s.r.o., T. Vansovej 940/4, 962 12 

Detva, SK; 
 
 

(111) 219563 
(151) 12.10.2007 
(156) 26.10.2016 
(180) 26.10.2026 
(210) 6222-2006 
(220) 26.10.2006 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 
(511) 9 - Prístroje na záznam, prenos a reprodukciu 

zvuku alebo obrazu, nosiče magnetických a nu-
merických záznamov, akustické disky, audio 
a/alebo video kompaktné disky, kompaktné disky 
s mŕtvou pamäťou, audio- a/alebo videokazety; 
digitálne videodisky; zariadenia na spracovanie 
informácií a počítače; programy pre počítače 
(zapísané programy); videohry na využitie len  
s televíznym prijímačom. 
14 - Chronometrické prístroje ako hodinky, bižu-
téria; pestré krúžky na kľúče. 
 
 

16 - Papier, lepenka; tlačiarenské tovary, noviny, 
revue, katalógy, magazíny, brožúry, prospekty, 
knihy; plagáty, letáky; papierenský tovar, písacie 
potreby; fotografie, plastové materiály na balenie 
(vrecia, vrecká, fólie, archy papiera). 
18 - Plecniaky pre alpinistov, brašne, tašky na 
pláž, lodné kufre, kufre, dáždniky, slnečníky, ho-
rolezecké palice, peňaženky, náprsné tašky, ba-
tohy na chrbát, tašky do ruky, tašky na kempova-
nie, cestovné tašky. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 
28 - Hry, hračky, hracie karty. 
35 - Reklama; riadenie obchodných záležitostí; 
obchodná správa; distribúcia prospektov, vzoriek; 
novinová abonentná služba pre verejnosť; pora-
denské služby, informácie a spravodajstvo o ob-
chodných záležitostiach; organizácia výstav s ob-
chodným alebo reklamným účelom; riadenie rek-
lamnej činnosti, reklama v rádiu, televízii. 
36 - Poisťovníctvo, bankové služby; finančné služ-
by; správa nehnuteľností. 
37 - Stavebníctvo, inštalácie, údržba a opravy rá-
diových a televíznych vysielačov a antén, najmä 
káblových, pomocou satelitov, inštalácie mobil-
nej telefónnej siete. 
38 - Telekomunikácie; rádiové, televízne, telefo-
nické komunikácie, rádiové, televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie, vysielanie rádiofónnych  
a televíznych programov, elektronické posielanie 
správ; komunikácia prostredníctvom počítačo-
vých terminálov; služby odovzdávania správ te-
lematickou cestou, komunikácia (prenos) na všet-
ky multimediálne nosiče a siete vrátane internetu; 
tlačové a informačné kancelárie (správy); služby 
spravodajských agentúr v oblasti obchodných zá-
ležitostí. 
39 - Distribúcia novín; rezervácia miest na cesto-
vanie, organizácia ciest po mori a iného cestovania. 
41 - Zábavné akcie, najmä rádiové, televízne na 
všetkých multimediálnych nosičoch a sieťach 
vrátane internetu, zostavovanie rádiových a tele-
víznych programov; produkčné služby audiovi-
zuálneho vysielania; produkcie predstavení, fil-
mov; organizovanie a uskutočňovanie akcií, kon-
kurzov a prejavov v oblasti zábavy, kultúry a vý-
chovy; vydávanie kníh, revue; služby reportérov; 
filmovanie na videopásky; diskotékové služby, 
organizovanie koncertov, plesov. 
42 - Programovanie pre počítače; prenájom prís-
tupového času serveru databáz; vytváranie a rea-
lizácia internetových stránok; gescia výstavných 
miest. 
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti uby-
tovania. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená 
(732) LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société 

Anonyme Monégasque, 1 rue du Tenao Roc Fleu-
ri, 98000 Monaco, MC; 
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(111) 219582 
(151) 12.10.2007 
(156) 26.1.2017 
(180) 26.1.2027 
(210) 174-2007 
(220) 26.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 2, 5 
(511) 2 - Farby, náterové hmoty. 

5 - Fungicídna a insekticídna penetračná hmota. 

(540) KROVSAN profi 
(732) COLOR Company, s. r. o., Štúrova 1504, 018 41 

Dubnica nad Váhom, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 219587 
(151) 12.10.2007 
(156) 29.1.2017 
(180) 29.1.2027 
(210) 185-2007 
(220) 29.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Realitné kancelárie, správcovstvo, finančné 

riadenie, správa nehnuteľností, sprostredkovate-
lia nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, vybe-
ranie nájomného. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) Mc. Farlow Group, spol. s r. o., Ľ. Fullu 9, 841 05 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219588 
(151) 12.10.2007 
(156) 29.1.2017 
(180) 29.1.2027 
(210) 186-2007 
(220) 29.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 39 
(511) 39 - Distribúcia tovaru na dobierku; zásielkový 

predaj; doručovacie služby, kuriérske služby; do-
ručovanie balíkov; doručovanie novín a časopi-
sov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; pre-
pravné služby; skladovanie; skladovanie tovaru; 
služby v dopra ve a preprave; sprostredkovanie 
prepravy; uskladnenie tovaru. 

(540) Bonus 
(732) Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 0 2 

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

 
 
 

(111) 219591 
(151) 12.10.2007 
(156) 9.2.2017 
(180) 9.2.2027 
(210) 286-2007 
(220) 9.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upra-

vené na lekárske účely. 

(540) Suprest 
(732) Berlin - Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 

Berlin, DE; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219598 
(151) 12.10.2007 
(156) 21.2.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 358-2007 
(220) 21.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 12, 37, 39 
(511) 12 - Automobily. 

37 - Autoopravovne (údržba; opravy). 
39 - Prenájom automobilov. 

(540) 

  
 

(591) zelená, čierna 
(732) AUTONA s.r.o., Hurbanova 29, 036 01 M artin, 

SK; 
 
 

(111) 219606 
(151) 12.10.2007 
(156) 1.3.2017 
(180) 1.3.2027 
(210) 424-2007 
(220) 1.3.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 16, 35, 36, 39, 41, 42 
(511) 16 - Knihy, časopisy, letáky a iné tlačoviny, pa-

piernický tovar. 
35 - Organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a veľtrhov, obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo, reklama, zverejňovanie a pub-
likovanie propagačných textov, administratíva 
verejnoprospešných programov. 
36 - Organizovanie zbierok, zbieranie peňazí na 
dobročinné účely. 
39 - Služby v doprave a preprave, organizovanie 
ciest, exkurzií, sprevádzanie turistov, poskytova-
nie a rezervácia dopravy, cestovných lístkov, tu-
ristických prehliadok; sprostredkovanie dopravy. 
 
 
 



276 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kon-
gresov, seminárov, sympózií, kolokvií, kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie 
lotérií, pedagogické informácie, organizovanie 
súťaží (vedomostných alebo zábavných), organi-
zovanie živých vystúpení alebo benefičných 
podujatí, tvorba rozhlasových a televíznych prog-
ramov, vyučovanie, vzdelávanie. 
42 - Architektonické poradenstvo, architektúra 
(architektonické služby), poradenské služby  
v oblasti životného prostredia, projektovanie sta-
vieb, prieskumy a štúdie, tvorba projektov v ob-
lasti životného prostredia. 

(540) Ekopolis 
(732) Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 219636 
(151) 12.10.2007 
(156) 1.2.2017 
(180) 1.2.2027 
(210) 5092-2007 
(220) 1.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 9 
(511) 9 - Elektrické a elektronické inštalačné systémy 

na kontrolu a signalizáciu; prístroje na záznam, 
prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu; elek-
trické inštalačné systémy zakladajúce sa na zvláš-
tnom poznámkovom aparáte a elektrickom a/ale-
bo elektronickom ovládaní komutácie, časovania 
a dohľadu. 

(540) 

  
 

(732) ABB s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 
Praha 4, CZ; 

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

(111) 219643 
(151) 12.10.2007 
(156) 6.2.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 5121-2007 
(220) 6.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 35, 36, 39, 43 
(511) 35 - Vydávanie reklamných textov, reklamná a pro-

pagačná činnosť, rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom, inzertné služby. 
36 - Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, spros-
tredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľ-
ností, správa nehnuteľností na základe honoráru 
alebo kontraktu, poradenská a konzultačná čin-
nosť v oblasti nehnuteľností. 
 

39 - Rezervácia dopravy, organizovanie ciest, ex-
kurzií a okružných výletov, informácie o dopra-
ve, osobná doprava, rezervácia v doprave, služby 
v doprave a preprave, sprevádzanie turistov, or-
ganizovanie výletov, rezervácie zájazdov. 
43 - Reštauračné služby, hotelierske služby, rezer-
vácia prechodného ubytovania, ubytovacie kan-
celárie (hotely, penzióny). 

(540) ROMANTICKÉ CHALUPY 
(732) Harman Tomáš, Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, 

SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219644 
(151) 12.10.2007 
(156) 6.2.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 5122-2007 
(220) 6.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 6, 19 
(511) 6 - Kovové stropové systémy. 

19 - Tehly, tehlobloky a stropné systémy s vý-
nimkou kovových. 

(540) Profiterm 
(732) TEHELNE VRANOV, s.r.o., Laborecká 80, 066 01 

Humenné, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219653 
(151) 12.10.2007 
(156) 19.2.2017 
(180) 19.2.2027 
(210) 5161-2007 
(220) 19.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 5, 32 
(511) 5 - Liečivé nápoje. 

32 - Nealkoholické nápoje. 

(540) BODY FAT KILLER 
(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) 219661 
(151) 12.10.2007 
(156) 28.2.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 5214-2007 
(220) 28.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Horčica. 

(540) Kráľovská horčica 
(732) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, 

Ottobrunner Straße 45, 82008 Unterhaching, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(111) 219665 
(151) 12.10.2007 
(156) 28.2.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 5225-2007 
(220) 28.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 33, 43 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

43 - Reštauračné služby (poskytovanie stravy a ná-
pojov); prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) tmavo modrá, červená, biela 
(732) GSH Trademarks Limited, Afroditis, 25 2nd floor, 

office 204, Nicosia, CY; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 219673 
(151) 19.10.2007 
(156) 8.2.2017 
(180) 8.2.2027 
(210) 278-2007 
(220) 8.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Vína. 

(540) CAMINOS DE TERRA 
 ANDINA 
(732) SUR ANDINO S.A., Avenida Apoquindo No. 3669, 

6th floor, Las Condes, Santiago, CL; 
 
 

(111) 219704 
(151) 9.11.2007 
(156) 6.12.2016 
(180) 6.12.2026 
(210) 2247-2006 
(220) 6.12.2006 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 8 (511) 3, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 
(511) 3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetika, mydlá. 

14 - Drahé kovy, kamene a výrobky z nich zho-
tovené, klenotnícky tovar, bižutéria a hodinárske 
predmety. 
16 - Papier, papierenské výrobky, tlačiarenské 
výrobky, najmä noviny, časopisy, reklamné tla-
čoviny, obaly. 
18 - Kože, imitácie kože, výrobky vyrobené  
z týchto materiálov, cestovné potreby, ktoré nie 
sú obsiahnuté v iných triedach. 
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar. 
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, marketing, prieskum tr-
hu, ponúkanie výrobkov pre tretie osoby za úče-
lom umožnenia spotrebiteľovi, aby si tieto vý- 
 
 

robky mohol pohodlne prezerať a nakupovať, 
komerčné využitie internetu v oblastiach komer-
čných internetových médií - internetový obchod 
všetkých druhov, obchodovanie prostredníctvom 
internetu. 
36 - Finančné služby a poradenstvo v oblasti fi-
nančných služieb, peňažné služby a poradenstvo 
v oblasti peňažných služieb, služby týkajúce sa 
nehnuteľností, najmä prenájom a správa nehnu-
teľností, a poradenstvo v oblasti týchto služieb. 
38 - Rozširovanie elektronických časopisov a ďal-
ších materiálov prostredníctvom elektronickej 
dátovej telekomunikačnej siete, najmä prostred-
níctvom internetu. 
39 - Doprava a skladovanie. 
40 - Spracovanie materiálov, tlač, krajčírstvo. 
41 - Organizovanie výstav, módnych prehliadok, 
DTP práce, usporadúvanie školení, vydavateľská 
činnosť. 
42 - Tvorba elektronických novín a časopisov, 
tvorba a správa webových stránok. 
44 - Kozmetické, regeneračné a skrášľovacie služ-
by, soláriá a poradenstvo v oblasti týchto služieb. 
45 - Svadobné agentúry, požičiavanie odevov. 

(540) FAnn 
(732) Kokolusová Anna, RNDr., Valtická 17, 628 00 Brno, 

CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 219717 
(151) 9.11.2007 
(156) 19.1.2017 
(180) 19.1.2027 
(210) 124-2007 
(220) 19.1.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45 
(511) 37 - Inštalácia, opravy a údržba zariadení a vy-

bavení turistických ciest a chodníkov. 
39 - Sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, 
záchranné služby, transport a preprava zranených 
osôb. 
40 - Likvidácia odpadu v rámci ochrany životné-
ho prostredia. 
41 - Organizácia seminárov, školení, kurzov, vý-
cvikov a športových podujatí. 
42 - Výskum a informácie o životnom prostredí, 
ochrana životného prostredia. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť, poskytovanie pr-
vej pomoci. 
45 - Pátranie po stratených osobách, stráženie le-
sa a národného parku. 

(540) 
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(591) biela, čierna, modrá, červená, sivá 
(732) Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor Vy-

soké Tatry, Dom HZS, 062 01 Vysoké Tatry, SK; 
 
 

(111) 219733 
(151) 9.11.2007 
(156) 9.2.2017 
(180) 9.2.2027 
(210) 287-2007 
(220) 9.2.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 3, 5 
(511) 3 - Čistiace prípravky; antiseptické prípravky; 

prípravky na čistenie povrchov, na čistenie odpa-
dových rúr. 
5 - Antibakteriálne prípravky, antiseptické, ger-
micídne, dezinfekčné; protiplesňové prípravky; 
dezinfekčné prípravky na hygienické účely; de-
zodoranty (s výnimkou na osobnú potrebu). 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, biela 
(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01  

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

 
 

(111) 219757 
(151) 9.11.2007 
(156) 9.3.2017 
(180) 9.3.2027 
(210) 482-2007 
(220) 9.3.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upra-

vené na lekárske účely. 

(540) Attento 
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125, 12489 

Berlin, DE; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219792 
(151) 9.11.2007 
(156) 13.4.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 5416-2007 
(220) 13.4.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) VOLTAREN RAPID 
 SACHETS 
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219814 
(151) 9.11.2007 
(156) 2.3.2017 
(180) 2.3.2027 
(210) 428-2007 
(220) 2.3.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 7, 20, 42 
(511) 7 - Pretlačovacie tyče zo spekaného karbidu, pí-

lové zuby, rezačky papiera, nástroje na mecha-
nické tvarovanie, rôzne rýchloopotrebiteľné ná-
hradné diely zo spekaných karbidov, kovovo-
keramického materiálu (cermetu), syntetických, 
keramických alebo supertvrdých materiálov, sú-
bory nástrojov, upínače nástrojov a upínače ob-
robkov, nástrojové automatické systémy, rezné 
obrábacie nástroje na spracovanie materiálov, 
najmä sústružnícke nože, frézovacie nože, ná-
stroje na odstraňovanie ostrín a závitorezné ná-
stroje, vrtáky, frézy, kotúčové frézy, píly, vý-
stružníky, kužeľové záhlbníky, časti týchto ná-
strojov, najmä vymeniteľné rezné telesá z rýchlo-
reznej ocele, spekaného karbidu, cermetu, synte-
tických, keramických a i ných rezných materiá-
lov, pričom všetky uvedené výrobky sú súčasťa-
mi strojov. 
20 - Prevádzkové a s kladové vybavenie, a to 
skrine na nástroje, skladové zostavy a pracovné 
stoly. 
42 - Technické a užívateľské poradenstvo v ob-
lasti rezných obrábacích nástrojov na spracova-
nie materiálov, najmä pre sústružnícke nože, fré-
zovacie nože, nástroje na odstraňovanie ostrín  
a závitorezné nástroje, vrtáky, frézy, kotúčové 
frézy, píly, výstružníky, kužeľové záhlbníky, čas-
ti týchto nástrojov, najmä vymeniteľné rezné te-
lesá z r ýchloreznej ocele, spekaných karbidov, 
kovovo-keramického materiálu (cermetu), synte-
tických, keramických a i ných rezných materiá-
lov, pretlačovacie tyče zo spekaného karbidu, pí-
lové zuby, rezačky papiera, nástroje na mecha-
nické tvarovanie, rôzne rýchloopotrebiteľné ná-
hradné diely zo spekaného karbidu, cermetu, syn-
tetických, keramických alebo supertvrdých mate-
riálov, súbory nástrojov, upínače nástrojov a upí-
nače obrobkov, tvorba a vývoj počítačových 
programov a softvéru najmä pre logistiku (riadia-
ce systémy nástrojov), tvorba a vývoj počítačo-
vých programov a softvéru pre riadenie automa-
tov a všetkých prevádzkových funkčných oblastí, 
tiež v spojení s internetom (e-obchod), technická 
poradenská činnosť v oblasti informačných tech-
nológií. 

(540) 

  
 

(732) WNT Deutschland GmbH, Daimlerstrasse 70, 87437 
Kempten, DE; 

(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 219821 
(151) 9.11.2007 
(156) 16.3.2017 
(180) 16.3.2027 
(210) 550-2007 
(220) 16.3.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Reštauračné služby (strava), prechodné uby-

tovanie. 
(540) 

  
 

(591) zlatá, bordovo-hnedá 
(732) Gašparovič Imrich, GAMEX, Kollárova 20, 902 01 

Pezinok, SK; 
 
 

(111) 219845 
(151) 9.11.2007 
(156) 7.5.2017 
(180) 7.5.2027 
(210) 830-2007 
(220) 7.5.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 35, 39, 41, 43 
(511) 35 - Reklamné agentúry, analýzy nákladov, aran-

žovanie výkladov, obchodné alebo podnikateľské 
informácie, obchodný alebo podnikateľský prie-
skum, prieskum trhu, obchodný prieskum, lepe-
nie plagátov, reklama, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom, pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, 
obchodný manažment a podnikové hospodárstvo, 
oceňovanie obchodných podnikov, organizovanie 
komerčných alebo reklamných výstav, podpora 
predaja pre tretie osoby, hospodárske alebo eko-
nomické predpovede, prenájom reklamných ma-
teriálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, 
rozširovanie vzoriek, uverejňovanie reklamných 
textov, revízie účtov, účtovníctvo, vedenie úč-
tovných kníh, obchodný manažment v oblasti 
umenia, štatistické informácie, vzťahy s verejnos-
ťou, sprostredkovanie uvedených služieb. 
39 - Dovoz, osobná doprava, automobilová, au-
tobusová, lodná, vzdušná doprava, sprostredko-
vanie automobilovej, autobusovej, lodnej, vzduš-
nej a železničnej dopravy, informácie o doprave 
a preprave, rezervácia dopravy, služby v doprave 
a preprave, organizovanie exkurzií, ciest a výle-
tov, poskytovanie pomoci pri doprave, rezervácia 
miesteniek, služby v doprave a v preprave, spre-
vádzanie turistov, sprostredkovanie prenájmu lo-
dí, vozidiel a iných dopravných prostriedkov, tu-
ristické prehliadky, služby pri zaobstarávaní víz,  
 

služby poskytované výletnými loďami, služby 
cestovnej a turistickej kancelárie patriace do tejto 
triedy. 
41 - Služby agentúr sprostredkúvajúce divadel-
ných, koncertných a varietných umelcov, služby 
v oblasti estrád, informácie o možnostiach rekre-
ácie, informácie o možnostiach rozptýlenia a zá-
bavy, výchovné a zábavné klubové služby, orga-
nizovanie a vedenie konferencií, kongresov a se-
minárov, obveselenie, služby pre oddych a rekre-
áciu, organizovanie a plánovanie večierkov, ple-
sov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav, organizovanie športových súťaží, pre-
vádzkovanie športových zariadení, organizovanie 
živých vystúpení, organizovanie vedomostných  
a zábavných súťaží, výroba divadelných alebo 
iných predstavení, telesné cvičenia, prenájom au-
dio- a videonahrávok, požičiavanie potápačského 
výstroja, vydávanie kníh a publikácií, zábava, 
pobavenie, zábavné parky, zverejňovanie textov 
okrem reklamných, umelecké módne agentúry, 
organizovanie súťaží krásy, rezervácia vstupeniek. 
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; pre-
vádzkovanie hotelového ubytovania; rezervácia 
hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia pre-
chodného ubytovania; turistické ubytovne; uby-
tovacie kancelárie. 

(540) 

  
 

(732) SETTOUR SLOVAKIA spol. s r. o., Lazaret- 
ská 29, 811 09 Bratislava, SK; 

(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 
 

(111) 219873 
(151) 9.11.2007 
(156) 21.2.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 5172-2007 
(220) 21.2.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamná a propagačná činnosť, organizo-

vanie veľtrhov a výstav na komerčné a reklamné 
účely, vydávanie reklamných a náborových textov. 
41 - Výučba jazykov, vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných a náborových tex-
tov, vydávanie certifikátov po absolvovaní vzde-
lávacích kurzov, organizovanie spoločenských 
akcií a podujatí, konzultačná činnosť v oblasti 
vzdelávania. 
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(540) 

  
(591) oranžová, zelená, biela 
(732) LOKER, s. r. o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 219877 
(151) 9.11.2007 
(156) 21.2.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 5179-2007 
(220) 21.2.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačové programy - počítačový softvér. 

35 - Maloobchodné služby v oblasti počítačových 
programov, sprostredkovanie obchodu s počíta-
čovými programami. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov, hos-
ťovanie na počítačových webových stránkach, 
inštalácia počítačových programov, návrh počí-
tačových systémov, obnovenie počítačových da-
tabáz, počítačové programovanie, prenájom počí-
tačového softvéru, prevod a konverzia počítačo-
vých programov a údajov, prevod a konverzia 
údajov a dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá, prieskum v oblasti využitia počí-
tačov, servis počítačových programov, tvorba soft-
véru, vytváranie a udržiavanie počítačových we-
bových stránok pre zákazníkov, zhotovovanie kó-
pií počítačových programov, poradenstvo v ob-
lasti počítačového softvéru. 

(540) PrevIS 
(732) B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o., Pod Záhradami 64, 

841 02 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219880 
(151) 9.11.2007 
(156) 27.2.2017 
(180) 27.2.2027 
(210) 5206-2007 
(220) 27.2.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 3, 5, 29 
(511) 3 - Bieliace prípravky na kozmetické účely; čis-

tiace prípravky, mydlá vrátane dezodoračných, 
dezinfekčných a medicinálnych; prípravky proti 
poteniu, dezodoranty na osobnú potrebu; kozme-
tické prípravky, kozmetické krémy, kozmetické 
masky; kozmetické taštičky; kozmetické tampó-
ny; čistiace mlieka a vody, pleťové a telové 
mlieka, emulzie a vody, balzamy; opaľovacie 
prípravky; minerálne látky na kozmetické účely; 
zubné pasty. 
5 - Antiseptické a dezinfekčné prípravky, dezin-
fekčné prípravky na hygienické účely; medicín-
ske bahno; balzamy na liečebné účely; repelenty; 
prípravky proti poteniu na liečebné účely; príp- 
 

ravky na ničenie hmyzu, prípravky na ničenie 
škodcov; minerálne soli; vitamínové prípravky; 
šumivé tablety na liečebné účely; vonné soli; ple-
ťové a telové mlieka, emulzie a vody, balzamy, 
minerálne látky, všetko na liečebné účely; potra-
vinové doplnky na posilnenie organizmu na báze 
liečivých byliniek; dietetické prípravky na lekár-
ske účely, potravinové prípravky na lekárske 
účely. 
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely 
obsahujúce výťažky z bylín; potravinové dopln-
ky nie na lekárske účely obsahujúce výťažky  
z bylín s prídavkom vitamínov alebo minerálov, 
alebo stopových prvkov. 

(540) BENICE 
(732) INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 

821 06 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219895 
(151) 9.11.2007 
(156) 13.3.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 5280-2007 
(220) 13.3.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Kečup. 

(540) Kepuč 
(732) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, 

Ottobrunner Straße 45, 82008 Unterhaching, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 219958 
(151) 11.12.2007 
(156) 23.3.2017 
(180) 23.3.2027 
(210) 578-2007 
(220) 23.3.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 19, 37, 40 
(511) 19 - Betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, 

cementové platne, dlaždice, stavebné nekovové 
obkladačky, dlážky s výnimkou kovových, kameň, 
kamenárske výrobky, lepenkové platne pre sta-
vebníctvo, stavebná lepenka, stavebná malta, sta-
vebné drevo, stavebný kameň, nekovové staveb-
né panely, tehly, prenosné stavby s výnimkou 
kovových. 
37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natie-
ranie, montovanie lešení, stavebníctvo (stavebná 
činnosť), murárstvo, utesňovanie stavieb, demo-
lácia budov, izolovanie stavieb, vŕtanie studní, 
pranie, chemické čistenie, prenájom stavebných 
strojov a zariadení. 
40 - Spracovanie odpadu, likvidácia odpadu, re-
cyklácia odpadu, spaľovanie odpadu, spracova-
nie dreva, stínanie, pílenie a kálanie dreva, píle-
nie, hobľovanie. 

(540) BEFOR 
(732) BEFOR, s.r.o., Július Barč-Ivana 24/3639, 071 01 

Michalovce, SK; 
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(111) 219978 
(151) 11.12.2007 
(156) 10.4.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 671-2007 
(220) 10.4.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 6, 19, 35, 39, 40 
(511) 6 - Obyčajné kovy surové alebo ako polotovary, 

železo (surové alebo ako polotovar), meď surová 
alebo ako polotovar, hliník. 
19 - Dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, ce-
mentové platne. 
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky). 
39 - Kamiónová a nákladná doprava, skladovanie. 
40 - Spracovanie odpadu, likvidácia odpadu, re-
cyklácia odpadu, triedenie odpadu a recyklova-
teľného materiálu, zváranie. 

(540) RAVE 
(732) RAVE spol. s r.o., Topľanská 25, 093 01 Vranov 

nad Topľou, SK; 
 
 

(111) 220004 
(151) 11.12.2007 
(156) 1.2.2017 
(180) 1.2.2027 
(210) 5088-2007 
(220) 1.2.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 35, 39 
(511) 35 - Maloobchodné služby s tovarmi patriacimi 

do tried 1 až 34 medzinárodného triedenia tova-
rov a služieb na dobierku. 
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; doručovacie 
služby, kuriérske služby; doručovanie balíkov; 
doručovanie novín a časopisov; doručovanie to-
varu; dovoz, doprava; prepravné služby; sklado-
vanie; skladovanie tovaru; služby v doprave a prep-
rave; sprostredkovanie prepravy; uskladnenie to-
varu. 

(540) 

  
 

(732) Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 02 Bra-
tislava, SK; 

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

(111) 220019 
(151) 11.12.2007 
(156) 4.4.2017 
(180) 4.4.2027 
(210) 5367-2007 
(220) 4.4.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 32, 33, 35 
 
 

(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou al-
koholických nápojov. 

(540) 

  
 

(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Se-
reď, SK; 

(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 220021 
(151) 11.12.2007 
(156) 5.4.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 5370-2007 
(220) 5.4.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou al-
koholických nápojov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zlatá, červená 
(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Se-

reď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220038 
(151) 11.12.2007 
(156) 19.1.2017 
(180) 19.1.2027 
(210) 125-2007 
(220) 19.1.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 9, 16, 42 
(511) 9 - Počítačové softvéry, prístroje a nástroje ve-

decké, prístroje v a utomatizovaných systémoch 
riadenia a ich softvérové vybavenie, telekomuni-
kačné prístroje a softvéry, navigačné, geodetické, 
elektrické vrátane na bezdrôtovú telegrafiu, foto-
grafické, kinematografické, optické, prístroje  
a nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na 
účely kontrolné (inšpekčné), záchranné a na vý- 
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 učbu, stroje na záznam, prenos a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu (textu), zapisovacie pokladne 
a počítacie stroje (hardvér - technické vybavenie 
a softvér - programové vybavenie). 
16 - Papier a výrobky z papiera patriace do triedy 
16, lepenka a kartonážne výrobky, tlačoviny, ča-
sopisy, periodiká, knihy, knihárske výrobky, fo-
tografie, papierenský tovar, lepidlá (kancelárske 
a pre domácnosť), potreby pre umelcov, štetce, 
písacie stroje a kancelárske potreby, učebné  
a školské potreby a pomôcky, tlačové typy, štoč-
ky, obalové materiály z plastov patriace do triedy 16. 
42 - Poskytovanie softvéru, poradenstvo v oblasti 
výpočtovej techniky a automatizovaných systé-
mov riadenia, navrhovanie počítačových systé-
mov. 

(540) 

  
 

(732) Abiset s. r. o., Nám. SNP 2/1209, 901 01 Malacky, 
SK; 

 
 

(111) 220055 
(151) 11.12.2007 
(156) 12.3.2017 
(180) 12.3.2027 
(210) 507-2007 
(220) 12.3.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 1, 9, 15, 17, 18, 41, 42 
(511) 1 - Médiá na automatický prenos. 

9 - Audiovizuálna technika na výučbu, čipy (mik-
roprocesorové doštičky), prístroje na čistenie zvu-
kových diskov, optické čítače, čítacie zariadenia 
(informatika), čítacie zariadenia na napovedanie 
pre účinkujúcich, diaľkové ovládače, kompaktné 
disky, magnetické disky, optické disky, optické 
disky kompaktné, elektrónky (rádio), zariadenia 
na výmenu gramofónových ihiel, gramofónové 
platne, gramofóny, káble s optickými vláknami, 
elektrické káble, koaxiálne káble, konektory, spoj-
ky (elektrina), magnetické médiá, magnetofóny, 
megafóny, mikrofóny, magnetické nosiče údajov, 
optické nosiče údajov, optické čítače, optické dis-
ky, optické nosiče údajov, pásky na zvukové na-
hrávanie, plášte elektrických káblov, prehrávač 
kompaktných diskov, prenosný prehrávač, audio-
prijímače a videoprijímače, zariadenia na spraco-
vanie údajov, zosilňovače, zariadenia na prená-
šanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvu-
kové nahrávky (disky), pásky so zvukovými na-
hrávkami, zvukové prehrávacie zariadenia, pre-
hrávače, zvukové signálne zariadenia, zvukovo-
dy, akustické linky, DVD prehrávač, gramofóno-
vé ihly, akustické membrány, meniče diskov do 
počítača, elektrické meniče, ozvučnice amplió-
nov, prehrávač DVD, kompaktný prehrávač, pro-
cesory (centrálne procesorové jednotky), proce- 
 

sory (základné jednotky samočinného počítača), 
reproduktory, amplióny, rozvodné pulty (elektri-
na), rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina). 
15 - Akordeóny, bandoneóny, bubny (hudobné ná-
stroje), činely, citary, dirigentské paličky, elektro-
nické hudobné nástroje, flašinety, flauta z bam-
busu, flauty, gajdy, gitary, gongy, harfové struny. 
17 - Izolátory pre káble. 
18 - Obaly na hudobné nástroje. 
41 - Prenájom audioprístrojov, prenájom zvuko-
vých nahrávacích zariadení, služby nahrávacích 
štúdií. 
42 - Štúdie technických projektov, projektová čin-
nosť. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(732) Ing. Peter Foldvári, Rock Centrum, Ambra Piet- 

ra 40, 036 01 Martin, SK; 
 
 

(111) 220084 
(151) 11.12.2007 
(156) 9.3.2017 
(180) 9.3.2027 
(210) 5262-2007 
(220) 9.3.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 9, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Počítačové programy, počítačový softvér, po-

čítačové softvéry na ochranu dát, elektronické 
databázy, programové vybavenie pre informačné 
technológie a komunikácie, programové vybave-
nie umožňujúce elektronické obchodovanie, sys-
témy informačných technológií zaradených v trie-
de 9, informácie a zázn amy v elektronickej po-
dobe, informačné produkty na nosičoch aj v elek-
tronických, dátových informačných a komuni-
kačných sieťach, elektronické siete, lokálne aj 
rozsiahle počítačové siete, dátové siete, elektro-
nické časopisy, elektronické periodiká a knihy  
v elektronickej podobe, elektronické časopisy. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými to-
varmi, reklamná a inzertná činnosť, inzertná  
a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľ-
vek média, prostredníctvom telefónnej dátovej 
alebo informačnej siete, riadenie počítačových 
databáz, zber a systematizácia informácií do po-
čítačových databáz, poskytovanie informácií  
a iných informačných produktov všetkých dru-
hov, a to reklamného charakteru, multimediál-
nych informácií, inzercie a marketingu, komerč-
né využitie internetu v oblastiach komerčných in-
ternetových médií a vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre zákazníkov), pora-
denstvo v oblasti elektronického spracovania tex-
tu a obrazu, sprostredkovateľské služby v oblasti 
výpočtovej informačnej techniky, poradenská  
a konzultačná činnosť v oblasti spracovania  
a vyhľadávania vedeckých informácií, poraden-
ská a konzultačná činnosť v oblasti spracovania  
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a vyhľadávania vedeckých informácií prostred-
níctvom internetu, poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov týkajúcich sa komerč-
ného využitia internetu, vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch, informačných produk-
tov na nosičoch, v elektronických dátových in-
formačných a komunikačných sieťach, elektro-
nické obchodovanie, automatizované spracovanie 
dát, administratívne, organizačné a technické prá-
ce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spraco-
vaním a zaraďovaním informácií. 
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a ob-
razových informácií pomocou počítača, telegra-
fická komunikácia, správa komunikačných zaria-
dení a telekomunikačných sietí, softvérové a hard-
vérové dohliadacie systémy komunikačných za-
riadení a telekomunikačných sietí, telekomuni-
kačné, komunikačné, telefonické, faxové a tele-
faxové služby, služby zberu a prenosu správ, 
prenos a príjem údajov a informácií, služby do-
ručovania elektronických správ, online informač-
né služby súvisiace s telekomunikáciami, služby 
výmeny údajov, prenos údajov telekomunikácia-
mi, služby satelitnej komunikácie, služby video-
textu a prehliadania údajov, služby videospráv, 
služby videokonferencií, služby videotelefónu, 
telekomunikácia informácie (vrátane webových 
stránok), poskytovanie užívateľského prístupu na 
internet, poskytovanie telekomunikačného spoje-
nia na internet a databázy, prevádzka programo-
vého vybavenia, prístupného verejne z interneto-
vej siete pre ľubovoľný počet zákazníkov alebo 
iba pre určitého zákazníka, služby telekomuni-
kačného prístupu. 
41 - Zabezpečovanie, usporadúvanie a organizo-
vanie seminárov, kurzov a školení v obl asti vý-
počtovej techniky, vydávanie (online) kníh a ča-
sopisov v elektronickej forme, poskytovanie elek-
tronických publikácií online (bez možnosti kopí-
rovania) s výnimkou vydávania reklamných a ná-
borových textov. 
42 - Služby návrhu, výroby, vývoja a implemen-
tácie počítačových softvérov, a to najmä počíta-
čových softvérov na ochranu dát; úpravy a aktua-
lizovanie počítačových softvérov, najmä počíta-
čových softvérov na ochranu dát; softvérové do-
hliadacie systémy počítačov, počítačových sietí, 
komunikačných zariadení a telekomunikačných 
sietí; grafický dizajn na počítači, správa počíta-
čových sietí, správa počítačových systémov a ar-
chivačných zariadení na skladovanie a zálohova-
nie dát; údržba a následná aktualizácia webových 
serverov a webových stránok pre zákazníkov, 
konzultačné, poradenské a lektorské služby v ob-
lasti výpočtovej techniky, spracovanie a posky-
tovanie informácií v oblasti počítačových softvé-
rov, poskytovanie počítačových softvérov; kon-
zultačné a poradenské služby týkajúce sa uvede-
ných služieb, služby návrhu, vývoja a implemen-
tácie automatizovaných systémov riadenia kon-
taktných centier a helpdeskových systémov. 

(540) BLOX 
(732) JUMP soft a.s., Ružová dolina 25, 821 09 Bra ti-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 220090 
(151) 11.12.2007 
(156) 5.4.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 5371-2007 
(220) 5.4.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou al-
koholických nápojov. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, strieborná, červená, čierna 
(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Se-

reď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220091 
(151) 11.12.2007 
(156) 5.4.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 5372-2007 
(220) 5.4.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou al-
koholických nápojov. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, červená, čierna 
(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska. 137, 926 01 

Sereď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 220092 
(151) 11.12.2007 
(156) 5.4.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 5373-2007 
(220) 5.4.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou al-
koholických nápojov. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, červená, béžová, čierna 
(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Se-

reď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220093 
(151) 11.12.2007 
(156) 5.4.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 5374-2007 
(220) 5.4.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou al-
koholických nápojov. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, čierna, béžová 
(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Se-

reď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 220137 
(151) 10.1.2008 
(156) 16.2.2017 
(180) 16.2.2027 
(210) 334-2007 
(220) 16.2.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 16, 17, 24, 28 
(511) 16 - Samolepky a nálepky z papiera a plastických 

materiálov, nie na priemyselné využitie; samole-
piace poťahy na čepele hokejok a športového ná-
radia z papiera alebo z plastických materiálov. 
17 - Samolepky a nálepky s výnimkou samole-
piek a nálepiek na lekárske a kancelárske účely 
alebo na použitie v domácnosti. 
24 - Textílie určené na povrchové úpravy športo-
vých potrieb a náradia, samolepiace textilné po-
ťahy; textilné samolepiace poťahy na čepele ho-
kejok a športového náradia. 
28 - Hokejové čepele, hokejky, športové náradie 
a potreby nezahrnuté v iných triedach. 

(540) BLADESTAR 
(732) Valárik Kamil, Školská 747/22, 924 00 G alanta, 

SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 220155 
(151) 11.1.2008 
(156) 26.10.2016 
(180) 26.10.2026 
(210) 1936-2006 
(220) 26.10.2006 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 8 (511) 35, 43 
(511) 35 - Sprostredkovanie práce. 

43 - Prechodné ubytovanie, služby týkajúce sa 
rezervácie hotelových izieb prostredníctvom ces-
tovných kancelárií alebo sprostredkovateľov; 
služby spojené so zaobstarávaním ubytovania  
a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických 
ubytovniach, na farmách, v s anatóriách, rekre-
ačných zariadeniach a ozdravovniach. 

(540) COOLAGENT 
(732) EuroPair, s. r. o., Mickiewiczova 4, 816 35 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 220165 
(151) 11.1.2008 
(156) 26.1.2017 
(180) 26.1.2027 
(210) 177-2007 
(220) 26.1.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov 

a školení; zábava; detské škôlky, klubové služby 
(výchovno-zábavné), kluby zdravia (telesné cvi-
čenia), organizácia a vedenie dielní na výučbu, 
služby poskytované prázdninovými tábormi (zá-
bava), predstavenia (výroba divadelných alebo 
iných náučných a výchovno-vzdelávacích podu-
jatí); športová a kultúrna činnosť. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, oranžová 
(732) Miklošková Marcela, Mgr., Piešťanská 7, 831 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 220178 
(151) 11.1.2008 
(156) 23.2.2017 
(180) 23.2.2027 
(210) 376-2007 
(220) 23.2.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 8, 18, 22, 25, 28 
(511) 8 - Barany (ručné náradie); barany (ručné nástro-

je); barany, ubíjačky (ručné nástroje); bitúnkové 
zariadenia a n ástroje na zabíjanie a p rimárne 
opracovanie jatočných zvierat; bodáky, boxery 
(zbrane); nožnice na strihanie fúzov a brady; 
britvy, holiace strojčeky elektrické aj neelektric-
ké; brúsky na kladivá, brúsky (ručné náradie); 
brúsne kamene; brúsne kotúče; brúsne kotúče 
(ručné náradie); brúsne nástroje; brúsy; brúsy 
(ručné náradie); brúsy, osly; buchary (kladivá); 
čakany; čapovacie dláta; čepele, nože (zbrane); 
česáky (ručné nástroje); ručné náradie na dekan-
táciu kvapalín; depilačné strojčeky elektrické aj 
neelektrické; sklársky diamant (časti ručných ná-
strojov); dierovače (ručné nástroje); dlabacie se-
kery; duté dláta (ručné nástroje); nástroje na sťa-
hovanie kože dobytka; zariadenia na omráčenie 
dobytka; značkovače na dobytok; drážkové hob-
líky; držiaky na pílky; dúchadlo ku kozubu (ruč-
ný nástroj); dýky; exstirpátory (ručné nástroje); 
fazetovače; fazetovače (ručné náradie); frézova-
cie tŕne; ručné frézy; hrable na golf; harpúny; 
harpúny ako rybárske náčinie; harpúny na love-
nie rýb; hoblíky; želiezka hoblíkov; hoblíky 
(ručný nástroj); holiace čepele; holiace potreby, 
puzdrá na holiace potreby; holiace strojčeky, 
obaly na britvy; holiace strojčeky, puzdrá na 
britvy; horolezecké čakany; hrable (ručné nára-
die); hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov 
a náradia); ručná hustilka; ihlové pilníky; navlie-
kacie očká na ihly; rozprašovače insekticídov 
(ručné náradie); ručné rozprašovače insekticídov; 
jamkovače (ručné nástroje); zariadenia a nástroje 
na sťahovanie kože jatočných zvierat; brúsny 
kameň; kazety na holiace strojčeky; kladivá na 
drvenie kameňa; kamenárske alebo murárske 
kladivá; kladivá (ručné nástroje); kliešte; kliešti-
ky; klieštiky na cukor; klieštiky na očné riasy; 
vyťahovače klincov; vyťahovače klincov (ručný 
nástroj); kľúče (na matice) ako ručné nástroje; 
kľúče (ručné nástroje); nožnice na knôty; obuv-
nícke kopytá; kosáky; kosy; články kôs; kovové 
prípravky na razenie; krájač vajec (neelektrický); 
krájače na pizzu (neelektrické); krájače na zele-
ninu; krájače syrov (neelektrické); krompáče; 
krúžkové platne; kulmy (na kučeravenie vlasov); 
kuričské náradie; kyjanice; lejacie panvy; leštia-
ce, glazovacie nástroje; leštičky na nechty (elek-
trické alebo neelektrické); nástroje na predierko- 
 

 vanie lístkov; lopatky na sadenie alebo presádza-
nie; lopaty (ručné náradie); lupienkové píly; lyži-
ce (ručné náradie); lyžice; mačety; manikúrové 
súpravy; elektrické manikúrové súpravy; sekáči-
ky na mäso (ručné nástroje); puzdrá na meče; 
misky na peniaze; trecie misky; mlaty, kyje; mo-
tyčky (na okopávanie); motyčky, plečky (ako 
ručné náradie); motyky; murárska lyžica; murár-
ske kladivá (hranaté s dlhou násadou); naberač-
ky; nadstavce na závitníky; napínadlá na kovové 
drôty a pásky (ručné nástroje); nástroje na reza-
nie, sekanie, krájanie (ručné náradie); nástroje na 
značkovanie rožného statku; nástrojové brúsky, 
ostričky ako nástroje; navliekače nití; nebožiece 
(ručné nástroje); nebožiece, vrtáky (ručné nástro-
je); elektrické alebo neelektrické kliešte na nech-
ty; neelektrické leštičky na nechty; kliešte na 
nechty; pilníky na nechty; škatuľky na nechty  
s ručnými nástrojmi; nitovacie kladivá (ručné ná-
stroje); nitovačky (ručné nástroje); nože do 
mlynčekov (ručné nástroje); rezné nože hoblí-
kov; nože na konské kopytá; nože na zeleninu; 
nože nožníc; lovecké nože; nože; nože, listy píly, 
radlice (ručné nástroje a náradie); nožiarsky to-
var, príbor; nožnice; elektrické alebo neelektrické 
nožnice na strihanie vlasov; nožnice na strihanie 
zvierat (ručný nástroj); nožnice na trávniky a ži-
vé ploty (ručné náradie); nožnice; oberače na 
ovocie (ručné náradie); objímky výstružníkov; 
oblúkové píly; obojručné nože; obušky; obušky, 
palice; ocieľky; ocieľky na brúsenie; pomôcky na 
ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických; opas-
ky, remene na nosenie náradia; orezávačky (ruč-
né nástroje); oslice na kosu; držiaky na osličky; 
ostriace nástroje; otvárače na konzervy s výnim-
kou elektrických; páčidlá na poklopy; pagino-
vačky (dierovačky); pedikúrové súpravy; perfo-
rovačky (ručné nástroje); pílky (ručné náradie); 
elektrické pilníky na nechty; pilníky (nástroje); 
pílové listy (ako časti ručných nástrojov); pinze-
ty; epilačné pinzety; pinzety, kliešte; ručné pišto-
le na vtlačovanie tmelu; krájač na pizzu neelek-
trický; ručné poľnohospodárske náradie na ručný 
pohon; pošvy na meče; predmety zo železa ako 
ručné nástroje s výnimkou elektrických); príbor 
(nože, vidličky a lyžice); prístroje na omračova-
nie dobytka pred porážkou; prístroje na tetova-
nie; puzdrá na britvy, žiletky, holiace strojčeky; 
puzdrá na holiace potreby; rámy na ručné píly; 
rašple (ručné nástroje); razidlá (ručné nástroje); 
razník klincov; remene na ostrenie; remene na ži-
letky; rezače závitov; rezačky; rezné nože hoblí-
kov; klieštiky na očné riasy; rohatky so západkou 
(ručné nástroje); rozpínačky (ručné náradia); 
rozprašovače insekticídov (ručné nástroje); roz-
prašovače prípravkov proti hmyzu (ručné nára-
die); roztierky; ručné nástroje a náradie (na ručný 
pohon); ručné nástroje na opletanie; ručné vŕtač-
ky (ručné nástroje); rúrkorezy (ručné nástroje); 
rydlá (ručné nástroje); ryhovače (ručné nástroje); 
rytecké ihly; šable; sekáče; sekáče, sekačky, re-
začky; sekáčiky; sekáčiky (ručné nástroje); se-
kerky; sekery; drevorubačské sekery; šidlá; šidlá 
(ručné nástroje); šidlo na rozpletanie lán; kovová 
škárovačka; sklenárske diamanty (časti ručných 
nástrojov); škrabáky (ručné nástroje); škrabky na 
ryby; škrabky na zeleninu; škrabky (ručné nástro-
je); škripce; skrutkovače; sochory; špachtle,  
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 stierky ako ručné náradie; štepárske nože; stolár-
ske vrtáky; strieborný príbor (nože, vidličky a ly-
žice); striekačky na rozprašovanie insekticídov; 
strihače, strihacie strojčeky na dobytok; strihacie 
kliešte na prerezávanie stromov; ručné strojčeky 
na strihanie; krájače syrov (neelektrické); tešly 
(tesárske sekery); tĺčiky (ručné nástroje); kovové 
tvárniace nástroje; ťažobné tyče (baníctvo); uhol-
níky (ručné nástroje); upchávačky (ručné nástro-
je); upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); prí-
stroje na prepichovanie uší; otvárače na ustrice; 
krájače vajec (neelektrické); ručné nástroje na 
valchovanie; valchy (ručné nástroje); valcovačky 
kovových pásov (ručné nástroje); valcovačky na 
drôty a kovové pásky (ručné náradie); vidličky; 
vidly; vojenské lopatky; vreckové nožíky; vŕtač-
ky na ručný pohon; vrtáky (nebožiec); vrtáky 
(ručné nástroje); vrtáky, hroty (ručné nástroje); 
vyorávače (ručné nástroje); vypaľovacie želiezka 
(značkovače); výstružníky; vyťahovače klincov; 
záhradné náradie na ručný pohon; záhradnícke 
nože, lesné sekáče; záhradnícke nožnice; záhrad-
nícke nožnice (veľké); zariadenia na ničenie rast-
linných parazitov; zariadenia na ničenie rastlin-
ných škodcov; zariadenia na prepichnutie uší; za-
škrabávacie nástroje; závitnice (ručné nástroje); 
nadstavce na závitníky; závitníky (ručné nástro-
je); sečné a bodné zbrane; ručné zdviháky; ručné 
závitové zdviháky s výnimkou elektrických; že-
lezné nástroje na žliabkovanie; želiezka na kuče-
ravenie vlasov; žliabkovače (ručné nástroje); 
zveráky; zveráky (pre stolárov a debnárov). 
18 - Aktovky; školské aktovky; aktovky (kožený 
tovar); batohy; blana zlatokopecká; cestovné kuf-
re; cestovné tašky; kožené cestovné tašky; chleb-
níky; kožené chlopne; chomúty; črevá na výrobu 
klobás a párkov; dáždniky; diplomatické kufríky; 
držiaky na kufre; holina; horolezecké palice; imi-
tácie kože; podložky pod jazdecké sedlá; jelenica 
s výnimkou jelenice na čistenie; kabelkové rámy; 
kabelky; klapky na oči (postroj pre kone); klap-
ky, chrániče na oči (postroj pre kone); črevá na 
salámy, párky a klobásy; kľúčenky (kožená ga-
lantéria); konské postroje; korbáče, biče; kostry 
dáždnikov a slnečníkov; kostry jazdeckého sedla; 
koža jatočných zvierat; koža zvierat; zvieracie 
kože; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; ko-
žené lepenky; kožené nite, šnúrky; kožené nite, 
vlákna; kožené obloženia nábytku; kožené pod-
bradníky; kožené škatule na klobúky; kožené 
šnúrky; kožené súčasti vojenského výstroja; ko-
zinka; zlatotepecká kožka, blana; kožušinové po-
krývky; kožušiny; kožušiny (ako koža zvierat); 
krupóny; krúžky na dáždniky; kufre; kufre kože-
né a potiahnuté kožou; kufre z vulkanfíbra; lodné 
kufre; kufrík na toaletné potreby; kufríky; maste-
né kože; moleskin (imitácia kože); kožené ozdo-
by na nábytok; náhubky; nákolenníky pre kone; 
nákupné tašky; kožené náplecné pásy; náprsné 
tašky; tašky na náradie; nite na šitie kože; obaly 
na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestov-
né obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; oboj-
ky pre zvieratá; ohlávky; opraty; kožené nara-
menné pásy; peňaženky; plážové tašky; plecnia-
ky; pobočnica (časť postroja); podkovy na kon-
ské kopytá; podložky pod j azdecké sedlá; pok-
rývky pre zvieratá; poľovnícke tašky; poľovnícke 
tašky (kapsy); poľovnícke torby; kožené popru- 
 

hy; popruhy, opraty; postroje pre zvieratá; poťa-
hy na konské sedlá; kožené povrázky; prikrývky 
na kone; prikrývky na konské sedlá; kožené puz-
drá na pružiny; psie obojky; puzdrá a obaly  
z vulkanfíbra; puzdrá na navštívenky; rámy na 
kabelky; rebrá na dáždniky a slnečníky; rebrá na 
dáždniky alebo slnečníky; kožené remene (kon-
ský postroj); remienky na korčule; kožené re-
mienky; remienky, kožené šnúrky; retiazkové 
peňaženky; rúčky na dáždniky; rúčky na kufre; 
rúčky na vychádzkové palice; rukoväti vychádz-
kových palíc; šatky na nosenie dojčiat; jazdecké 
sedlá; sedlárske výrobky; semiš okrem semišu na 
čistenie; sieťky na nákupy; školské tašky (aktov-
ky); slnečníky; kožené šnúrky; športové tašky; 
strmene na kone; gumené časti strmeňov; kožené 
strmene; strmene (postroj pre kone); strmene, 
strmeňové remene jazdeckého sedla; tašky na ko-
lieskach; tašky na nosenie detí; remienky ako 
časti postrojov; tašky na šport; teľacia koža; tor-
by; torby (poľovnícke tašky); tyče dáždnikov; 
upnutie na sedlá; usne ako surovina alebo polo-
tovar; uzdy; uzdy a postroje pre zvieratá; vaky 
pre horolezcov; vaky pre turistov; vodidlá; kože-
né vrecia na balenie; kožené baliace vrecká; 
vrecká z kože na balenie; vrecká, kožené baliace 
tašky; vychádzkové paličky; vychádzkové sedadlá. 
22 - Motúzy na balenie; špagáty na balenie; su-
rová bavlna; bavlnená kúdeľ; bavlnený odpad 
ako vypchávkový materiál; bavlnený odpad na 
čalúnenie a vypchávanie; celtovina; česaná vlna; 
česaný hodváb; dechtované vetracie plachty (ba-
níctvo); dratvy; drevitá vlna; espartové vlákna 
(vlákna kavyľa obyčajného); slamené obalové 
materiály na fľaše; slamené obaly na fľaše; hob-
liny (drevené stružliny); surový hodváb; hodváb-
na priadza; hodvábny odpad (odstrižky); káble  
s výnimkou kovových; kapok; karbónové vlákna 
na textilné použitie; kavyľ (vlákno); kokosové 
vlákna; konope; konopné povrazy; konský vlas; 
krátka bavlna; kúdeľ; surový ľan; ľan (surovina); 
laná na vlečenie vozidiel; laná s výnimkou kovo-
vých; lodné zvinovacie laná; lanká so závažím na 
posuvné okná; zvislé posuvné lanká s protizáva-
žím; lišty (ako časti horizontálnych žalúzií); perie 
do lôžkovín; markíza zo syntetických materiálov; 
markízy; markízy (plátenné strechy); pokrývky 
na maskovanie; siete na maskovanie; morské ria-
sy ako čalúnnický materiál; motúzy; mykaná vl-
na; nekovové vlákna na použitie v poľnohospo-
dárstve; obaly na fľaše zo slamy; vlnený odpad; 
ovčia vlna; páperové deky; papierové motúzy; 
pásky na uväzovanie viniča; pásky s výnimkou 
kovových na zväzovanie; pásky, pútka s výnim-
kou kovových; perie ako čalúnnický materiál; pe-
rie ako vypchávkový materiál; piliny; plachty na 
plachtenie po s nehu; plachty (lodné); pletené 
vrecká do umývačiek riadu; pletivo na siete; pop-
ruhy na manipulovanie s nákladom s výnimkou 
kovových; poštové vrecia; povrazové rebríky; 
pevne pletené povrazy na zhotovovanie bičov; 
povrazy, laná, struny; prachové perie; prútené 
obaly na fľaše; rafia (lyko z rafiovej palmy); ra-
mia (vlákno); rúno; rybárske siete; siete; siete na 
ležanie, visuté lôžka; povrazy na siete; sieťky; si-
sal; sklené vlákna na použitie v textilnom prie-
mysle; sklené vlákna na textilné účely; slama ako 
čalúnnický materiál; slamené obaly na fľaše; sluč- 
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kové závesy s výnimkou kovových na manipulá-
ciu s nákladmi; šnúry na vešanie obrazov atď.; 
srsť zvierat; srsť, vlasy zvierat; stany; strihaná 
vlna; svorky na manipulovanie s nákladom s vý-
nimkou kovových; ťavia srsť (materiál); tesniace 
alebo vypchávkové materiály s výnimkou gumo-
vých a plastových; textil zo surových vlákien; 
textilné vlákna; surové textilné vlákna; slučky  
s výnimkou kovových, na manipulovanie s tova-
rom; tráva na čalúnenie; drevené triesky; ume-
lohmotné vlákna na textilné účely; vata na filtro-
vanie; vata na vypchávanie a tesnenie (ako ča-
lúnnický materiál); vetracia plachta nasýtená dech-
tom (baníctvo); viazače snopov s výnimkou ko-
vových; vlákna s výnimkou kovových na uväzo-
vanie; textilné vlákna; vlna ako čalúnnický mate-
riál; vlna na čalúnenie; vlna (ako surovina alebo 
spracovaná); surová alebo spracovaná vlna; vlne-
ný odpad (odstrižky); vozové plachty; vrecká na 
prepravu a uchovávanie tovarov; látkové vrecká 
na balenie; textilné baliace vrecká; vypchávkové 
materiály s výnimkou gumových a plastových; 
vypchávkový materiál s výnimkou gumového  
a plastového; vypchávky; povrazy na horizontál-
ne žalúzie; zámotky priadky morušovej. 
25 - Baretky; spodná bielizeň; boa (kožušinová 
ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo 
krku); body (spodná bielizeň); bundy; čelenky 
(oblečenie); chrániče uší (proti chladu ako po-
krývka hlavy); čiapky; sprchovacie čiapky; čiap-
ky (priliehavé); cyklistické oblečenie; cylindre; 
detská výbavička; detské nohavičky; dreváky; 
espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a po-
došvou z prírodného materiálu); futbalová obuv; 
štople na futbalovú obuv; futbalové topánky (ko-
pačky); gabardénové plášte; galoše; gamaše; ga-
maše (vysoké); goliere; goliere (oblečenie); gym-
nastické cvičky; gymnastické (telocvičné) dresy; 
kabáty; kapucne; klobúkové kostry; klobúky; pa-
pierové klobúky (oblečenie); kolíky na futbalovú 
obuv; kombiné; kombinézy na vodné lyžovanie; 
kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); kor-
zety; korzety (spodná bielizeň); košele; košeľové 
sedlá; kostýmy, obleky; kovanie na obuv; kovové 
časti na obuv; kožušinové kabáty; kožušinové 
štóly; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; krát-
ke kabáty s kapucňou (teplé); krátke, jazdecké 
alebo spodné nohavice; kravaty; kúpacie čiapky; 
kúpacie plášte; obuv na kúpanie; šľapky na kú-
panie; livreje; lyžiarske topánky; manipuly; man-
tila; manžety (časti odevov); maškarné kostýmy; 
masky na spanie; mitra (klobúk); oblečenie pre 
motoristov; nánožníky nie elektricky vyhrievané; 
náprsenky; nepremokavý odev; nohavice; oble-
čenie z imitácie kože; oblečenie z kože; obleče-
nie; lyžiarska obuv; podpätky na obuv; prešívacie 
remienky na obuv (na spájanie zvrškov a podošiev 
šitej obuvi); protišmykové pomôcky na obuv; 
špičky na obuv; obuv (vysoká); obuv; odevy; 
opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť ob-
lečenia); palčiaky; pančuchy; pančuchy absorbu-
júce pot; päty na pančuchy; pančuškové nohavi-
ce; pánske podväzky; pánske spodky; oblečenie  
z papiera; papuče; päty pančúch; peleríny; plav-
ky; kúpacie plavky; plavky (dámske); plavky 
(pánske); plážová obuv; plážové oblečenie; ple-
tené svetre; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; 
detské textilné plienky; látkové plienky; pod- 
 

bradníky nie z papiera; podošvy na obuv; pod-
pätky; podpätky na obuv; podpinky; podprsenky; 
podšívky (časti odevov); podväzky; podväzky na 
pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hla-
vy; ponožky; potné vložky; pracovné plášte; pu-
lóvre; pyžamá; ramienka na dámskej bielizni; 
rámy na obuv; topánkové rámy; rúcha, ornáty; 
rukavice; rukávniky; saká, bundy; šály; šály uvia-
zané pod krkom; sandále; sárí; sáry čižiem; šat-
ky, šály; šatky, závoje; šaty; sedlo (košele, blúz-
ky alebo dámskych šiat); šerpy; šilty na pokrýv-
ky hlavy; čiapkové šilty; šilty (na čiapke); sníma-
teľné goliere; šnurovacie topánky; šnurovačky; 
špičky na obuv; spodná bielizeň pohlcujúca pot; 
spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodničky; 
športová obuv; športové tričká, dresy; sukne; 
svetre; tielka, tričká; tielka, vesty; tógy; topánky 
na šport; celé topánky; topánky; tričká; turbany; 
uniformy; vesty; vesty pre rybárov; vlnené šály; 
vnútorné podošvy; vrchné ošatenie; vrecká na 
odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); zás-
tery; závoje; závoje, čipková šatka; živôtiky, kor-
zety (spodná bielizeň); župany; zvrchníky; zvrš-
ky topánok. 
28 - Atrapy; autá (hračky); bábiky; bábky; baló-
niky (hračka); balóny na hranie; bazény (tovar na 
hranie); bedmintonové košíky; bejzbalové ruka-
vice; valce na stacionárne bicykle na cvičenie; 
stojanové bicykle na cvičenie; biliardové gule; 
biliardové stoly; biliardové stoly uvádzané do 
chodu vhodením mince; biliardové stoly uvádza-
né do činnosti vhodením mince; štartovacie blo-
ky (na šport); boby; body boards; vrece na tré-
ning boxu; boxerské rukavice; bubliny z mydla 
(ako hračky); chrániče na lakte (ako športové pot-
reby); chrániče na píšťaly (športový tovar); čin-
ky; vzpieračské činky; cvičebné náradie; cvičeb-
né zariadenie na posilňovanie hrudníka; dáma 
(hra); detonačné kapsle (pyrotechnika) ako hrač-
ky; detské fľaše pre bábiky; disky (športové ná-
radie); divadelné masky; dojčenské fľaše pre bá-
biky; domčeky pre bábiky; domino (kocky); dr-
žiaky, príchytky na sviečky na vianočné strom-
čeky; duše do hracích lôpt; elektronické terče; 
šermiarske fleurety; stroje na fyzické cvičenie; 
golfové palice; golfové rukavice; golfové vaky  
s kolieskami alebo bez koliesok; guľky na hranie; 
gumipuška (športová potreba); gymnastické za-
riadenia; harpúny (ako športové náradie); hlinené 
holuby (terče); hojdacie kone; hojdačky; hokej-
ky; horolezecké opasky; hracie automaty s vý-
nimkou automatov fungujúcich po pripojení na 
externú obrazovku alebo monitor; hracie automa-
ty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie 
karty; hracie kocky; hracie lopty; hracie žetóny; 
hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané; hračky 
pre zvieratá chované v domácnostiach; hrany ly-
ží; zariadenia na hry s výnimkou zariadení fun-
gujúcich po pripojení na externú obrazovku alebo 
monitor; hry; izby pre bábiky; jarmočná manéž 
(lunapark); kaleidoskopy; kapsle do kapsľových 
pištolí (hračky); kapsle do pištolí na hranie; de-
tonačné kapsle (hračky); kapsle (hračky); karty 
na bingo; klzáky (padákové); klzáky (rogalá); koc-
ky; poháre na kocky; stavebnicové kocky; ko-
lieskové korčule; kolieskové korčule (jednorado-
vé); kolky; kolky (figúrky); kolky (hra); kolo-
bežky; konfety; korčule; krieda na biliardové tá- 
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ga; rukavice na kriket; krúžky (hra, pri ktorej sa 
hádžu krúžky na tyčky); lapače holubov; lopty na 
hranie; náradie na lukostreľbu; luky na luko-
streľbu; lurč (hra s kockami); lyže; lyže na surfo-
vanie; hrany na lyže; lyžiarske viazanie; mah-
jongs (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); 
mantinely biliardového stola; markér (tabuľka na 
zaznamenávanie stavu hry) biliardové markéry; 
maskovacie kryty (športové potreby); karnevalo-
vé masky; medvedíky (hračky); modely automo-
bilov; modely automobilov (zmenšené); mydlové 
bubliny (ako hračky); náboje na pištole na farbu 
(športové vybavenie); rybárske náčinie; nákolen-
níky (športový tovar); navijaky na šarkanov; ry-
bárske navijaky; návnady na lovenie alebo chy-
tanie rýb; umelé rybárske návnady; obaly na ly-
že; korčuliarska obuv s upevnenými korčuľami; 
ochranné vypchávky (ako časti športových úbo-
rov); odrazové dosky (športové náradie); opasky 
pre vzpieračov (športové potreby); ozdoby alebo 
darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; ozdo-
by na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľo-
vacích telies a cukroviniek); palice golfové; pa-
ličky mažoretiek; petardy; petardy (zábavná py-
rotechnika); pinatas; pištole na farbu (športové 
potreby); hračkárske pištole; pištole (hračky); 
plachetnice (malé); rybárske plaváky; plaváky 
(ako rybársky výstroj); plutvy na plávanie; ply-
šové hračky; podberáky pre rybárov; podkovy 
(ako hračky); pohár na kocky; popruhy na pla-
chetnice; posilňovacie stroje; postieľky pre bábi-
ky; poťahy na lyže a surfy; povrchové vrstvy na 
lyžiach; prostriedky na úpravu golfovej plochy 
(vybavenie na golf); prútené koše na chytanie 
rýb; rybárske prúty; puky; puzzle; rakety; povra-
zy na rakety; rakety (športové náradie) rapkáče; 
remene na surfy; rozbušky (pyrotechnika); hracie 
rukavice; šermiarske rukavice; ruletové kolo; ry-
bárske náradie; materiál na zhotovovanie vlascov 
na rybolov; háčiky na ryby; šachové hry; ša-
chovnice; sánky (športový tovar); šarkany; šaty 
pre bábiky; šermiarske masky; šermiarske zbra-
ne; siete (športové potreby); sieťky na motýle; 
šípky (hra); skejtbordy; škrabky na lyže; slipy 
pre športovcov ako športové potreby; šmykľav-
ky; umelý sneh na vianočné stromčeky; snehové 
gule; snežnice; špičky biliardových tág; spolo-
čenské hry; slipy pre športovcov ako športové 
potreby; stacionárne bicykle na cvičenie; staveb-
né kocky (hračky); stavebnice; stojany na via-
nočné stromčeky; stolové hry; stoly na stolný te-
nis; stoly na stolový futbal; stoly na stolový fut-
bal; stožiare, sťažne na plachetnice; strunové vý-
plety rakiet; surfovacie dosky; surfovacie lyže; 
remene na surfy; biliardové tága; prístroje na vy-
streľovanie tenisových loptičiek; tenisové siete; 
terče; topánky na korčuľovanie s pripevnenými 
korčuľami; trikové zariadenia; tulenia koža (oba-
ly na lyže); udice; rybárske udice; upínacie pásy 
pre horolezcov; vábničky pre poľovníkov; vak  
s kriketovými potrebami; valčeky do stacionár-
nych bicyklov; vianočné stromčeky umelé; vĺč-
kovia (hračky); vĺčky (hračky); vodné lyže; vo-
ňavé návnady pre poľovníkov a rybárov; vosky 
na lyže; výplety rakiet; vzduchové pištole (hrač-
ky); zariadenia na kulturistiku; zariadenia na te-
lesné cvičenia; zariadenie na bowling; zariadenie  
 
 

na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holu-
bov; živica pre atlétov; zvončeky na vianočné strom-
čeky. 

(540) 

  
(591) čierna, žltá 
(732) Kubík Peter, Ing., ARMPEK, Brezová 1358/8, 

059 52 Veľká Lomnica, SK; 
 
 

(111) 220207 
(151) 11.1.2008 
(156) 25.4.2017 
(180) 25.4.2027 
(210) 763-2007 
(220) 25.4.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Programy obsluhujúce počítač (nahrané), po-

čítače, počítačové programy (stiahnuté z teleko-
munikačnej siete), počítačový softvér, počítačové 
programy (nahrané). 
35 - Reklama (online) v počítačovej komunikač-
nej sieti, rozhlasová reklama, televízna reklama, 
reklama. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov, in-
štalácia počítačových programov, servis počíta-
čových programov, zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov, počítačové programovanie, 
hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach), vytváranie a udržiavanie počíta-
čových stránok (web) pre zákazníkov, prenájom 
počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti po-
čítačového hardvéru, návrh počítačových systé-
mov, tvorba softvéru. 

(540) 

  
 

(591) modrá,čierna 
(732) Rehák Marek, Stummerova 371/54, 955 01 T o-

poľčany, SK; 
 
 

(111) 220253 
(151) 11.1.2008 
(156) 27.2.2017 
(180) 27.2.2027 
(210) 5208-2007 
(220) 27.2.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 16, 35, 41 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky) 289 
 

(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov obsiahnuté v triede 16; tlačoviny; rek-
lamné tlačoviny; periodické a neperiodické pub-
likácie; knihárske výrobky; knihy; fotografie; 
noviny a časopisy vrátane ich príloh a mimoriad-
nych vydaní; katalógy; prospekty; plagáty; ka-
lendáre; pohľadnice; brožúry; pútače z papiera 
alebo z lepenky; etikety s výnimkou textilných; 
letáky; pozvánky; papiernický tovar. 
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť; 
činnosť reklamnej agentúry; online reklama  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom rek-
lamných priestorov, reklamnej plochy a reklam-
ného času; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky); organizovanie komerčných alebo rek-
lamných výstav a veľtrhov; organizovanie zá-
bavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na 
reklamné a obchodné účely, predvádzanie (služ-
by modeliek) na reklamné účely a podporu predaja. 
41 - Zábava, pobavenie; poskytovanie informácií 
o možnostiach rozptýlenia a zábavy; organizova-
nie živých vystúpení a hudobných koncertov; or-
ganizovanie hudobno-kultúrnych akcií; organi-
zovanie hudobných a tanečných akcií; organizo-
vanie plesov a banketov; služby poskytované pros-
tredníctvom umeleckých módnych agentúr (ume-
lecké módne agentúry); organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; fo-
tografovanie; fotografická reportáž. 

(540) 

  
 

(591) zlatá 
(732) AGENTÚRA PROMOTION, s. r. o., Dr. Vladi-

míra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 220270 
(151) 11.1.2008 
(156) 14.3.2017 
(180) 14.3.2027 
(210) 5281-2007 
(220) 14.3.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 37, 42 
(511) 37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť - žiaruvzdor-

né výmurovky tepelných agregátov, výstavba, 
opravy a rekonštrukcie priemyselných komínov, 
pozemné stavby - rekonštrukcie, výstavba prie-
myselných a polyfunkčných objektov; stavebný 
dozor žiarotechnických prác. 
42 - Projektovanie stavieb - žiaruvzdorných vý-
muroviek tepelných agregátov. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) TERMOSTAV Bratislava, s.r.o., Staviteľská 3, 
831 04 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220272 
(151) 11.1.2008 
(156) 16.3.2017 
(180) 16.3.2027 
(210) 5304-2007 
(220) 16.3.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Vydávanie reklamných alebo náborových 

textov; vydávanie reklamných materiálov; obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v t rie-
dach 38 a 41. 
38 - Televízne vysielanie; šírenie, získavanie alebo 
výmena správ a informácií cez internet; šírenie 
audio a audiovizuálnych diel prostredníctvom 
počítačových, komunikačných, telekomunikač-
ných sietí, najmä internetu; služby na internete 
súvisiace s TV vysielaním; vysielanie káblovej 
televízie; satelitné vysielanie; spravodajské služ-
by; informačné kancelárie, tlačové kancelárie, te-
lekonferencie. 
41 - Tvorba a výroba televíznych programov, te-
levízneho a obrazového spravodajstva, naklada-
teľstvo a vydavateľstvo s výnimkou vydávania 
reklamných alebo náborových textov; edičná čin-
nosť; publikačná činnosť; nahrávanie zvukových 
alebo zvukovo-obrazových nosičov; výroba au-
diovizuálnych programov, TV produkcia; filmo-
vá produkcia; tvorba programov; tvorba a výroba 
televíznych a audiovizuálnych programov; agen-
túrne činnosti v oblasti kultúry; výchovná, vzde-
lávacia, súťažná a zábavná činnosť; zábavné, 
kultúrne alebo vzdelávacie predstavenia; organi-
zovanie spoločenských a kultúrnych akcií; orga-
nizovanie zábavných súťaží; dabing; titulkova-
nie; digitálne spracovanie obrazu; reportérske 
služby; výroba videofilmov; zábava; televízna zá-
bava; informácie o m ožnostiach zábavy; online 
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej for-
me; elektronická edičná činnosť (DTP služby); 
služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vede-
nie konferencií a seminárov; zverejňovanie tex-
tov okrem reklamných; vydávanie textov s vý-
nimkou reklamných alebo náborových. 
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(540) 

  
 

(732) studio LUX, s. r. o., Kapitulská 16, 811 01 Brati-
slava, SK; 

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

(111) 220273 
(151) 11.1.2008 
(156) 16.3.2017 
(180) 16.3.2027 
(210) 5305-2007 
(220) 16.3.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Vydávanie reklamných alebo náborových 

textov; vydávanie reklamných materiálov; obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v t rie-
dach 38 a 41. 
38 - Televízne vysielanie; šírenie, získavanie alebo 
výmena správ a informácií cez internet; šírenie 
audio a audiovizuálnych diel prostredníctvom 
počítačových, komunikačných, telekomunikač-
ných sietí, najmä internetu; služby na internete 
súvisiace s TV vysielaním; vysielanie káblovej 
televízie; satelitné vysielanie; spravodajské služ-
by; informačné kancelárie, tlačové kancelárie, te-
lekonferencie. 
41 - Tvorba a výroba televíznych programov, te-
levízneho a obrazového spravodajstva, naklada-
teľstvo a vydavateľstvo s výnimkou vydávania 
reklamných alebo náborových textov; edičná 
činnosť; publikačná činnosť; nahrávanie zvuko-
vých alebo zvukovo-obrazových nosičov; výroba 
audiovizuálnych programov, TV produkcia; fil-
mová produkcia; tvorba programov; tvorba a vý-
roba televíznych a audiovizuálnych programov; 
agentúrne činnosti v oblasti kultúry; výchovná, 
vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť; zábav-
né, kultúrne alebo vzdelávacie predstavenia; or-
ganizovanie spoločenských a kultúrnych akcií; 
organizovanie zábavných súťaží; dabing; titulko-
vanie; digitálne spracovanie obrazu; reportérske 
služby; výroba videofilmov; zábava; televízna 
zábava; informácie o možnostiach zábavy; online 
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej for-
me; elektronická edičná činnosť (DTP služby); 
služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vede-
nie konferencií a seminárov; zverejňovanie tex-
tov okrem reklamných; vydávanie textov s vý-
nimkou reklamných alebo náborových. 

(540) TVLUX 
(732) studio LUX, s. r. o., Kapitulská 16, 811 01 Brati-

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

 
 
 
 
 
 
 

(111) 220274 
(151) 11.1.2008 
(156) 21.3.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 5312-2007 
(220) 21.3.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 29 
(511) 29 - Syry. 
(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, červená, zelená, biela, čierna, sivá 
(732) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viro-

flay, FR; 
 
 

(111) 220295 
(151) 11.1.2008 
(156) 25.4.2017 
(180) 25.4.2027 
(210) 5467-2007 
(220) 25.4.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 9, 35, 36 
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úve-

rové karty, ako sú magnetické zakódované karty 
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom 
(elektronické karty). 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov. 
36 - Finančné služby; financovanie kúpy na splátky; 
financovanie a úvery kúpy a prenájmu; prevádz-
kovanie splátkového systému; služby kreditných, 
debetných, platobných, splátkových a úverových 
kariet; služby elektronických kariet; lízing. 

(540) Splátková karta Quatro 
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220313 
(151) 11.1.2008 
(156) 31.5.2017 
(180) 31.5.2027 
(210) 5588-2007 
(220) 31.5.2007 
(310) 77100953 
(320) 6.2.2007 
(330) US 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky) 291 
 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Zábava, služby vzdelávania, školiace služby. 
(540) PIRATES OF THE 
 CARIBBEAN: AT WORLD' S END 
(732) Disney Enterprises, Inc., 500 South Buena Vista 

Street, Burbank, California 91521, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220351 
(151) 11.1.2008 
(156) 26.4.2017 
(180) 26.4.2027 
(210) 777-2007 
(220) 26.4.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 12, 16, 25, 35, 37, 41, 42 
(511) 12 - Bicykle, bicyklové alebo motocyklové blat-

níky, bicyklové brzdy, bicyklové duše, bicyklové 
kolesá, bicyklové pedále, bicyklové pneumatiky, 
bicyklové pumpy, bicyklové ráfy, bicyklové rá-
my, bicyklové reťaze, bicyklové sedlá, bicyklové 
stojany, bicyklové špice, bicyklové ťahadlá ria-
denia, bicyklové zvončeky, brzdové čeľuste pre 
bicykle, kľuky na bicykle, kovové výlisky ako 
príslušenstvo pre bicykle, ložiskové čapy (hria-
deľov), ložiskové čapy náprav, ozubené kolesá  
a ozubené prevody pre pozemné vozidlá, ozube-
né kolesá, súkolesia na bicykle, poťahy na sedad-
lá bicyklov a motocyklov, príslušenstvo pre bi-
cykle, reduktory (redukčné ozubené súkolesia pre 
bicykle), riadidlá pre bicykle a motocykle, sme-
rovky na bicykle, stojany na bicykle, tlmiče pé-
rovania pre bicykle, voľnobežky pre bicykle, ko-
še (nosiče batožiny) na bicykloch, opravárske ná-
radie na opravu pneumatík, bicykle, smerovky na 
bicykle, blatníky, bicyklové ťahadlá riadenia, du-
še na bicykle, súkolesia, ozubené kolesá na bi-
cykle, bicyklové alebo motocyklové blatníky, rá-
fiky na bicykle, kľuky na bicykle, bicyklové hla-
vy, pedále na bicykle, pumpy na bicykle, špice 
na bicykle, kolesá na bicykle, bicyklové sedadlá, 
zvončeky na bicykle, ochranné siete na dámske 
bicykle, spätné zrkadlá, rámy na bicykle, galusky 
na bicykle. 
16 - Kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
obálky, obaly (papierenský tovar), tabule na za-
pichovanie oznamov, ceruzky, perá, prepisovač-
ky, papiernický tovar, papierové zástavy, vlajky, 
štítky (papierové nálepky), nálepky, lepiace štít-
ky, etikety s výnimkou textilných, knihy, brožo-
vané knihy, brožúry, záložky, stužky do kní h, 
knižné zarážky, publikácie, časopisy, tlačoviny, 
kalendáre, trhacie kalendáre, komiksy, spevníky, 
prospekty, katalógy, obežníky, predtlače, ozná-
menia, priesvitky (papiernický tovar), reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, pútače  
z papiera alebo lepenky, planogramy, tlačivá, 
formuláre, zoznamy, tlačené časové plány a har-
monogramy, diagramy, hektografy, počítacie arit-
metické tabuľky, papierové alebo kartónové ta-
buľky, blahoprajné pohľadnice, fotografie, stoja-
ny na fotografie, albumy, atlasy, mapy, glóbusy, 
obrazy, obrazy (maľby), litografie, umelecké li-
tografie, rytiny, tlač (rytiny), grafiky, grafické 
reprodukcie, zobrazenia, portréty, plagáty, pošto- 
 

vé hracie pohľadnice, poštové známky, makety, 
maľovanky, stolové papierové prestieranie - obrús-
ky, papierové podložky na stôl (anglické prestie-
ranie), papierové obrusy, prikrývky na stôl, pa-
pierové podložky pod poháre, materiály na peča-
tenie, jednorazové plienkové nohavičky z papiera 
alebo buničiny, detské plienky z papiera a buni-
činy, baliaci papier, baliace materiály na báze 
škrobu, bublinové obaly z plastických materiálov 
(na balenie), plastové fólie na balenie, viskózové 
fólie na obaľovanie, vrecia, vrecká z papiera ale-
bo plastických materiálov, vrecká na odpadky  
z papiera alebo plastických materiálov, obaly, 
puzdrá na doklady, puzdrá na šekové knižky, le-
penkové alebo papierové škatule, lepenkové ale-
bo papierové obaly na fľaše, papierové obaly na 
mliečne výrobky, náhradné diely, časti a súčasti 
na uvedené tovary, náhradné náplne do uve de-
ných tovarov, obaly, puzdrá a stojany na uvedené 
tovary patriace do tejto triedy. 
25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca pote-
niu, body bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, 
čelenky, čiapky, čiapkové šilty, dámske róby a ša-
ty, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrá-
niče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy), kom-
binézy (oblečenie), kombinézy na vodné lyžova-
nie, kabáty, košele, krátke nohavice, krátke kabá-
tiky, kravaty, kožušiny (oblečenie), kostýmy, kor-
zety, kovové časti na obuv a opasky, nohavice, 
nohavičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, 
oblečenie z kože, obuv, odevy, opasky, peleríny, 
pančuchy a pančuchové nohavice, plášte, plavky, 
pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsen-
ky, podväzky, polokošele, pokrývky hlavy, po-
nožky, potníky, pulóvre, pyžamá, rukavice, ru-
kávniky, saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, 
sukne, svetre, šatky, šály, šaty, športová obuv, 
športové tričká a dresy, spodničky, tielka, tričká, 
topánky, vesty, uniformy, vrchné ošatenie. 
35 - Marketing, reklama, reklamná a propagačná 
činnosť, reklamné agentúry, podpora predaja pre 
tretie osoby, prieskum trhu, prieskum verejnej mien-
ky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov me-
dzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským pro-
stredím), spracovanie textov, sprostredkovateľ-
ská činnosť v oblasti predaja reklamných pred-
metov, rozširovanie reklamných oznamov, prená-
jom reklamných materiálov, vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných materiálov a zvukovo-ob-
razových záznamov a periodických a neperiodic-
kých publikácií, predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja, predvá-
dzanie tovaru, obchodné a podnikateľské infor-
mácie, komerčné informačné kancelárie, marke-
tingové štúdie, obchodný a podnikateľský prie-
skum, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej čin-
nosti, obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo, podpora predaja (pre tretie osoby), or-
ganizovanie audiovizuálnych predstavení na ko-
merčné a reklamné účely, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, vydávanie  
a rozširovanie reklamných textov, vydávanie rek-
lamných alebo náborových textov, zásielkové rek-
lamné služby, zbieranie údajov do počítačových 
databáz, zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach, sprostredkovanie obchodu s tovarom, 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triedach 35, 37, 41 a 42. 
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37 - Oprava opotrebovaných alebo poškodených 
bicyklov, servis, opravy, údržba a montáž výrob-
kov uvedených v triede 12. 
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, infor-
mácie o m ožnostiach rozptýlenia, informácie  
o možnostiach zábavy, informácie o výc hove  
a vzdelávaní, internátne školy, služby v kempin-
goch so športovým programom, výchovno-zá-
bavné klubové služby, činnosť umeleckej a špor-
tovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry 
a športu, kluby zdravia (telesné cvičenia), obve-
selenie, organizácia a vedenie dielní na výučbu, 
organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie 
a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie 
kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, 
organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizo-
vanie plesov, organizovanie predstavení (mana-
žérske služby), organizovanie súťaží vedomos-
tných alebo zábavných, organizovanie súťaží 
krásy, organizovanie športových súťaží, organi-
zovanie živých vystúpení, zábavné parky, služby 
prázdninových táborov (zábava), prevádzkovanie 
športových zariadení, služby pre oddych a rekre-
áciu, rozhlasová zábava, vydávanie kníh, vydá-
vanie textov s výnimkou reklamných alebo nábo-
rových, filmová tvorba, fotografická reportáž, fo-
tografovanie, výroba (tvorba) videofilmov, výro-
ba zábavy, pobavenie, živé predstavenia, nahrá-
vanie videopások, vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných textov, vydávanie 
periodických a neperiodických publikácií s vý-
nimkou reklamných, zverejňovanie a vydávanie 
kníh, revue a magazínov, požičiavanie nahratých 
nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záz-
namov. 
42 - Grafický dizajn, módny dizajn, umelecký di-
zajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, prie-
myselný dizajn, prieskumy (inžinierske práce), 
štúdie technických projektov, spravovanie autor-
ských práv, tvorba softvéru. 

(540) MERIDA 
(732) Merida Slovakia s.r.o., Stavebná 36, 974 01 Ban-

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

 
 

(111) 220358 
(151) 11.1.2008 
(156) 4.5.2017 
(180) 4.5.2027 
(210) 814-2007 
(220) 4.5.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mlieko, mliečne výrobky, predovšetkým 

mlieko na pitie, kyslé mlieko, cmar; jogurt, 
ovocný jogurt, čokoládový alebo kakaový jogurt; 
nealkoholické miešané mliečne nápoje (s preva-
hou mlieka), kefír, smotana, jemný biely syr, 
jemný biely syr s ovocím a bylinkami; dezerty 
zložené hlavne z mlieka a ochucovadiel so žela-
tínou a/alebo škrobom ako spojivom; maslo, čisté 
maslo, syry a syrové produkty, mlieko a srvátko-
vý prášok ako potravina, dietetické jogurty nie na 
lekárske účely. 
30 - Pudingy, zmrzlina, prášok na výrobu zmrzliny. 
 

(540) SRDÍČKO 
(732) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 

Mertingen, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220413 
(151) 11.1.2008 
(156) 26.6.2017 
(180) 26.6.2027 
(210) 1147-2007 
(220) 26.6.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, fi-

nancií a riadenia (manažmentu) podnikov, pora-
denstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja pod-
nikov, ekonomické a finančné analýzy a predpo-
vede, analýzy nákladov, zaraďovanie, vyhľadá-
vanie a poskytovanie informácií v bankových da-
tabázach pre zákazníkov, vedenie kartoték a cen-
trálnych kartoték, poskytovanie výpisov z účtov, 
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, te-
lekomunikačných prostriedkov, elektronických 
médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, 
terminálov a internetu. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov-
níctva, home-banking, bankové služby; finan-
čníctvo, finančné poradenstvo, finančné analýzy, 
finančné služby, prijímanie vkladov vrátane ter-
mínovaných vkladov, vedenie bankových účtov 
klientov, poskytovanie výpisov z bankových úč-
tov klientov, vedenie vkladných knižiek, vydá-
vanie cenín a cenných papierov, úvery, pôžičky  
a iné formy financovania, investovanie do cen-
ných papierov na vlastný účet, kapitálové inves-
tície, financovanie spoločných podnikov, majet-
kové účasti, finančný prenájom (lízing), platobný 
styk (prevod finančných prostriedkov) a zúčto-
vanie (klíring), elektronický prevod kapitálu, pla-
tobné prevody vykonávané elektronicky, vydá-
vanie a správa platobných prostriedkov vrátane 
platobných kariet, úverových (kreditných) a de-
betných kariet, cestovných šekov a ich overova-
nie, bankové služby poskytované prostredníc-
tvom bankomatov, záruky, kaucie, ručenie, otvá-
ranie akreditívov, obstarávanie inkasa vrátane 
dokumentárneho inkasa, obchodovanie na vlast-
ný účet alebo na účet klienta s valutami a deví-
zovými hodnotami, obchodovanie v obl asti ter-
mínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových 
a úrokových obchodov, obchodovanie s prevodi-
teľnými cennými papiermi, obchodovanie so zla-
tými a striebornými mincami, finančné maklér-
stvo, hospodárenie s cennými papiermi klienta na 
jeho účet vrátane poradenstva (portfolio mana-
gement), uloženie a správa cenných papierov 
alebo iných hodnôt, činnosti depozitára, zmená-
renská činnosť (nákup devízových prostriedkov), 
prenájom bezpečnostných schránok a denného  
a nočného trezoru, úschova cenností v bezpeč-
nostných schránkach, vykonávanie hypotekár-
nych obchodov, ostatné bankové a finančné čin-
nosti a transakcie, poradenstvo v oblasti bankov-
níctva a financií, poskytovanie bankových a finan- 
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čných informácií, sprostredkovateľská činnosť  
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca 
s bankovou činnosťou alebo stavebným spore-
ním, výpisy z bankových účtov klientov, finanč-
né odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva, 
poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, telekomunikačných prostriedkov, elektro-
nických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a sve-
tovej počítačovej siete (internet). 
38 - Elektronická pošta, služby poskytované elek-
tronickými tabuľami (telekomunikačné služby), 
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a ob-
rázkov prostredníctvom komunikačných médií, 
telekomunikačných prostriedkov, elektronických 
médií, elektronickej pošty. 

(540) Balík Výhoda 50 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 220432 
(151) 11.1.2008 
(156) 19.2.2017 
(180) 19.2.2027 
(210) 5162-2007 
(220) 19.2.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 16, 35, 40, 41, 42 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov obsiahnuté v triede 16; tlačoviny; rek-
lamné tlačoviny; periodické a neperiodické pub-
likácie; knihárske výrobky; knihy; fotografie; 
noviny a časopisy vrátane ich príloh a mimoriad-
nych vydaní; firemné časopisy; výročné správy; 
katalógy; prospekty; plagáty; kalendáre; pohľad-
nice; brožúry; pútače z papiera alebo z lepenky; 
etikety s výnimkou textilných; letáky; pozvánky; 
papiernický tovar; obalové materiály z plastic-
kých hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; grafické zobrazenie; písacie potreby. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
činnosť reklamnej agentúry; poradenská a kon-
zultačná činnosť v oblasti reklamy, inzercie a pro-
pagácie; rozhlasová a t elevízna reklama; návrhy 
a výroba televíznych a rozhlasových reklamných 
spotov; online reklama v počítačovej komuni-
kačnej sieti; prenájom reklamných priestorov, rek-
lamnej plochy, reklamného času a reklamných 
materiálov; vydávanie a ak tualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky); zásielkové reklamné služby; príprava inzert-
ných stĺpcov; organizovanie komerčných alebo 
reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie zá-
bavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na 
reklamné a obchodné účely; lepenie plagátov; 
predvádzanie tovaru, predvádzanie ako služby 
modeliek na reklamné účely a podporu predaja; 
kopírovanie; prieskum trhu a verejnej mienky; 
marketing; obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo; obchodný manažment v oblasti ume-
nia; poradenstvo a poskytovanie informácií v ob-
lasti služieb patriacich do tejto triedy; sprostred- 
 

kovanie služieb patriacich do tejto triedy; spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi patriacimi do trie-
dy 16 a s reklamnými predmetmi, obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triede 41 a 42. 
40 - Služby fotoateliérov; fototlač; litografická 
tlač; ofsetové tlačenie a tlač; kreslenie; rytie; 
gravírovanie; sérigrafia, sieťotlač; tlač, tlačenie; 
plotrovanie. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových progra-
mov; výroba videofilmov; organizovanie hudob-
no-kultúrnych akcií; organizovanie hudobných  
a tanečných akcií; organizovanie plesov a banke-
tov; organizovanie módnych prehliadok; organi-
zovanie súťaží krásy; organizovanie vedomos-
tných, zábavných a športových súťaží; organizo-
vanie živých vystúpení a hudobných koncertov; 
plánovanie a organizovanie večierkov; organizo-
vanie predstavení (manažérske služby); organi-
zovanie konferencií, tlačových konferencií, semi-
nárov a kongresov; organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; fotografická reportáž; 
fotografovanie; poskytovanie elektronických pub-
likácií online bez možnosti kopírovania; online 
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej for-
me, zverejňovanie textov okrem reklamných; 
elektronická edičná činnosť v malom; vydavateľ-
ská činnosť; poradenstvo v oblasti služieb patria-
cich do tejto triedy. 
42 - Grafické služby patriace do tejto triedy; gra-
fický dizajn; obalový dizajn, navrhovanie obalov; 
umelecký dizajn; priemyselný dizajn; výzdoba 
interiérov; vytváranie a udržiavanie počítačových 
stránok pre zákazníkov; poradenstvo v obl asti 
služieb patriacich do tejto triedy. 

(540) 

  
 

(591) modro-sivá, biela 
(732) LEBO creative, s. r. o., Svätoplukova 5, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220434 
(151) 11.1.2008 
(156) 21.2.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 5177-2007 
(220) 21.2.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Cestá, cestá na koláče, chuťové prísady, mas-

lové, tukové cesto, výrobky z múky, príchuti do 
potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, 
príchuti s výnimkou éterických olejov, zákusky, 
koláče. 
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(540) 

  
 

(591) žltá, červená 
(732) Németh Klaudius, KONZUM, Hlavná 30/61, 935 63 

Čata, SK; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220450 
(151) 11.1.2008 
(156) 14.5.2017 
(180) 14.5.2027 
(210) 5512-2007 
(220) 14.5.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie  

a čistenie bielizne; detergenty; mydlá; škrob na 
pranie; moridlá (farbivá na pranie); pracie príp-
ravky; pracie prípravky na čistenie za sucha; prí-
pravky na čistenie kobercov; šampóny; prípravky 
na odvápnenie a odstraňovanie vodného kameňa 
pre domácnosť; zmäkčovadlá na bielizeň, prísady 
na pranie; prípravky na odstraňovanie škvŕn. 

(540) POISTENIE PROTI ŠKVRNÁM 
(732) Reckitt Benckiser Vanish B.V., Siriusdreef 14, 

2132WT Hoofddorp, NL; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220475 
(151) 11.1.2008 
(156) 17.5.2017 
(180) 17.5.2027 
(210) 5546-2007 
(220) 17.5.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 14 
(511) 14 - Kazety na šperky, puzdrá na šperky, skrinky 

na šperky, šperkovnice, všetko zo vzácnych ko-
vov a ich zliatin alebo postriebreného alebo z po-
zláteného kovu; klenoty, medaily, náhrdelníky, 
náušnice, prstene, spony do viazaniek, manžeto-
vé gombíky, kľúčenky; šperky, najmä brošne, ih-
lice, medailóny, náramky, prívesky, retiazky a špen-
dlíky; figúrky, ozdoby a gombíky z drahých ko-
vov; bižutéria, drahokamy. 

(540) Beneto 
(732) TITAN spol. s r.o., Koněvova 2660/141, Žižkov, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 220476 
(151) 11.1.2008 
(156) 17.5.2017 
(180) 17.5.2027 
(210) 5547-2007 
(220) 17.5.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 14 
(511) 14 - Kazety na šperky, puzdrá na šperky, skrinky 

na šperky, šperkovnice, všetko zo vzácnych ko-
vov a ich zliatin alebo postriebreného alebo z poz-
láteného kovu; klenoty, medaily, náhrdelníky, ná-
ušnice, prstene, spony do viazaniek, manžetové 
gombíky, kľúčenky; šperky, najmä brošne, ihlice, 
medailóny, náramky, prívesky, retiazky a špendlíky; 
figúrky, ozdoby a gombíky z drahých kovov; bi-
žutéria, drahokamy. 

(540) SCREAM 
(732) TITAN spol. s r.o., Koněvova 2660/141, Žižkov, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220480 
(151) 15.1.2008 
(156) 21.3.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 562-2007 
(220) 21.3.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 35, 39 
(511) 35 - Sprostredkovanie obchodu s pohonnými hmo-

tami, sprostredkovanie obchodu s tovarom, ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 39 s výnimkou sprostredkovania dopravy. 
39 - Predaj cestovných lístkov a miesteniek; ve-
rejná cestná hromadná pravidelná osobná dopra-
va, verejná cestná hromadná nepravidelná osobná 
doprava, sprostredkovanie dopravy. 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá, biela 
(732) SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 H u-

menné, SK; 
 
 

(111) 220507 
(151) 13.2.2008 
(156) 6.12.2016 
(180) 6.12.2026 
(210) 2246-2006 
(220) 6.12.2006 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 8 (511) 14, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 
(511) 14 - Drahé kovy, kamene a výrobky z nich zho-

tovené, klenotnícky tovar, bižutéria a hodinárske 
predmety. 
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16 - Papier, papierenské výrobky, tlačiarenské vý-
robky, najmä noviny, časopisy, reklamné tlačoviny, 
obaly. 
18 - Kože, imitácie kože, výrobky vyrobené  
z týchto materiálov, cestovné potreby, ktoré nie 
sú obsiahnuté v iných triedach. 
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar. 
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, marketing, prieskum tr-
hu, ponúkanie výrobkov pre tretie osoby za úče-
lom umožnenia spotrebiteľovi, aby si tieto vý-
robky mohol pohodlne prezerať a nakupovať, 
komerčné využitie internetu v oblastiach komer-
čných internetových médií - internetový obchod 
všetkých druhov, obchodovanie prostredníctvom 
internetu. 
36 - Finančné služby a poradenstvo v oblasti fi-
nančných služieb, peňažné služby a poradenstvo 
v oblasti peňažných služieb, služby týkajúce sa 
nehnuteľností, najmä prenájom a správa nehnu-
teľností a poradenstvo v oblasti týchto služieb. 
38 - Rozširovanie elektronických časopisov a ďal-
ších materiálov prostredníctvom elektronickej dá-
tovej telekomunikačnej siete, najmä prostredníc-
tvom internetu. 
39 - Doprava a skladovanie. 
40 - Spracovanie materiálov, tlač, krajčírstvo. 
41 - Organizovanie výstav, módnych prehliadok, 
DTP práce, usporadúvanie školení, vydavateľská 
činnosť. 
42 - Tvorba elektronických novín a časopisov, 
tvorba a správa webových stránok. 
44 - Kozmetické, regeneračné a skrášľovacie služ-
by, soláriá a poradenstvo v oblasti týchto služieb. 
45 - Svadobné agentúry, požičiavanie odevov. 

(540) 

  
 

(732) Kokolusová Anna, RNDr., Valtická 17, 628 00 Brno, 
CZ; 

(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 220514 
(151) 13.2.2008 
(156) 8.12.2016 
(180) 8.12.2026 
(210) 6436-2006 
(220) 8.12.2006 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 8 (511) 35, 36 
(511) 35 - Reklama; televízna reklama; online reklama 

v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; prenájom reklamné-
ho času vo všetkých komunikačných médiách; 
prenájom reklamných materiálov a priestorov; 
podpora predaja. 

 
 
 

36 - Sponzorstvo; sprostredkovanie sponzorstva; 
organizovanie zbierok; organizovanie dobročin-
ných zbierok; zbieranie peňazí na dobročinné 
účely. 

(540) 

  
 

(732) Orange Brand Services Limited, 3 More London 
Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB; 

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

(111) 220515 
(151) 13.2.2008 
(156) 21.12.2016 
(180) 21.12.2026 
(210) 6511-2006 
(220) 21.12.2006 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 8 (511) 6, 16, 17, 19, 37, 42 
(511) 6 - Stavebné materiály vyrobené z obyčajných 

kovov; oplotenia, nádrže, silá, kontajnery, rezer-
voáre, zásobníky, konštrukčné prvky na stabili-
zovanie zeminy, plechy, siete, pláty a tabule, pa-
nely, obklady, výplne, tvarované profily, obklady 
(krytina), bloky a podložky, tyče, prúty, drôty, 
pásy, výstuže, rámy a nosné konštrukcie, všetky 
vyrobené z obyčajných kovov; kovové rúry, tru-
bice, hadice a valce, nie ako kotlové rúry alebo 
časti strojov; kovy na zváranie; skrutky, svorní-
ky, matice, háky a klince, všetky vyrobené  
z obyčajných kovov; časti a súčasti pre všetky 
uvedené tovary. 
16 - Tlačoviny; nákresy a schémy; fotografie; 
tlačené publikácie a písacie a kancelárske potre-
by s výnimkou nábytku. 
17 - Plasty vo forme tabúľ a fólií, pásov, sietí, 
mriežok, plátov, panelov, obkladov, blokov a pod-
ložiek, profilov, prútov, tyčí, rúr a/alebo hadíc; 
adhezívne pásky, pruhy, prúžky, tesnenia s vý-
nimkou na lekárske použitie, kancelárske použi-
tie alebo na použitie v domácnosti; tesnenia z plas-
tových materiálov; výrobky a materiály na izolá-
ciu, všetko vyrobené z plastových materiálov; 
časti a súčasti pre všetky uvedené tovary. 
19 - Stavebné materiály úplne alebo hlavne ne-
kovové; konštrukcie na mechanické stabilizova-
nie zeminy; konštrukcie na zadržiavanie zeminy; 
nekovové výrobky na použitie v konštrukciách 
stavebného inžinierstva; nekovové spevňovacie 
prvky pre konštrukcie stavebného inžinierstva; 
výrobky a materiály pre stavebníctvo; výrobky  
z betónu; konštrukčné prvky na stabilizovanie 
zeminy, konštrukčné prvky na stabilizovanie ze-
miny vyrobené z plastových materiálov; bloky  
a podložky, panely, obklady, výplne, oplotenia, 
rezervoáre, zásobníky, nádrže a silá; stavebné 
výstuže (obloženia) s výnimkou kovových; časti 
a príslušenstvo všetkých uvedených tovarov. 
37 - Stavebná činnosť; stavebná údržba, demo-
lačné a opravárenské služby; služby stavebného 
inžinierstva; služby konštrukčného stavbárstva; 
konštrukcie a opravy ciest, dráh a prechodov, 
mostov, mostových pilierov, štruktúr na stabili- 
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zovanie zeminy, hrádzí, zadržiavacích stien, mor-
ských hrádzí, tunelov, kanálov a stok, oplotení, 
rezervoárov, nádrží a síl; zemné práce; rekultivá-
cia krajiny; výkopové práce; bagrovanie; staveb-
ný dozor; poradenstvo týkajúce sa uvedených 
služieb; príprava správ týkajúcich sa uvedených 
služieb. 
42 - Konzultačné služby, výskum a vývoj v ob-
lasti inžinierstva a strojárstva; konzultačné služ-
by, výskum a vývoj v obl asti stavebného inži-
nierstva a pozemného staviteľstva; služby sta-
vebného dozoru; geodetické služby; služby archi-
tektov; príprava architektonických plánov, správa 
technických výkresov; počítačové programova-
nie; tvorba počítačového softvéru. 

(540) REINFORCED EARTH 
(732) Terre Armée Internationale S.A.S., 1 bi s rue du 

Petit Clamart, 78140 Vélizy-Villacoublay Cedex, 
FR; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 220544 
(151) 13.2.2008 
(156) 27.6.2017 
(180) 27.6.2027 
(210) 1149-2007 
(220) 27.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 9, 16, 45 
(511) 9 - Brožúry, informačné bulletiny, publikácie  

a materiály súvisiace s právnymi vecami v elek-
tronickej podobe. 
16 - Brožúry, informačné bulletiny, publikácie  
a materiály súvisiace s právnymi vecami vydané 
tlačou. 
45 - Poskytovanie právnych služieb; poskytovanie 
služieb v oblasti priemyselných práv a duševného 
vlastníctva. 

(540) 

  
(591) modrá 
(732) Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, 

s.r.o., Námestie 1. mája 3, 811 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 220549 
(151) 13.2.2008 
(156) 13.7.2017 
(180) 13.7.2027 
(210) 1266-2007 
(220) 13.7.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 42 
(511) 9 - Počítače, počítačový softvér, počítačový hard-

vér, periférne zariadenia počítačov, prístroje a za-
riadenia na spracovanie a ukladanie údajov a dát, 
elektronické testovacie a meracie zariadenia a ich 
súčasti, programy na počítačové hry, magnetické 
nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, no-
siče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizu-
álne záznamové disky. 

 

16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové 
propagačné materiály, informačné brožúry, foto-
grafie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, 
časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené 
v tejto triede, kancelárska technika uvedená v tej-
to triede, náhradné diely a príslušenstvo kance-
lárskej techniky uvedené v tejto triede. 
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti strojárske-
ho, stavebného a drevospracujúceho priemyslu, 
chemického a petrochemického priemyslu, sklár-
skeho priemyslu, obuvníckeho priemyslu, textil-
ného priemyslu, v energetike, s potravinárskymi 
výrobkami, s tabakovými výrobkami, s doprav-
nými prostriedkami a ich príslušenstvom, s kan-
celárskou a výpočtovou technikou, s elektrickými 
zariadeniami, s televíznymi anténami, s rozhla-
sovými anténami, so satelitnými zariadeniami,  
s elektronikou, s elektroinštalačným materiálom, 
s elektrickými prístrojmi a zar iadeniami, so za-
bezpečovacou technikou, s priemyselnou televí-
ziou, s reprodukčnou technikou, s telekomuni-
kačnými zariadeniami, činnosti reklamnej agen-
túry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie rek-
lamných materiálov, prenájom reklamných prie-
storov a plôch, prenájom reklamných materiálov, 
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie rek-
lamných textov, prenájom kancelárskych strojov 
a zariadení, aranžovanie výkladov, analýzy ná-
kladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podni-
kateľský prieskum, poradenstvo v obc hodnej 
činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zaria-
dení, obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo, organizovanie výstav na obchodné a re-
klamné účely, odborné obchodné poradenstvo, 
prieskum trhu, kopírovanie alebo rozmnožovanie 
dokumentov, prieskum verejnej mienky, sekre-
társke služby, účtovníctvo, vedenie účtovných 
kníh, marketingové štúdie. 
36 - Finančné analýzy, finančné informácie, fi-
nančné poradenstvo, finančné konzultačné služ-
by, finančný lízing, konateľstvo, jednateľstvo, 
prevádzkovanie záložní. 
37 - Montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov 
a zariadení. Montáž, opravy a údržba počítačov. 
38 - Elektronická pošta; služby zabezpečujúce vstup 
do telekomunikačných sietí; poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete; prenos správ a obrazových informácií 
pomocou počítača; počítačová komunikácia; te-
lekomunikačné informácie; komunikácia pomo-
cou počítačových terminálov; komunikácia po-
mocou telefónov; telefonické služby, telekomu-
nikačné služby, komunikácia prostredníctvom 
optických káblov; posielanie správ; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete. 
39 - Automobilová preprava, nákladná doprava, 
prenájom vozidiel a automobilov, balenie tovaru, 
informácie o do prave, rezervácia v dopra ve, in-
formácie o pre prave, informácie o us kladnení, 
osobná doprava, poskytovanie pomoci pri dopra-
ve, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom 
skladísk, prepravné služby, skladovanie, sklado-
vanie tovaru, služby v doprave a preprave, spros-
tredkovanie prepravy, uskladnenie tovaru. 
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42 - Prenájom výpočtovej techniky, aktualizova-
nie, inštalácia, servis a spúšťanie počítačových 
programov, počítačové programovanie, prenájom 
prístupového času k počítačovým databázam, po-
radenské služby v oblasti počítačového hardvéru 
a softvéru, prenájom počítačového softvéru, ob-
novovanie počítačových databáz, zhotovovanie 
kópií počítačových programov, prieskum v ob-
lasti využitia počítačov, návrh a tvorba počítačo-
vých systémov a softvéru, počítačové systémové 
analýzy, prevod a konverzia počítačových prog-
ramov a údajov, vytváranie, umiestňovanie a udr-
žiavanie počítačových stránok (web). 

(540) 

  
 

(732) RSNET s. r. o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 
Rimavská Sobota, SK; 

(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 
 

(111) 220558 
(151) 13.2.2008 
(156) 17.1.2017 
(180) 17.1.2027 
(210) 5049-2007 
(220) 17.1.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jedlé oleje  

a tuky. 

(540) FIGURA 
(732) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Virof-

lay, FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, advokátska kancelá-

ria, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 220564 
(151) 13.2.2008 
(156) 16.4.2017 
(180) 16.4.2027 
(210) 5426-2007 
(220) 16.4.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, kávové prípravky  

a nápoje; ľadová káva; kávové náhradky, výťaž-
ky z kávových náhradiek, prípravky a nápoje pri-
pravované na báze kávových náhradiek; cigória; 
čaj, čajové výťažky, čajové prípravky a nápoje; 
ľadový čaj; jedlý ľad, prípravky zo sladu; kakao 
a prípravky a nápoje pripravené na báze kakaa;  
 

 čokoláda, čokoládové výrobky, čokoládové príp-
ravky a nápoje; cukrovinky, sladkosti, bonbóny; 
žuvačky; prírodné sladidlá; pekárske výrobky, 
chlieb, kvasnice, jemné pečivo; sušienky, múčni-
ky, keksy, oplátky, karamelky, pudingy, zmrzli-
ny, vodové zmrzliny, šerbety ako zmrzlinové ná-
poje, mrazené cukrovinky, mrazené koláče, jem-
né zmrzliny, mrazené dezerty, mrazené jogurty; 
spojovacie prísady na výrobu zmrzlín a/alebo 
vodových zmrzlín a/alebo šerbetov a/alebo mra-
zených cukroviniek a/alebo mrazených koláčov 
a/alebo jemných zmrzlín a/alebo mrazených de-
zertov a/alebo mrazených jogurtov; med a ná-
hradky medu; cereálie, müsli, kukuričné lupien-
ky, cereálne tyčinky, hotové jedlá z cereálií; ce-
reálne výrobky; ryža, cesto, cestoviny; potraviny 
pripravené na báze ryže, múky alebo cereálií, tiež 
vo forme hotových jedál; pizza; sendviče; zmesi 
cestovín a cesta pripraveného na pečenie v rúre; 
omáčky; sójová omáčka; kečup, aromatické ale-
bo korenisté výrobky na jedlo, potravinárske ko-
renie, koreniny, šalátové dresingy, majonéza; 
horčica; ocot. 

(540) KOKO 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH; 
(740) Csekesová Erika, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220614 
(151) 13.2.2008 
(156) 3.7.2017 
(180) 3.7.2027 
(210) 5762-2007 
(220) 3.7.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamná a propagačná činnosť, prieskum 

trhu, prieskum verejnej mienky, odborné obchod-
né poradenstvo, personálne poradenstvo, pora-
denská a konzultačná činnosť v oblasti personál-
neho manažmentu, poradenská a konzultačná čin-
nosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 
41 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti 
vzdelávania, poradenská a konzultačná činnosť  
v oblasti spoločenského správania, módy a etike-
ty (výchova, vzdelávanie), organizovanie a vede-
nie kurzov, školení a konferencií, vyučovanie  
v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tl-
močnícke služby. 

(540) Zaostrené na ľudí ... 
(732) HUMAN CAPITAL s.r.o., Na Vŕšku 8, 811 01 

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

 
 

(111) 220615 
(151) 13.2.2008 
(156) 3.7.2017 
(180) 3.7.2027 
(210) 5763-2007 
(220) 3.7.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 35, 41 
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(511) 35 - Reklamná a propagačná činnosť, prieskum tr-
hu, prieskum verejnej mienky, odborné obchodné 
poradenstvo, personálne poradenstvo, poraden-
ská a konzultačná činnosť v oblasti personálneho 
manažmentu, poradenská a konzultačná činnosť 
v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 
41 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti 
vzdelávania, poradenská a konzultačná činnosť  
v oblasti spoločenského správania, módy a etike-
ty (výchova, vzdelávanie), organizovanie a vede-
nie kurzov, školení a konferencií, vyučovanie  
v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tl-
močnícke služby. 

(540) 

  
 

(732) HUMAN CAPITAL s.r.o., Na Vŕšku 8, 811 01 
Bratislava, SK; 

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

(111) 220645 
(151) 13.2.2008 
(156) 14.1.2017 
(180) 14.1.2027 
(210) 69-2007 
(220) 14.1.2007 
(310) 439150 
(320) 14.7.2006 
(330) CZ 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 3, 5, 29, 30, 35 
(511) 3 - Prípravky a prostriedky na toaletné účely, koz-

metika, kozmetické výrobky a prípravky, najmä 
prípravky na starostlivosť a pestovanie pokožky 
patriace do tejto triedy, zvlášť krémy, gély, mlie-
ka, tuky a oleje, vitamínové preparáty pre telovú 
kozmetiku a na zoštíhlenie, masážne a masírova-
cie gély na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti 
a únavy a na zlepšenie kondície, nie na liečebné 
účely. 
5 - Výrobky a prípravky chemické, farmaceutic-
ké, veterinárne, hygienické, dezinfekčné, antisep-
tické, antibakteriálne a antiparazitné v rámci tejto 
triedy na liečebné účely, potravinové doplnky, 
najmä dietetické, farmaceutické a výživové po-
traviny a posilňujúce požívatiny včítane nápojov 
na liečebné účely, ako sú proteínové, vitamínové, 
multivitamínové, energetické, iónové, izotonické 
nápoje, tiež obohatené adaptogény, minerálne 
vody (včítane stopových prvkov), dietetické a vý-
živové nápoje, diétne a nutričné prípravky na lie-
čebné účely, proteínové, vitamínové, multivitamí-
nové, energetické, ionové, minerálne (včítane sto-
pových prvkov) a výživové preparáty na liečebné 
účely, bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky 
alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, ale-
bo kapsuly, alebo žuvačky s liečivými prísadami, 
dietetické látky upravené na lekárske účely, vý-
živa pre dojčatá, doplnky výživové na lekárske 
účely, bielkovinové prípravky alebo potrava na  
 
 

lekárske účely, balzamy, krémy a masti na lekár-
ske účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely, 
tuky na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na 
lekárske účely, vitamínová a minerálna výživa vo 
forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako 
výživové prídavky k po travinám, kvasnice na 
farmaceutické účely, výživné alebo dietetické 
prípravky na lekárske účely na denné doplnenie 
stravy (včítane fitnes prípravkov) ako instantná 
strava alebo samostatná (vlastná) zmes, ktorá sa 
skladá hlavne z mlieka v pr ášku alebo zo živo-
číšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež s prí-
davkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopo-
vých prvkov, alebo cukru; prírodné liečivé vý-
ťažky, posilňujúce a antibakteriálne prípravky - 
toniká, drogy na liečebné účely, farmaceutické 
prípravky pre starostlivosť o pokožku, medici-
nálne sirupy a emulzie, výťažky z bylín a kombi-
nované prípravky vitamínov, minerálov, stopo-
vých prvkov a bylinných výťažkov, výrobky na 
prevenciu alebo utíšenie bolesti, výrobky zo 
žriedlových vôd na liečebné účely. 
29 - Proteín na ľudskú spotrebu, proteínové vý-
robky a prípravky na výživu, prípravky zvláštnej 
výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým 
energetickým výdajom, želatína, želatínové vý-
robky a prípravky na výživu, tuky jedlé, oleje 
jedlé, extrakty z chalúh ako výživa, výživné prí-
pravky na denné doplnenie stravy (včítane fitnes 
prípravkov) ako instantná strava alebo samostat-
ná (vlastná) zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlie-
ka v prá šku alebo zo živočíšnych, alebo zeleni-
nových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov 
alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo 
cukru, všetko nie na liečebné účely. 
30 - Potraviny rastlinného pôvodu pripravené na 
konzumáciu alebo konzervovanie, ako i stimu-
lanty na zlepšenie chuti potravín patriace do trie-
dy 30, cukrovinky a potravinové doplnky vo for-
me práškových zmesí, tabletiek, toboliek, kapsúl, 
dražé, bonbónov, pastiliek, práškov, cukroviniek 
alebo žuvačiek, vitamíny, minerály, multiminerá-
lové komplexy a stopové prvky ako doplnky vý-
živy, tiež obohatené adaptogény, esencie a v ý-
ťažky do potravín zaradené v triede 30, všetko 
nie na lekárske účely. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, pred-
vádzanie tovarov, sprostredkovanie interaktívne-
ho obchodu s tovarom a vytváranie predajných 
sietí, zhromažďovanie rôzneho tovaru pre tretie 
osoby (okrem ich prepravy) v rozsahu tovaro-
vých tried 3, 5, 29, 30, 31, 32 a 33 za účelom 
umožnenia spotrebiteľom, aby si tieto výrobky 
mohli pohodlne prehliadať a nakupovať, malo-
obchodné a/alebo veľkoobchodné služby s uve-
denými tovarmi, maloobchodné a/alebo veľko-
obchodné služby s vyššie uvedenými tovarmi in-
zerovanými v reklame, dovozná a vývozná agen-
túra. 

(540) HERBAMEDICUS 
(732) Ramík Jan, Na Nábřeží 16/27, 736 01 Havířov - 

Město, CZ; 
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 
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(111) 220652 
(151) 13.2.2008 
(156) 15.2.2017 
(180) 15.2.2027 
(210) 318-2007 
(220) 15.2.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 5, 35, 41, 44 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, chemické prípravky 

na farmaceutické alebo lekárske účely, chemické 
činidlá na lekárske a zverolekárske účely, zvero-
lekárske výrobky, narkotiká, liečivá na ľudskú 
spotrebu, digestíva na farmaceutické účely, en-
zýmy na lekárske účely, krv na lekárske účely, 
liečivé prípravky do kúpeľa, plné lekárničky, lie-
čivé nápoje, liečivé čaje, absorpčné tampóny, de-
zinfekčné prípravky, hygienické výrobky na le-
kárske použitie, dietetické látky prispôsobené na 
lekárske účely, náplasti, obväzový materiál. 
35 - Organizovanie výstav a verejných prezentá-
cií na obchodné alebo reklamné účely predovšet-
kým v súvislosti s uvedenými tovarmi a v súvis-
losti s lekárskymi a zdravotníckymi službami, 
sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšet-
kým s liekmi a liečivami, maloobchodné služby  
v oblasti liekov a liečiv, maloobchodné služby  
v oblasti nealkoholických nápojov, mliečnych 
nápojov, koktailov, piva, vína, destilátov, mäso-
vých výrobkov a bezmäsitých jedál, odborné ob-
chodné poradenstvo, predovšetkým obchodné po-
radenstvo v zdravotníctve a farmácii, obchodné po-
radenstvo pri riadení pôrodníc, zdravotných stre-
dísk, lekární, nemocníc, kliník, sanatórií, predvá-
dzanie na reklamné účely a podporu predaja, rek-
lamné činnosti, propagačná činnosť so zamera-
ním na zdravotnú osvetu, online reklama v počí-
tačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných alebo náborových materiá-
lov, vzťahy s verejnosťou, marketingové štúdie, 
kancelárie zaoberajúce sa dovozom alebo vývo-
zom, podpora predaja pre tretie osoby, účtovníc-
tvo, vedenie kartoték v počítači, sekretárske služ-
by, obchodné alebo podnikateľské informácie, 
sprostredkovanie uvedených služieb. 
41 - Školenia, výcvik, telesné cvičenie, predpô-
rodné cvičenia, vzdelávanie, vydávanie periodic-
kej a neperiodickej tlače, časopisov, novín, kníh 
predovšetkým z oblasti zdravotníctva a farmácie, 
vydávanie online kníh a časopisov v elektronic-
kej podobe, vydávanie a zverejňovanie textov  
s výnimkou reklamných alebo náborových, orga-
nizovanie a vedenie konferencií, kongresov, se-
minárov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, 
organizovanie plesov, športových súťaží, živých 
vystúpení, služby v oblasti estrád, zábavy a kul-
túrnych podujatí, služby športovísk, detské škôl-
ky, filmová tvorba, tvorba videofilmov, informá-
cie o vz delávaní, zábava, sprostredkovanie uve-
dených služieb. 
44 - Lekárske služby, zdravotná a zd ravotnícka 
starostlivosť, predovšetkým gynekológia a pô-
rodníctvo, neonatológia a perinatológia, fyziatria, 
balneológia a liečebná rehabilitácia, patologická 
anatómia, anestéziológia a intenzívna medicína, 
služby nemocníc, zdravotných stredísk a kliník, 
diagnostické strediská, sanatóriá, súkromné kli-
niky alebo sanatóriá, zotavovne, veterinárna po- 
 

moc, aromaterapeutické služby, detoxikácia toxi-
komanov, farmaceutické poradenstvo, zdravotné 
alebo zdravotnícke poradenstvo, odborné pora-
denstvo pre nemocnice, kliniky, sanatóriá, zdravot-
né strediská a l ekárne, fyzioterapia, služby chi-
ropraktikov, služby optikov, ošetrovateľské služ-
by, služby pôrodnej asistentky, plastická chirur-
gia, psychologické služby, stomatológia, umelé 
oplodňovanie, implantovanie vlasov, masáže, spros-
tredkovanie uvedených služieb. 

(540) SANATÓRIUM KOCH 
(732) R2, spol. s r. o., Moskovská 4, 811 08 Bratislava, 

SK; 
(740) Repák Dušan, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220654 
(151) 13.2.2008 
(156) 2.3.2017 
(180) 2.3.2027 
(210) 439-2007 
(220) 2.3.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 5, 29, 30, 32, 44 
(511) 5 - Dietetické látky a potraviny na klinické a lie-

čebné účely; jedlo a potravinárske výrobky pre 
dojčatá; jedlo a potravinárske látky na liečebné 
účely pre deti a chorých; jedlo a potravinárske 
látky na liečebné účely pre dojčiace matky; vyži-
vovacie a dietetické doplnky na liečebné použi-
tie; vitamínové prípravky, prípravky obsahujúce 
minerály; cukrárske výrobky na liečebné účely. 
29 - Zelenina (konzervovaná, sušená alebo vare-
ná), ovocie (konzervované, sušené alebo varené); 
huby (konzervované, sušené alebo varené), mäso, 
hydina, zverina, ryby a produkty mora, všetky tie-
to tovary vo forme extraktov, polievok, želé, ná-
tierok, zaváranín, varených, mrazených alebo su-
šených jedál; džemy; vajcia; mlieko, smotana, mas-
lo, mlieko, syry a iné potraviny na báze mlieka; 
mliečne náhradky; nápoje pripravované s mlie-
kom; dezerty pripravované s mliekom a dezerty 
pripravované so smotanou; jogurty; sójové mlie-
ko (mliečne náhradky), konzervované sójové bô-
by pre ľudskú spotrebu; jedlé oleje a tuky; prote-
ínové prípravky pre ľudskú spotrebu; bielidlá do 
kávy a/alebo čaju (náhradky smotany); klobásy; 
údeniny, arašidové maslo; polievky, koncentráty 
polievok, husté polievky, bujónové kocky, bujó-
ny, vývary. 
30 - Káva, kávové výťažky, prípravky a nápoje 
pripravené na báze kávy; ľadová káva; náhradky 
kávy, výťažky z náhradky kávy, prípravky a ná-
poje pripravované s náhradkou kávy; cigória; čaj, 
čajové extrakty, prípravky a nápoje pripravované 
s čajom; ľadový čaj; prípravky pre ľudskú spot-
rebu na báze sladu; kakao, prípravky a nápoje na 
báze kakaa; čokoláda, čokoládové tovary, prí-
pravky a nápoje na báze čokolády; sladkosti, 
cukrárske výrobky, cukrovinky; cukor; žuvačky, 
nie na lekárske účely; prírodné sladidlá; pekárske 
výrobky, chlieb, kvasnice, cestoviny; zákusky, 
koláče, sladké pečivá, napolitánky, karamelky, de-
zerty (zahrnuté v tejto triede), pudingy; jedlý ľad, 
vodové zmrzliny, šerbety, ľadové cukrovinky, mra-
zené koláče, zmrzliny, mrazené dezerty, mrazené  
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jogurty, prášky a spojivá (zahrnuté v tejto triede) 
na výrobu jedlého ľadu a/alebo vodových zmrzlín 
a/alebo šerbetov ľadových cukroviniek a/alebo 
mrazených koláčov a/alebo zmrzliny a/alebo ľa-
dových dezertov a/alebo ľadových jogurtov; med 
a medové náhradky; raňajkové cereálie, müsli, 
kukuričné vločky, cereálne tyčinky, hotové jedlá 
z cereálií; cereálne prípravky; ryža, cestoviny; 
halušky; potraviny pripravované s ryžou, múkou 
alebo obilninami, aj vo form e varených jedál; 
pizza; sendviče; prípravky z múčneho cesta a ko-
láčového pečiva pripravené na pečenie; omáčky, 
sójové omáčky; kečup; produkty na korenenie 
alebo ochutenie potravín; jedlé korenie, korenie, 
šalátové dresingy, majonéza; horčica; ocot. 
32 - Stolová voda (bez bubliniek), voda s bublin-
kami alebo sódová voda, spracovaná voda, pra-
menistá voda, minerálna voda, ochutená voda; 
nápoje ochutené ovocím a nápoje pripravované  
s ovocím, ovocné šťavy a zeleninové šťavy, nek-
táre, limonády, nealkoholické nápoje; sirupy, vý-
ťažky a esencie zo sirupov a iné prípravky na vý-
robu nealkoholických nápojov (okrem éterických 
olejov); nápoje pripravované s mliečnymi enzý-
mami; nápoje na báze sóje; nápoje na báze sladu, 
izotonické nápoje. 
44 - Výživové a dietetické poradenské služby; 
služby a poradenstvo pre potravinárske výrobky, 
recepty a mimoriadne ponuky v oblasti chudnu-
tia, udržovania váhy, plánovania a kontroly stra-
vovania a výživy a poradenstvo ohľadne výživy; 
farmaceutické a lekárske poradenské služby; zdra-
votné poradenské služby; služby týkajúce sa sta-
rostlivosti o zdravie a krásu. 

(540) 

  
 

(732) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH; 
(740) Csekesová Erika, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220663 
(151) 13.2.2008 
(156) 16.4.2017 
(180) 16.4.2027 
(210) 706-2007 
(220) 16.4.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 16, 38, 41 
(511) 16 - Atlasy, časopisy, fotografie, katalógy, knihy, 

noviny, mapy, reprodukcie, tlačoviny. 
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia, 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača, distribúcia informácií pomocou komu-
nikácie medzi sieťami, napríklad s využitím in-
ternetu, prenos informácií cez internet. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť, vy-
dávanie kníh, publikácií, časopisov a iných titu-
lov, tiež v elektronickej forme, napríklad na CD- 
-ROM, korešpondenčné kurzy, organizovanie  
a vedenie seminárov, prednášok a súťaží, zábava, 
vzdelávacie informácie, informácie o m ožnos-
tiach zábavy a rekreácie, klubové služby, organi-
zovanie kultúrnych výstav. 
 
 

(540) FLEET firemné automobily 
(732) Club 91, s. r. o., 5. května 1323/9, 140 00 Praha 4, 

CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220679 
(151) 13.2.2008 
(156) 22.5.2017 
(180) 22.5.2027 
(210) 905-2007 
(220) 22.5.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 1, 40, 42 
(511) 1 - Katalyzátory na použitie pri výrobe plastov, 

gumy a polymérov na báze olefínov; polyméry 
na báze olefínov, hlavne polyetylén a polyméry 
na báze polyetylénu, a plastické lisovacie zmesi, 
všetko na použitie na výrobu tvarovaných výrob-
kov z plastu, plastických fólií a filmov a v prie-
mysle na výrobu pl astov; chemické výrobky na 
priemyselné účely. 
40 - Úprava a spracovanie olefínov na výrobu po-
lymérov na báze olefínov na použitie v priemysle 
na výrobu plastov; výroba katalyzátorov a polyo-
lefínových polymérov, ako je polyetylén; mecha-
nické alebo chemické spracovanie alebo trans-
formácia predmetov alebo anorganických alebo 
organických látok; výroba reaktorov na výrobu 
polyetylénu v p lynnej fáze s fluidným lôžkom 
pre tretie osoby. 
42 - Chemický výskum; chemický výskum pre po-
lyetylénový priemysel; technický výskum; tech-
nický výskum pre polyetylénový priemysel; štú-
die technických projektov, štúdie technických pro-
jektov pre polyetylénový priemysel; chemické 
analýzy; chemické analýzy pre polyetylénový prie-
mysel; strojársky výskum; strojársky výskum pre 
polyetylénový priemysel; výskum a vývoj pre 
tretie osoby; výskum a vývoj pre tretie osoby pre 
polyetylénový priemysel; chemické vyhodnote-
nia; chemické vyhodnotenia pre polyetylénový 
priemysel; chemické poradenstvo; chemické po-
radenstvo pre polyetylénový priemysel; technické 
vyhodnotenia; technické vyhodnotenia pre poly-
etylénový priemysel; technické poradenstvo; tech-
nické poradenstvo pre polyetylénový priemysel; 
vypracovanie konštrukčných projektov; vypraco-
vanie konštrukčných projektov pre polyetylénový 
priemysel; priemyselný dizajn; priemyselný di-
zajn pre polyetylénový priemysel; inžinierstvo; 
inžinierstvo pre polyetylénový priemysel; che-
mické inžinierstvo; chemické inžinierstvo pre poly-
etylénový priemysel; technický výskum a vývoj 
pre tretie osoby; technický výskum a vývoj pre 
tretie osoby pre polyetylénový priemysel; posky-
tovanie licencií na práva priemyselného vlastníc-
tva; poskytovanie licencií na práva priemyselné-
ho vlastníctva pre polyetylénový priemysel; pro-
jektovanie zariadení reaktorov pre tretie osoby. 

(540) UNIVATION 
(732) Univation Technologies, LLC, 5555 San Felipe, 

Suite 1950, Houston, Texas 77056, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 220680 
(151) 13.2.2008 
(156) 22.5.2017 
(180) 22.5.2027 
(210) 906-2007 
(220) 22.5.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 1, 40, 42 
(511) 1 - Katalyzátory na použitie pri výrobe plastov, 

gumy a polymérov na báze olefínov; polyméry 
na báze olefínov, hlavne polyetylén a polyméry 
na báze polyetylénu, a plastické lisovacie zmesi, 
všetko na použitie na výrobu tvarovaných výrob-
kov z plastu, plastických fólií a filmov a v prie-
mysle na výrobu pl astov; chemické výrobky na 
priemyselné účely. 
40 - Úprava a spracovanie olefínov na výrobu po-
lymérov na báze olefínov na použitie v priemysle 
na výrobu plastov; výroba katalyzátorov a polyo-
lefínových polymérov, ako je polyetylén; mecha-
nické alebo chemické spracovanie alebo trans-
formácia predmetov alebo anorganických alebo 
organických látok; výroba reaktorov na výrobu 
polyetylénu v p lynnej fáze s fluidným lôžkom 
pre tretie osoby. 
42 - Chemický výskum; chemický výskum pre 
polyetylénový priemysel; technický výskum; tech-
nický výskum pre polyetylénový priemysel; štú-
die technických projektov, štúdie technických pro-
jektov pre polyetylénový priemysel; chemické ana-
lýzy; chemické analýzy pre polyetylénový prie-
mysel; strojársky výskum; strojársky výskum pre 
polyetylénový priemysel; výskum a vývoj pre 
tretie osoby; výskum a vývoj pre tretie osoby pre 
polyetylénový priemysel; chemické vyhodnote-
nia; chemické vyhodnotenia pre polyetylénový 
priemysel; chemické poradenstvo; chemické po-
radenstvo pre polyetylénový priemysel; technic-
ké vyhodnotenia; technické vyhodnotenia pre po-
lyetylénový priemysel; technické poradenstvo; 
technické poradenstvo pre polyetylénový priemy-
sel; vypracovanie konštrukčných projektov; vy-
pracovanie konštrukčných projektov pre polyety-
lénový priemysel; priemyselný dizajn; priemy-
selný dizajn pre polyetylénový priemysel; inži-
nierstvo; inžinierstvo pre polyetylénový priemy-
sel; chemické inžinierstvo; chemické inžinierstvo 
pre polyetylénový priemysel; technický výskum 
a vývoj pre tretie osoby; technický výskum a vý-
voj pre tretie osoby pre polyetylénový priemysel; 
poskytovanie licencií na práva priemyselného vlas-
tníctva; poskytovanie licencií na práva priemy-
selného vlastníctva pre polyetylénový priemysel; 
projektovanie zariadení reaktorov pre tretie osoby. 

(540) 

  
 

(732) Univation Technologies, LLC, 5555 San Felipe, 
Suite 1950, Houston, Texas 77056, US; 

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

(111) 220712 
(151) 13.2.2008 
(156) 29.6.2017 
(180) 29.6.2027 
(210) 1175-2007 
(220) 29.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 3, 5, 21 
(511) 3 - Pracie, bieliace a čistiace prostriedky, leštiace 

a odmasťovacie prostriedky, prípravky na brúse-
nie, kozmetika, parfuméria, kozmetické farbivá  
a farby, kúry, oleje, emulzie, vody a gély určené 
na ošetrenie, čistenie, pestovanie a krášlenie pleti, 
tela, vlasov a nechtov, soli, oleje, peny a emulzie 
do sprchy a kúpeľa, líčidlá, prípravky určené na 
hygienu celého tela, mydlá všetkých druhov, čis-
tiace prostriedky na ruky, depilačné prípravky, 
opaľovacie prostriedky a prostriedky po opaľo-
vaní, prostriedky určené na starostlivosť o nohy, 
ústne vody, zubné pasty, zubné gély, čistiace prí-
pravky na chrup, aj umelý, prípravky na ústnu 
hygienu patriace do tejto triedy, hygienické pros-
triedky a dezodoranty pre osobnú potrebu, namá-
čacie prostriedky, prostriedky na odstránenie hr-
dze a vodného kameňa, prípravky na zmäkčenie 
vody, mydlá a mydlové prípravky, oživovače  
a zjasňovače farieb na tkaniny, aviváže, pros-
triedky na saténovanie bielizne, odstraňovače 
škvŕn patriace do tejto triedy, antistatické príp-
ravky na použitie v domácnosti, potpourri (zmesi 
voňavých látok), vonné tyčinky, prípravky na 
čistenie odpadového vedenia, autokozmetika, 
prípravky na ošetrovanie povrchov materiálov na 
báze voskov, prípravky na odstraňovanie škvŕn 
lakov a farieb z karosérií automobilov a skiel, 
vonné oleje. 
5 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky patriace do 
tejto triedy, farmaceutické a veterinárne výrobky, 
hygienické výrobky na liečebné účely, diabetické 
prípravky na liečebné účely, potraviny pre bato-
ľatá, náplasti a obväzový materiál, materiál pre 
zubárov, dezinfekčné prípravky, výrobky na hu-
benie škodcov, fungicídy a herbicídy, antibakte-
riálne a dezinfekčné prípravky, prípravky na čis-
tenie vzduchu, prípravky na osvieženie a prevo-
ňanie vzduchu, dezodoranty iné ako na osobné 
účely, dezinfekčné prípravky na hygienické úče-
ly, prípravky slúžiace na obmedzenie pachov v mies-
tnostiach, insekticídy, prípravky na hubenie para-
zitov, WC dezodoranty, WC gély a osviežovače, 
repelentné prípravky, chemické prípravky proti 
plesniam. 
21 - Ručné čistiace nástroje, hubky na kozmetické 
účely, hubky určené na upratovanie a čistenie, 
náradie a nástroje ručné určené na upratovanie  
a čistenie, náradie na mechanické čistenie a ošet-
rovanie zubov, ako ručné aj elektrické zubné kef-
ky, medzizubné kefky, čistiace nástroje, mecha-
nické nástroje a mechanické prostriedky na čiste-
nie, umývanie a leštenie povrchov, podláh a dlaž-
díc, ručné šampónovače a vysávače, mechanické  
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tmely, mechanické odstraňovače nečistôt, zvony 
na čistenie odpadov, dávkovače, prenosné vanič-
ky, drôtenky, metly, lopatky, handry na čistenie  
a umývanie, umývacie hubky, mopy, hygienické 
toaletné nádoby pre domáce zvieratá, kefky a ke-
fy vrátane elektrických okrem kief ako súčastí 
strojov, neelektrické leštiace stroje pre domác-
nosť, hrebene, dávkovače mydla, dávkovače pa-
pierových utierok a toaletného papiera, vybave-
nie kúpeľní a toaliet patriace do tejto triedy, koše 
na použitie v domácnosti, toaletné kufríky, koz-
metické náradie, holiace štetky. 

(540) LUXON 
(732) TATRACHEMA VD T RNAVA, Bulharská 40, 

917 02 Trnava, SK; 
 
 

(111) 220741 
(151) 13.2.2008 
(156) 24.1.2017 
(180) 24.1.2027 
(210) 5069-2007 
(220) 24.1.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 6, 7, 11, 17, 20 
(511) 6 - Armatúry vodárenské, priemyselné, zo sivej 

liatiny, oceľoliatiny, zliatinových ocelí, nehrdza-
vejúcich ocelí a armatúry pogumované, klapky 
kovové spätné a škrtiace, kovové kompenzátory, 
kovové ventily vodovodné, kovové vodovodné 
potrubia, kovové kolená na potrubie, kovové ob-
ruče, spojky, kovové krúžky, kovové lejárske 
formy, kovové lamely, kovové potrubia, kovové 
tlakové potrubia, kovové prípojky a odbočky pre 
potrubia, kovové rúry, kovové svorky, kovové 
tesniace uzávery, kolená ako ohyby potrubia, ko-
vové vypúšťacie rúry, odvodňovacie rúry, dre-
nážne rúry, kovové potrubia a rúry na zariadenia 
ústredného kúrenia, kovové kohúty pre rozvody 
teplej a studenej vody, kovové kohúty pre rozvo-
dy pary, špeciálne armatúry oceľové zo šedej lia-
tiny, farebných kovov a zvarované. 
7 - Posúvače, stojany na ovládanie armatúr, pla-
vákové ventily, klapky, kĺby, spojky, lapače kalu, 
odvzdušňovacie a zavzdušňovacie ventily, mon-
tážne vložky, nasávacie koše, redukčné ventily, 
regulátory, valce, ventily, vodovodné vykurova-
cie zariadenia, všetky uvedené tovary jednotlivo 
a aj ako časti strojov; kovové ventily uzatváracie 
spätné, oceľové, kované a z nehrdzavejúcej oce-
le, s elektrickým pohonom. 
11 - Kohútiky a kohúty, príslušenstvo na regulá-
ciu vodných alebo plynových zariadení a pre vo-
dovodné alebo plynové potrubia, regulačno-
bezpečnostné zariadenia pre vodovodné potrubia 
a vodovodné zariadenia, regulačno-bezpečnostné 
zariadenia pre plynové potrubia a plynové zaria-
denia, rúry ako časti sanitnej inštalácie, splacho-
vacie zariadenia, splachovače, sprchy, vaňové 
príslušenstvo, regulačné ventily, vodovodné za-
riadenia, vodovody, prívodné zariadenia ku k ú-
renárskym a teplárenským kotlom, zariadenia na 
zásobovanie vodou; expanzné nádrže na ústredné 
vykurovanie, radiátory ústredného kúrenia, ter-
mostatické ventily ako časti ústredného kúrenia, 
ostatné časti ústredného kúrenia zaradené do tejto 
triedy. 
 

17 - Gumové záklopky, objímky na potrubia s vý-
nimkou kovových, objímky na rúry s výnimkou 
kovových, nekovové vystužovacie materiály pre 
potrubia, nekovové spojky potrubia, tesnenie na 
potrubia, tesniace obloženia, potrubné objímky  
s výnimkou kovových, spájkovacie materiály  
z plastov, spojovacie valčeky, nekovové kohúty 
pre rozvody teplej a studenej vody, nekovové 
kohúty pre rozvody pary. 
20 - Ventily s výnimkou kovových, nie ako časti 
strojov, výpustné ventily z plastov. 

(540) 

  
(591) modrá 
(732) SLOVARM, a.s., Lazaretská 3/A, 811 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220742 
(151) 13.2.2008 
(156) 24.1.2017 
(180) 24.1.2027 
(210) 5070-2007 
(220) 24.1.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 6, 7, 11, 17, 20 
(511) 6 - Armatúry vodárenské, priemyselné, zo sivej 

liatiny, oceľoliatiny, zliatinových ocelí, nehrdza-
vejúcich ocelí a armatúry pogumované, klapky 
kovové spätné a škrtiace, kovové kompenzátory, 
kovové ventily vodovodné, kovové vodovodné 
potrubia, kovové kolená na potrubie, kovové ob-
ruče, spojky, kovové krúžky, kovové lejárske 
formy, kovové lamely, kovové potrubia, kovové 
tlakové potrubia, kovové prípojky a odbočky pre 
potrubia, kovové rúry, kovové svorky, kovové 
tesniace uzávery, kolená ako ohyby potrubia, ko-
vové vypúšťacie rúry, odvodňovacie rúry, dre-
nážne rúry, kovové potrubia a rúry na zariadenia 
ústredného kúrenia, kovové kohúty pre rozvody 
teplej a studenej vody, kovové kohúty pre rozvo-
dy pary, špeciálne armatúry oceľové zo šedej lia-
tiny, farebných kovov a zvarované. 
7 - Posúvače, stojany na ovládanie armatúr, pla-
vákové ventily, klapky, kĺby, spojky, lapače kalu, 
odvzdušňovacie a zavzdušňovacie ventily, mon-
tážne vložky, nasávacie koše, redukčné ventily, 
regulátory, valce, ventily, vodovodné vykurova-
cie zariadenia, všetky uvedené tovary jednotlivo 
a aj ako časti strojov; kovové ventily uzatváracie 
spätné, oceľové, kované a z nehrdzavejúcej oce-
le, s elektrickým pohonom. 
11 - Kohútiky a kohúty, príslušenstvo na regulá-
ciu vodných alebo plynových zariadení a pre vo-
dovodné alebo plynové potrubia, regulačno-
bezpečnostné zariadenia pre vodovodné potrubia 
a vodovodné zariadenia, regulačno-bezpečnostné 
zariadenia pre plynové potrubia a plynové zaria-
denia, rúry ako časti sanitnej inštalácie, splacho-
vacie zariadenia, splachovače, sprchy, vaňové prís- 
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lušenstvo, regulačné ventily, vodovodné zariade-
nia, vodovody, prívodné zariadenia ku kúrenár-
skym a teplárenským kotlom, zariadenia na zá-
sobovanie vodou; expanzné nádrže na ústredné 
vykurovanie, radiátory ústredného kúrenia, ter-
mostatické ventily ako časti ústredného kúrenia, 
ostatné časti ústredného kúrenia zaradené do tejto 
triedy. 
17 - Gumové záklopky, objímky na potrubia s vý-
nimkou kovových, objímky na rúry s výnimkou 
kovových, nekovové vystužovacie materiály pre 
potrubia, nekovové spojky potrubia, tesnenie na 
potrubia, tesniace obloženia, potrubné objímky  
s výnimkou kovových, spájkovacie materiály  
z plastov, spojovacie valčeky, nekovové kohúty 
pre rozvody teplej a studenej vody, nekovové 
kohúty pre rozvody pary. 
20 - Ventily s výnimkou kovových, nie ako časti 
strojov, výpustné ventily z plastov. 

(540) SLOVARM 
(732) SLOVARM, a.s., Lazaretská 3/A, 811 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220753 
(151) 13.2.2008 
(156) 4.6.2017 
(180) 4.6.2027 
(210) 5605-2007 
(220) 4.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 16, 36 
(511) 16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, knihy, 

časopisy, brožúry, fotografie, pohľadnice, plagá-
ty, katalógy, letáky, prospekty, reklamné, propa-
gačné a informačné materiály v papierovej forme. 
36 - Služby realitnej kancelárie, sprostredkovanie 
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, pora-
denstvo v oblasti realít, správa realít. 

(540) 

  
 

(732) AAA BYTY.CZ akciová společnost, Masaryko-
vo nábřeží 28, 110 00 Praha 1, CZ; 

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

 
 

(111) 220754 
(151) 13.2.2008 
(156) 4.6.2017 
(180) 4.6.2027 
(210) 5606-2007 
(220) 4.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 
 
 

 9 (511) 16, 36 
(511) 16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, knihy, 

časopisy, brožúry, fotografie, pohľadnice, plagá-
ty, katalógy, letáky, prospekty, reklamné, propa-
gačné a informačné materiály v papierovej forme. 
36 - Služby realitnej kancelárie, sprostredkovanie 
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, pora-
denstvo v oblasti realít, správa realít. 

(540) 

  
 

(732) AAA BYTY.CZ akciová společnost, Masaryko-
vo nábřeží 28, 110 00 Praha 1, CZ; 

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

 
 

(111) 220788 
(151) 12.3.2008 
(156) 5.3.2017 
(180) 5.3.2027 
(210) 446-2007 
(220) 5.3.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45 
(511) 32 - Aperitív nealkoholický, arašidové mlieko - 

nealkoholický nápoj, citronády, nealkoholický 
jablkový džús, nekvasený hroznový mušt, výťaž-
ky z chmeľu na výrobu piva, nealkoholický kok-
tail, prípravky na výrobu likérov, lítna voda, príp-
ravky na výrobu minerálnych vôd, minerálne vo-
dy - nápoje, mandľové mlieko - nápoj, mušty, 
nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápo-
jov, srvátkové nápoje, nápoje izotonické, nápoje 
z nealkoholických štiav, nealkoholické výťažky  
z ovocia, orgeada - nealkoholický nápoj, nealko-
holické nápoje z ovocných štiav, paradajková šťa-
va - nápoj, pivná mladinka, pivo, prášky na prí-
pravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu ná-
pojov, sarsaparilový nápoj, selterská voda - mi-
nerálka, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na 
výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda, sr-
vátkové nápoje, stolové vody, sýtená voda, prí-
pravky na výrobu sýtených vôd, šerbety ako 
ovocné nápoje, ovocné šťavy, pastilky na výrobu 
šumivých nápojov, prášky na výrobu šumivých 
nápojov, tablety na prípravu šumivých nápojov, 
zázvorové pivo, zeleninové a ovocné šťavy. 
33 - Alkohol z ryže, alkoholické nápoje s výnim-
kou piva, anízový likér, aperitívy, arak, brandy, 
vínovica, curaçao - pomarančový likér, destilo-
vané nápoje, digestívy - likéry a pálenky, džin, 
griotka, alkoholický hruškový mušt, alkoholické 
jablčné mušty, koktaily, liehové esencie, liehové 
výťažky, alkoholové extrakty, liehoviny, likéry, 
medovina, mentolový likér, alkoholické nápoje 
okrem piva, destilované nápoje, alkoholické ná-
poje obsahujúce ovocie, rum, saké, víno, vodka, 
vodnár - víno, whisky. 
35 - Reklamné agentúry, analýzy nákladov, aran-
žovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňo-
vého priznania, dražby, odhady lesného dreva, hos- 
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hospodárske, ekonomické predpovede, spravova-
nie hotelov, vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch pre zákazníkov, kancelárie zaobe-
rajúce sa dovozom a vývozom, klasifikovanie 
alebo zatrieďovanie vlny, pomoc pri riadení ko-
merčných a priemyselných podnikov, komerčné 
informačné kancelárie, kopírovanie, kopírovanie 
alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, le-
penie plagátov, marketingové štúdie, príprava 
miezd a výplatných listín, nábor zamestnancov, 
analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, po-
moc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnika-
teľské informácie, poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií, profesionálne 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný 
manažment a podnikové poradenstvo, obchodný 
manažment v oblasti umenia, oceňovanie alebo 
odhady nezoťatého lesného dreva, oceňovanie 
obchodných podnikov, oceňovanie vlny, odhady 
alebo oceňovanie nezoťatého dreva v lese, odka-
zovacie telefónne služby pre neprítomných pred-
platiteľov, organizovanie komerčných alebo rek-
lamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav 
na obchodné a reklamné účely, organizovanie 
výstav na komerčné alebo reklamné účely, per-
sonálne poradenstvo, písanie na stroji, zbieranie 
údajov do počítačovej databázy, zoraďovanie 
údajov v počítačovej databáze, oceňovanie a od-
hady v obl asti podnikania, služby poskytované  
v súvislosti so sťahovaním podniku, podpora pre-
daja pre tretie osoby, pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, 
poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie 
efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, 
zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, 
zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, 
hospodárske alebo ekonomické predpovede, pred-
vádzanie - služby modeliek na reklamné účely  
a podporu pre daja, predvádzanie tovaru, služby 
týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podni-
kov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, 
prenájom kopírovacích strojov, prenájom predaj-
ných automatov, prenájom reklamného času vo 
všetkých komunikačných médiách, prenájom rek-
lamných materiálov, prenájom reklamných pries-
orov, prepisovanie, obchodný prieskum, prieskum 
trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzert-
ných stĺpcov, reklama, reklama online na počíta-
čovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
- letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširo-
vanie reklamných oznamov, prenájom reklamnej 
plochy, zásielkové reklamné služby, uverejňova-
nie reklamných textov, reprografia dokumentov, 
revízia účtov, poradenské služby v oblasti ob-
chodného alebo podnikateľského riadenia, pos-
kytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov, riadenie priemyselných 
alebo obchodných podnikov, rozhlasová reklama, 
sekretárske služby, spracovanie textov, adminis-
tratívna správa hotelov, sprostredkovateľne prá-
ce, sprostredkovanie obchodu s elektrickou ener-
giou, stenografia, štatistické informácie, televíz-
ne reklamy, psychologické testovanie za účelom 
výberu, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z úč- 
 

tov, obchodný manažment v oblasti umenia, ve-
denie účtovných kníh, vydávanie reklamných ale-
bo náborových textov, vylepovanie plagátov, ro-
benie výpisov z účtu, vzťahy s verejnosťou - pries-
kum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spo-
ločenským prostredím, zásobovacie služby pre 
tretie osoby - nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním vý-
strižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach, poradenská a konzultačná 
činnosť v súvislosti s uvedenými tovarmi a služ-
bami, poradenské a konzultačné služby v oblasti 
predaja uvedených tovarov a služieb, podpora 
predaja formou poskytovania zliav. 
36 - Finančné analýzy, bankové služby priamo  
k zákazníkom - homebanking, bankovníctvo, bur-
zové maklérstvo, vydávanie cenín, úschova cen-
ností, vydávanie cestovných šekov, klíring - zúč-
továvanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - 
bezhotovostné platenie, colné služby, daňové od-
hady - služby, dôchodkové fondy, služby na vy-
užívanie dôchodkových fondov, elektronický pre-
vod kapitálu, finančné informácie, finančné od-
hady a oceňovanie - poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti, finančné poradenstvo, finanč-
né riadenie, finančné záruky, služby v oblasti fi-
nančníctva, finančný lízing, garancie, záruky, kau-
cie, hypotéky - poskytovanie pôžičiek, informácie 
o poistení, investovanie kapitálu, prenájom izby, 
kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadá-
vok, kapitálové investície, kaucie, záruky, garan-
cie, ručenie, finančné konzultačné služby, kon-
zultačné služby v oblasti poisťovníctva, kurzové 
záznamy na burze, likvidácia podnikov - finanč-
né služby, finančný lízing, inkasovanie nájomné-
ho, vedenie nájomných domov, oceňovanie a od-
hady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, 
správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnu-
teľností, poistenie proti nehodám, finančné oce-
ňovanie - poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti, 
daňové oceňovanie a odhady, oceňovanie alebo 
odhadovanie numizmatických zbierok, oceňova-
nie mincí, oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie 
šperkov, organizovanie dobročinných zbierok, or-
ganizovanie zbierok, overovanie šekov, platenie 
na splátky, zdravotné poistenie, poistenie pri ná-
mornej preprave, uzatváranie poistiek, poistno-tech-
nické služby - štatistika, poradenstvo v obl asti 
poistenia, záručná pôžička, pôžičky - financova-
nie, prenájom bytov, prenájom fariem, prenájom 
kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľnos-
tí, platobné prevody vykonávané elektronicky, 
realitné kancelárie, finančné riadenie, sporiteľne, 
správa nehnuteľností, správcovstvo, sprostredko-
vanie poistenia, sprostredkovanie záruk, spros-
tredkovanie - maklérstvo, sprostredkovatelia ne-
hnuteľností, oceňovanie starožitností, ubytovacie 
kancelárie, oceňovanie umeleckých diel, úschova 
cenností, úschovné služby, úschova v b ezpeč-
nostných schránkach, služby týkajúce sa úverových 
kariet, úverové ústavy, úverové banky, uzatvára-
nie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných 
papierov, vydávanie cestovných šekov, vydáva-
nie kreditných kariet, prevádzkovanie záložne, 
záruky, kaucie, ručenie, zbieranie peňazí na dob-
ročinné účely, zmenárenské služby, zúčtovacie 
banky vykonávajúce bezhotovostné operácie. 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky) 305 
 

37 - Asfaltovanie, leštenie automobilov, mazanie 
automobilov, opravy automobilov, údržba auto-
mobilov, autoopravovne, autoservisy, údržba a op-
ravy bezpečnostných schránok, budovanie závo-
dov a tovární, prenájom buldozérov, kladenie 
cestných povrchov, cínovanie, čalúnenie, čalún-
nické opravy, čistenie automobilov, čistenie ciest, 
čistenie exteriérov budov, čistenie interiérov, čis-
tenie komínov, čistenie šatstva, prenájom čistia-
cich strojov, oprava dáždnikov, demolácia bu-
dov, deratizácia, dezinfekcia, banské dobývanie, 
umývanie dopravných prostriedkov, dozor nad 
stavbami, inštalovanie a opravy elektrických spot-
rebičov, oprava fotografických prístrojov, hlade-
nie alebo brúsenie pemzou, oprava hodín, údržba 
a oprava horákov, chemické čistenie, inštalácia  
a opravy chladiacich zariadení, informácie o op-
ravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie sta-
vieb, montáž, údržba a opravy kancelárskych stro-
jov a zariadení, klampiarstvo a inštalatérstvo, in-
štalácia a opravy klimatizačných zariadení, čiste-
nie a opravy kotlov, údržba, čistenie a opravy 
kože, údržba, čistenie a opravy kožušiny, montáž 
kuchynských zariadení, lakovanie, glazovanie, 
údržba a opravy lietadiel, výstavba lodí, inte-
riérové a exteriérové maľovanie a natieranie, man-
gľovanie, montovanie lešení, murárstvo, muro-
vanie, údržba nábytku, ničenie škodcov s výnim-
kou na poľnohospodárske účely, nitovanie, opra-
va obuvi, odrušovanie elektrických prístrojov  
a zariadení, čistenie okien, oprava opotrebova-
ných alebo poškodených strojov, oprava pneuma-
tík vulkanizáciou, oprava šatstva, opravovne ho-
dín, podmorské opravy, opravy odevov, opravy 
zámkov, ostrenie a brúsenie nožov, montáž a op-
ravy pecí, pieskovanie, protektorovanie pneuma-
tík, montáž, údržba a opravy počítačov, podmor-
ské budovanie, podmorské opravy, pokrývačské 
práce na strechách budov, inštalácia a opravy 
poplašných systémov proti vlámaniu, povrchové 
čistenie exteriérov budov, povrchové dobývanie, 
inštalácia a opravy požiarne hlásičov, pranie ale-
bo čistenie, pranie bielizne, pranie plienok, opra-
va a údržba premietačiek, prenájom bagrov a rý-
padiel, prenájom vozidiel na zametanie, prená-
jom staveniskových žeriavov, protihrdzová úpra-
va, ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi, 
opravy púmp a čerpadiel, maľovanie a opravy rek-
lamných tabúl, reštaurovanie nábytku, výstavba  
a opravy skladov, stavebné informácie, staveb-
níctvo - stavebná činnosť, stavebný dozor, mon-
táž, údržba a opravy strojov, ničenie škodcov s vý-
nimkou poľnohospodárskych, štukovanie, sadro-
vanie, tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, 
údržba a opravy trezorov, opravy, umývanie au-
tomobilov, umývanie dopravných prostriedkov, 
služby utesňovania budov, utesňovanie stavieb, 
vŕtanie studní, vulkanizácia pneumatík, montáž  
a opravy vykurovacích zariadení, výroba umelé-
ho snehu, výstavba a údržba ropovodov, výstav-
ba obchodných a veľtrhových stánkov, montáž, 
inštalácia a opravy výťahov, montáž a opravy 
zavlažovacích zariadení, žehlenie bielizne. 
39 - Autobusová doprava, automobilová prepra-
va, prenájom automobilov, balenie tovaru, pre-
prava cenností, distribúcia energie, distribúcia 
tovaru na dobierku, informácie o doprave, lodná 
trajektová doprava, rezervácia dopravy, nákladná  
 

doprava, doprava ropovodom, ťahanie alebo vle-
čenie pri poruchách dopravných prostriedkov, 
dopravovanie vlečnými člnmi, doručovacie služ-
by, kuriérske služby, doručovanie balíkov, doru-
čovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru, 
dovoz, doprava, preprava električkou, organizo-
vanie exkurzie, prenájom chladiacich zariadení, 
informácie o pr eprave, informácie o us kladnení, 
kuriérske služby dokumentov alebo tovaru, ku-
riérske služby, lámanie ľadu, lodná doprava, lod-
ná preprava tovaru, lodná trajektová doprava, 
preprava nábytku, prepravovanie nábytku, nakla-
danie, vykladanie v dokoc h, nákladná doprava - 
kamiónová, sprostredkovanie námornej dopravy, 
námorná preprava, nosenie batožín, prenájom 
nosičov na automobily, obsluhovanie prieplavo-
vých vrát, organizovanie okružných plavieb, or-
ganizovanie ciest, organizovanie exkurzií, orga-
nizovanie okružných výletov, osobná doprava, 
doprava pancierovými vozidlami, služby parko-
vania automobilov, pilotovanie - riadenie lieta-
diel, podmorské záchranné práce, poskytovanie 
pomoci pri doprave, požičiavanie potápačských 
skafandrov, prenájom automobilov, prenájom 
dopravných prostriedkov, prenájom garáží, pre-
nájom chladiarenských boxov, prenájom koní, 
prenájom miesta na parkovanie, prenájom ná-
kladných vozňov, prenájom pojazdných kresiel, 
prenájom potápačských oblekov, prenájom potá-
pačských zvonov, prenájom pretekárskych vozi-
diel, prenájom skladísk, prenájom skladovacích 
kontajnerov, prenájom vozidiel, preprava a skla-
dovanie odpadu, preprava cenností, preprava ro-
povodom, prepravné služby, riadenie prieplavo-
vých vrát, remorkáž, rezervácia v doprave, rezer-
vácia miesteniek na cestovanie, riečna doprava, 
riečna preprava, rozvod elektrickej energie, roz-
vod elektriny, prevoz sanitkou, prenájom sklado-
vacích kontajnerov, skladovanie, skladovanie to-
varu, skladovanie údajov a dokumentov uložených 
elektronicky, prenájom skladov, služby v dopra-
ve a preprave, sprevádzanie turistov, sprostred-
kovanie prenájmu lodí, sprostredkovanie prepra-
vy, sťahovanie, sťahovanie nábytku, ťahanie ale-
bo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, 
taxislužba, preprava turistov, turistické prehliad-
ky, úschova lodí a člnov, uskladnenie tovaru, 
uskladňovanie plavidiel - člnov, lodí, uvoľňova-
nie uviaznutých lodí, vlečenie alebo ťahanie do-
pravných prostriedkov pri poruchách, rozvod vo-
dy, zásobovanie vodou, služby vodičov, služby 
poskytované výletnými loďami, organizovanie 
výletov, vypúšťanie satelitov pre zákazníkov, vzduš-
ná doprava, podmorská záchrana, záchrana lodí, 
plavidiel, záchranné služby, rezervácia zájazdov, 
železničná preprava. 
41 - Akadémie - vzdelávanie, cirkusy, praktické 
cvičenie - ukážky, prenájom dekorácie, detské 
škôlky, diaľkové štúdium, digitálna tvorba obra-
zov na výstupných zariadeniach, diskotéky - 
služby, prenájom divadelnej dekorácie, divadelné 
predstavenia, drezúra zvierat, elektronická edičná 
činnosť v malom, služby v oblasti estrády, fil-
mová tvorba, prenájom filmových premietačiek  
a ich príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom fil-
mov, fotografická reportáž, fotografovanie, foto-
grafovanie na mikrofilm, poskytovanie služieb 
golfových ihrísk, gymnastický výcvik, prevádz- 
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kovanie priestorov s hracími automatmi, hranie  
o peniaze, hudobné skladateľské služby, infor-
mácie o možnostiach rekreácie, informácie o mož-
nostiach rozptýlenia, informácie o m ožnostiach 
zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, inter-
nátne školy, prevádzkovanie kasína, služby v kem-
pingoch so športovým programom, výchovno- 
-zábavné klubové služby, kluby zdravia - telesné 
cvičenia, služby pojazdných knižníc, knižnice - 
požičovne kníh, koncertné siene, sály, organizo-
vanie a vedenie konferencií, organizovanie a ve-
denie kongresov, korešpondenčné kurzy, organi-
zovanie lotérií, meranie času na športových pod-
ujatiach, prevádzkovanie múzea, služby nahráva-
cieho štúdia, nahrávanie videopások, nočné klu-
by, obveselenie, organizácia a v edenie dielní na 
výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií, orga-
nizovanie a vedenie konferencií, organizovanie  
a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie se-
minárov, organizovanie a vedenie sympózií, or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav, organizovanie plesov, organizovanie predsta-
vení - manažérske služby, organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží, organizovanie 
súťaží krásy, organizovanie športových súťaží, 
organizovanie živých vystúpení, služby poskyto-
vané orchestrom, zábavné parky, pedagogické in-
formácie, plánovanie a organizovanie večierkov, 
pomoc pri výbere povolania - poradenstvo v ob-
lasti vzdelávania, poskytovanie online počítačo-
vých hier z počítačových sietí, poskytovanie 
elektronických publikácií online bez možnosti 
kopírovania, postsynchronizácia, dabing, tlmoče-
nie - posunková reč, požičiavanie filmov, poži-
čiavanie filmových premietačiek a príslušenstva, 
požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie 
športového výstroja s výnimkou dopravných pro-
striedkov, požičiavanie videopások, služby práz-
dninových táborov - zábava, výroba divadelných 
alebo iných predstavení, prekladateľské služby, 
prenájom audionahrávok, prenájom audioprístro-
jov, prenájom rozhlasových a televíznych prijí-
mačov, prenájom tenisových kurtov, prenájom 
videokamier, prenájom videorekordérov, prevádz-
kovanie karaoke, prevádzkovanie kinosál, prevádz-
kovanie priestorov s hracími automatmi, prevádz-
kovanie športových zariadení, redigovanie scená-
rov, informácie o možnostiach rekreácie, služby 
pre oddych a rekreáciu, reportérske služby, roz-
hlasová zábava, výroba rozhlasových a televíz-
nych programov, organizovanie a vedenie semi-
nárov, skúšanie, preskúšavanie - pedagogická čin-
nosť, strihanie videopások, organizovanie špor-
tových súťaží, organizovanie vedomostných a zá-
bavných súťaží, školenie, prenájom športového 
výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, 
služby športovísk, prenájom štadiónov, filmové 
štúdiá, telesné cvičenie, televízna zábava, zverej-
ňovanie textov okrem reklamných, titulky, tvorba 
videofilmov, umelecké módne agentúry, organi-
zovanie a plánovanie večierkov, nahrávanie na 
videopásky, rezervácia vstupeniek, výcvik, vydá-
vanie online kníh a časopisov v elektronickej for-
me, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnim-
kou reklamných alebo náborových, náboženská 
výchova, výroba - tvorba videofilmov, vzdeláva-
nie, vyučovanie, zábava, pobavenie, prevádzko- 
 

vanie zoologických záhrad, cvičenie zvierat, pre-
nájom zvukových nahrávacích zariadení, živé 
predstavenie. 
43 - Služby barov, bufety - rýchle občerstvenie, 
detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske služ-
by, závodné jedálne, jedálne, kaviarne, prevádz-
kovanie kempov, služby motelov, penzióny, pos-
kytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie 
ubytovania pre zvieratá, prenájom prednáško-
vých sál, prenájom prenosných stavieb, prenájom 
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, 
prenájom turistických stanov, prevádzkovanie 
hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempov, 
príprava a dodávka jedál na objednávku do d o-
mu, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie - je-
dálne, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, 
rezervácia prechodného ubytovania, samoobsluž-
né reštaurácie, turistické ubytovne, ubytovacie 
kancelárie - hotely, penzióny, prenájom prechod-
ného ubytovania. 
45 - Právne služby. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červenohnedá 
(732) Cassovar business center a.s., Žriedlová 11, 040 01 

Košice, SK; 
 
 

(111) 220789 
(151) 12.3.2008 
(156) 5.3.2017 
(180) 5.3.2027 
(210) 447-2007 
(220) 5.3.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45 
(511) 32 - Aperitív nealkoholický, arašidové mlieko - 

nealkoholický nápoj, citronády, nealkoholický 
jablkový džús, nekvasený hroznový mušt, výťaž-
ky z chmeľu na výrobu piva, nealkoholický kok-
tail, prípravky na výrobu likérov, lítna voda, prí-
pravky na výrobu minerálnych vôd, minerálne 
vody - nápoje, mandľové mlieko - nápoj, mušty, 
nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápo-
jov, srvátkové nápoje, nápoje izotonické, nápoje 
z nealkoholických štiav, nealkoholické výťažky  
z ovocia, orgeada - nealkoholický nápoj, nealko-
holické nápoje z ovocných štiav, paradajková 
šťava - nápoj, pivná mladinka, pivo, prášky na 
prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu 
nápojov, sarsaparilový nápoj, selterská voda - mi-
nerálka, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na 
výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda, sr-
vátkové nápoje, stolové vody, sýtená voda, prí-
pravky na výrobu sýtených vôd, šerbety ako 
ovocné nápoje, ovocné šťavy, pastilky na výrobu 
šumivých nápojov, prášky na výrobu šumivých 
nápojov, tablety na prípravu šumivých nápojov, 
zázvorové pivo, zeleninové a ovocné šťavy. 
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33 - Alkohol z ryže, alkoholické nápoje s výnim-
kou piva, anízový likér, aperitívy, arak, brandy, 
vínovica, curaçao - pomarančový likér, destilo-
vané nápoje, digestívy - likéry a pálenky, džin, 
griotka, alkoholický hruškový mušt, alkoholické 
jablčné mušty, koktaily, liehové esencie, liehové 
výťažky, alkoholové extrakty, liehoviny, likéry, 
medovina, mentolový likér, alkoholické nápoje 
okrem piva, destilované nápoje, alkoholické ná-
poje obsahujúce ovocie, rum, saké, víno, vodka, 
vodnár - víno, whisky. 
35 - Reklamné agentúry, analýzy nákladov, aran-
žovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňo-
vého priznania, dražby, odhady lesného dreva, 
hospodárske, ekonomické predpovede, spravova-
nie hotelov, vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch pre zákazníkov, kancelárie zaobe-
rajúce sa dovozom a vývozom, klasifikovanie 
alebo zatrieďovanie vlny, pomoc pri riadení ko-
merčných a priemyselných podnikov, komerčné 
informačné kancelárie, kopírovanie, kopírovanie 
alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, le-
penie plagátov, marketingové štúdie, príprava 
miezd a výplatných listín, nábor zamestnancov, 
analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, po-
moc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnika-
teľské informácie, poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií, profesionálne ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo, ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný 
manažment a podnikové poradenstvo, obchodný 
manažment v oblasti umenia, oceňovanie alebo 
odhady nezoťatého lesného dreva, oceňovanie 
obchodných podnikov, oceňovanie vlny, odhady 
alebo oceňovanie nezoťatého dreva v lese, odka-
zovacie telefónne služby pre neprítomných pred-
platiteľov, organizovanie komerčných alebo rek-
lamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav 
na obchodné a reklamné účely, organizovanie 
výstav na komerčné alebo reklamné účely, per-
sonálne poradenstvo, písanie na stroji, zbieranie 
údajov do počítačovej databázy, zoraďovanie úda-
jov v počítačovej databáze, oceňovanie a odhady 
v oblasti podnikania, služby poskytované v s ú-
vislosti so sťahovaním podniku, podpora predaja 
pre tretie osoby, pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, pora-
denstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efek-
tívnosti prevádzky a racionalizácie práce, zabez-
pečovanie predplácania novín a časopisov, zaob-
starávanie predplatného pre tretie osoby, hospo-
dárske alebo ekonomické predpovede, predvá-
dzanie - služby modeliek na reklamné účely  
a podporu pre daja, predvádzanie tovaru, služby 
týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podni-
kov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, 
prenájom kopírovacích strojov, prenájom predaj-
ných automatov, prenájom reklamného času vo 
všetkých komunikačných médiách, prenájom rek-
lamných materiálov, prenájom reklamných pries-
torov, prepisovanie, obchodný prieskum, pries-
kum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava in-
zertných stĺpcov, reklama, reklama online na po-
čítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
- letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, vydávanie  
 
 

a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširo-
vanie reklamných oznamov, prenájom reklamnej 
plochy, zásielkové reklamné služby, uverejňova-
nie reklamných textov, reprografia dokumentov, 
revízia účtov, poradenské služby v oblasti ob-
chodného alebo podnikateľského riadenia, pos-
kytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov, riadenie priemyselných 
alebo obchodných podnikov, rozhlasová reklama, 
sekretárske služby, spracovanie textov, adminis-
tratívna správa hotelov, sprostredkovateľne prá-
ce, sprostredkovanie obchodu s elektrickou ener-
giou, stenografia, štatistické informácie, televíz-
ne reklamy, psychologické testovanie za účelom 
výberu, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z úč-
tov, obchodný manažment v oblasti umenia, vede-
nie účtovných kníh, vydávanie reklamných alebo 
náborových textov, vylepovanie plagátov, robe-
nie výpisov z účtu, vzťahy s verejnosťou - pries-
kum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spo-
ločenským prostredím, zásobovacie služby pre 
tretie osoby - nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výs-
trižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach, poradenská a konzultačná 
činnosť v súvislosti s uvedenými tovarmi a služ-
bami, poradenské a konzultačné služby v oblasti 
predaja uvedených tovarov a služieb, podpora 
predaja formou poskytovania zliav. 
36 - Finančné analýzy, bankové služby priamo  
k zákazníkom - homebanking, bankovníctvo, bur-
zové maklérstvo, vydávanie cenín, úschova cen-
ností, vydávanie cestovných šekov, klíring - zúč-
továvanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - 
bezhotovostné platenie, colné služby, daňové od-
hady - služby, dôchodkové fondy, služby na vyu-
žívanie dôchodkových fondov, elektronický pre-
vod kapitálu, finančné informácie, finančné od-
hady a oceňovanie - poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti, finančné poradenstvo, finanč-
né riadenie, finančné záruky, služby v oblasti fi-
nančníctva, finančný lízing, garancie, záruky, kau-
cie, hypotéky - poskytovanie pôžičiek, informá-
cie o poi stení, investovanie kapitálu, prenájom 
izby, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním poh-
ľadávok, kapitálové investície, kaucie, záruky, 
garancie, ručenie, finančné konzultačné služby, 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, kur-
zové záznamy na burze, likvidácia podnikov - fi-
nančné služby, finančný lízing, inkasovanie ná-
jomného, vedenie nájomných domov, oceňovanie 
a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, 
správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnu-
teľností, poistenie proti nehodám, finančné oce-
ňovanie - poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti, 
daňové oceňovanie a odhady, oceňovanie alebo 
odhadovanie numizmatických zbierok, oceňova-
nie mincí, oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie 
šperkov, organizovanie dobročinných zbierok, 
organizovanie zbierok, overovanie šekov, plate-
nie na splátky, zdravotné poistenie, poistenie pri 
námornej preprave, uzatváranie poistiek, poistno-
technické služby - štatistika, poradenstvo v o b-
lasti poistenia, záručná pôžička, pôžičky - finan-
covanie, prenájom bytov, prenájom fariem, pre-
nájom kancelárskych priestorov, prenájom ne-
hnuteľností, platobné prevody vykonávané elek-
tronicky, realitné kancelárie, finančné riadenie,  
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sporiteľne, správa nehnuteľností, správcovstvo, 
sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie zá-
ruk, sprostredkovanie - maklérstvo, sprostredko-
vatelia nehnuteľností, oceňovanie starožitností, 
ubytovacie kancelárie, oceňovanie umeleckých 
diel, úschova cenností, úschovné služby, úschova 
v bezpečnostných schránkach, služby týkajúce sa 
úverových kariet, úverové ústavy, úverové ban-
ky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie 
cenných papierov, vydávanie cestovných šekov, 
vydávanie kreditných kariet, prevádzkovanie zá-
ložne, záruky, kaucie, ručenie, zbieranie peňazí 
na dobročinné účely, zmenárenské služby, zúčto-
vacie banky vykonávajúce bezhotovostné operácie. 
37 - Asfaltovanie, leštenie automobilov, mazanie 
automobilov, opravy automobilov, údržba auto-
mobilov, autoopravovne, autoservisy, údržba  
a opravy bezpečnostných schránok, budovanie 
závodov a tovární, prenájom buldozérov, klade-
nie cestných povrchov, cínovanie, čalúnenie, ča-
lúnnické opravy, čistenie automobilov, čistenie 
ciest, čistenie exteriérov budov, čistenie interié-
rov, čistenie komínov, čistenie šatstva, prenájom 
čistiacich strojov, oprava dáždnikov, demolácia 
budov, deratizácia, dezinfekcia, banské dobýva-
nie, umývanie dopravných prostriedkov, dozor 
nad stavbami, inštalovanie a opravy elektrických 
spotrebičov, oprava fotografických prístrojov, 
hladenie alebo brúsenie pemzou, oprava hodín, 
údržba a oprava horákov, chemické čistenie, in-
štalácia a opravy chladiacich zariadení, informá-
cie o opra vách, izolovanie proti vlhkosti, izolo-
vanie stavieb, montáž, údržba a opravy kancelár-
skych strojov a zariadení, klampiarstvo a inštala-
térstvo, inštalácia a opravy klimatizačných zaria-
dení, čistenie a opravy kotlov, údržba, čistenie  
a opravy kože, údržba, čistenie a opravy kožuši-
ny, montáž kuchynských zariadení, lakovanie, 
glazovanie, údržba a o pravy lietadiel, výstavba 
lodí, interiérové a exteriérové maľovanie a natie-
ranie, mangľovanie, montovanie lešení, murár-
stvo, murovanie, údržba nábytku, ničenie škod-
cov s výnimkou na poľnohospodárske účely, ni-
tovanie, oprava obuvi, odrušovanie elektrických 
prístrojov a zariadení, čistenie okien, oprava opot-
rebovaných alebo poškodených strojov, oprava 
pneumatík vulkanizáciou, oprava šatstva, opra-
vovne hodín, podmorské opravy, opravy odevov, 
opravy zámkov, ostrenie a brúsenie nožov, mon-
táž a opravy pecí, pieskovanie, protektorovanie 
pneumatík, montáž, údržba a opravy počítačov, 
podmorské budovanie, podmorské opravy, pok-
rývačské práce na strechách budov, inštalácia  
a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, 
povrchové čistenie exteriérov budov, povrchové 
dobývanie, inštalácia a opravy požiarne hlásičov, 
pranie alebo čistenie, pranie bielizne, pranie plie-
nok, oprava a údržba premietačiek, prenájom bag-
rov a rýpadiel, prenájom vozidiel na zametanie, 
prenájom staveniskových žeriavov, protihrdzová 
úprava, ošetrovanie vozidiel protikoróznymi ná-
termi, opravy púmp a čerpadiel, maľovanie a op-
ravy reklamných tabúl, reštaurovanie nábytku, 
výstavba a opravy skladov, stavebné informácie, 
stavebníctvo - stavebná činnosť, stavebný dozor, 
montáž, údržba a opravy strojov, ničenie škodcov 
s výnimkou poľnohospodárskych, štukovanie, 
sadrovanie, tapetovanie, montovanie a opravy te- 
 

lefónov, údržba a opravy trezorov, opravy, umý-
vanie automobilov, umývanie dopravných pros-
triedkov, služby utesňovania budov, utesňovanie 
stavieb, vŕtanie studní, vulkanizácia pneumatík, 
montáž a opravy vykurovacích zariadení, výroba 
umelého snehu, výstavba a údržba ropovodov, 
výstavba obchodných a veľtrhových stánkov, mon-
táž, inštalácia a opravy výťahov, montáž a opra-
vy zavlažovacích zariadení, žehlenie bielizne. 
39 - Autobusová doprava, automobilová prepra-
va, prenájom automobilov, balenie tovaru, pre-
prava cenností, distribúcia energie, distribúcia 
tovaru na dobierku, informácie o doprave, lodná 
trajektová doprava, rezervácia dopravy, nákladná 
doprava, doprava ropovodom, ťahanie alebo vle-
čenie pri poruchách dopravných prostriedkov, 
dopravovanie vlečnými člnmi, doručovacie služ-
by, kuriérske služby, doručovanie balíkov, doru-
čovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru, 
dovoz, doprava, preprava električkou, organizo-
vanie exkurzie, prenájom chladiacich zariadení, 
informácie o pr eprave, informácie o us kladnení, 
kuriérske služby dokumentov alebo tovaru, ku-
riérske služby, lámanie ľadu, lodná doprava, lod-
ná preprava tovaru, lodná trajektová doprava, 
preprava nábytku, prepravovanie nábytku, nakla-
danie, vykladanie v dokoc h, nákladná doprava - 
kamiónová, sprostredkovanie námornej dopravy, 
námorná preprava, nosenie batožín, prenájom 
nosičov na automobily, obsluhovanie prieplavo-
vých vrát, organizovanie okružných plavieb, or-
ganizovanie ciest, organizovanie exkurzií, orga-
nizovanie okružných výletov, osobná doprava, 
doprava pancierovými vozidlami, služby parko-
vania automobilov, pilotovanie - riadenie lietadiel, 
podmorské záchranné práce, poskytovanie po-
moci pri doprave, požičiavanie potápačských ska-
fandrov, prenájom automobilov, prenájom do-
pravných prostriedkov, prenájom garáží, prená-
jom chladiarenských boxov, prenájom koní, pre-
nájom miesta na parkovanie, prenájom náklad-
ných vozňov, prenájom pojazdných kresiel, pre-
nájom potápačských oblekov, prenájom potápač-
ských zvonov, prenájom pretekárskych vozidiel, 
prenájom skladísk, prenájom skladovacích kon-
tajnerov, prenájom vozidiel, preprava a sklado-
vanie odpadu, preprava cenností, preprava ropo-
vodom, prepravné služby, riadenie prieplavových 
vrát, remorkáž, rezervácia v doprave, rezervácia 
miesteniek na cestovanie, riečna doprava, riečna 
preprava, rozvod elektrickej energie, rozvod elek-
triny, prevoz sanitkou, prenájom skladovacích 
kontajnerov, skladovanie, skladovanie tovaru, 
skladovanie údajov a dokumentov uložených elek-
tronicky, prenájom skladov, služby v dopra ve  
a preprave, sprevádzanie turistov, sprostredkova-
nie prenájmu lodí, sprostredkovanie prepravy, 
sťahovanie, sťahovanie nábytku, ťahanie alebo 
vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, 
taxislužba, preprava turistov, turistické prehliad-
ky, úschova lodí a člnov, uskladnenie tovaru, 
uskladňovanie plavidiel - člnov, lodí, uvoľňova-
nie uviaznutých lodí, vlečenie alebo ťahanie do-
pravných prostriedkov pri poruchách, rozvod vo-
dy, zásobovanie vodou, služby vodičov, služby 
poskytované výletnými loďami, organizovanie vý-
letov, vypúšťanie satelitov pre zákazníkov, vzduš- 
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ná doprava, podmorská záchrana, záchrana lodí, 
plavidiel, záchranné služby, rezervácia zájazdov, 
železničná preprava. 
41 - Akadémie - vzdelávanie, cirkusy, praktické 
cvičenie - ukážky, prenájom dekorácie, detské škôl-
ky, diaľkové štúdium, digitálna tvorba obrazov 
na výstupných zariadeniach, diskotéky - služby, 
prenájom divadelnej dekorácie, divadelné pred-
stavenia, drezúra zvierat, elektronická edičná čin-
nosť v malom, služby v oblasti estrády, filmová 
tvorba, prenájom filmových premietačiek a ich 
príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom filmov, 
fotografická reportáž, fotografovanie, fotografo-
vanie na mikrofilm, poskytovanie služieb golfo-
vých ihrísk, gymnastický výcvik, prevádzkovanie 
priestorov s hracími automatmi, hranie o peniaze, 
hudobné skladateľské služby, informácie o mož-
nostiach rekreácie, informácie o možnostiach roz-
ptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, in-
formácie o výchove a vzdelávaní, internátne ško-
ly, prevádzkovanie kasína, služby v kempingoch 
so športovým programom, výchovno-zábavné 
klubové služby, kluby zdravia - telesné cvičenia, 
služby pojazdných knižníc, knižnice - požičovne 
kníh, koncertné siene, sály, organizovanie a ve-
denie konferencií, organizovanie a vedenie kon-
gresov, korešpondenčné kurzy, organizovanie lo-
térií, meranie času na športových podujatiach, 
prevádzkovanie múzea, služby nahrávacieho štú-
dia, nahrávanie videopások, nočné kluby, obve-
selenie, organizácia a vedenie dielní na výučbu, 
organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie 
a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie 
kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, 
organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizo-
vanie plesov, organizovanie predstavení - mana-
žérske služby, organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží, organizovanie súťaží krásy, 
organizovanie športových súťaží, organizovanie 
živých vystúpení, služby poskytované orches-
trom, zábavné parky, pedagogické informácie, 
plánovanie a organizovanie večierkov, pomoc pri 
výbere povolania - poradenstvo v oblasti vzdelá-
vania, poskytovanie online počítačových hier  
z počítačových sietí, poskytovanie elektronic-
kých publikácií online bez možnosti kopírovania, 
postsynchronizácia, dabing, tlmočenie - posun-
ková reč, požičiavanie filmov, požičiavanie fil-
mových premietačiek a príslušenstva, požičiava-
nie potápačského výstroja, požičiavanie športo-
vého výstroja s výnimkou dopravných prostried-
kov, požičiavanie videopások, služby prázdnino-
vých táborov - zábava, výroba divadelných alebo 
iných predstavení, prekladateľské služby, prená-
jom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, 
prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, 
prenájom tenisových kurtov, prenájom videoka-
mier, prenájom videorekordérov, prevádzkovanie 
karaoke, prevádzkovanie kinosál, prevádzkova-
nie priestorov s hracími automatmi, prevádzko-
vanie športových zariadení, redigovanie scená-
rov, informácie o možnostiach rekreácie, služby 
pre oddych a rekreáciu, reportérske služby, roz-
hlasová zábava, výroba rozhlasových a televíz-
nych programov, organizovanie a vedenie semi-
nárov, skúšanie, preskúšavanie - pedagogická čin-
nosť, strihanie videopások, organizovanie špor- 
 

tových súťaží, organizovanie vedomostných a zá-
bavných súťaží, školenie, prenájom športového 
výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, 
služby športovísk, prenájom štadiónov, filmové 
štúdiá, telesné cvičenie, televízna zábava, zverej-
ňovanie textov okrem reklamných, titulky, tvorba 
videofilmov, umelecké módne agentúry, organi-
zovanie a plánovanie večierkov, nahrávanie na 
videopásky, rezervácia vstupeniek, výcvik, vy-
dávanie online kníh a časopisov v elektronickej 
forme, vydávanie kníh, vydávanie textov s vý-
nimkou reklamných alebo náborových, nábožen-
ská výchova, výroba - tvorba videofilmov, vzde-
lávanie, vyučovanie, zábava, pobavenie, pre-
vádzkovanie zoologických záhrad, cvičenie zvie-
rat, prenájom zvukových nahrávacích zariadení, 
živé predstavenie. 
43 - Služby barov, bufety - rýchle občerstvenie, 
detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske služ-
by, závodné jedálne, jedálne, kaviarne, prevádz-
kovanie kempov, služby motelov, penzióny, pos-
kytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie 
ubytovania pre zvieratá, prenájom prednáško-
vých sál, prenájom prenosných stavieb, prenájom 
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, 
prenájom turistických stanov, prevádzkovanie 
hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempov, 
príprava a dodávka jedál na objednávku do d o-
mu, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie - je-
dálne, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, 
rezervácia prechodného ubytovania, samoob-
služné reštaurácie, turistické ubytovne, ubytova-
cie kancelárie - hotely, penzióny, prenájom pre-
chodného ubytovania. 
45 - Právne služby. 

(540) CASSOVAR 
(732) Cassovar business center a.s., Žriedlová 11, 040 01 

Košice, SK; 
 
 

(111) 220812 
(151) 12.3.2008 
(156) 11.1.2017 
(180) 11.1.2027 
(210) 51-2007 
(220) 11.1.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 6, 7, 9, 20, 35, 36, 37, 39, 42 
(511) 6 - Kovové prietokové redukčné ventily, nie ako 

časti strojov, kovové spojky na potrubie. 
7 - CNC (číslicovo riadené rezacie) stroje, najmä 
stroje s klasickým autogénnym rezaním, s reza-
ním plazmou, s rezaním vodným lúčom so špe-
ciálnym vybavením, frézovacie stroje, kopírova-
cie rezacie stroje, prenosné rezacie stroje, príslu-
šenstvo, filtračné stroje pre procesy rezania a zvá-
rania, autogénna technika, najmä strojné horáky, 
redukčné ventily ako časti strojov, redukčné ven-
tily na špeciálne plyny ako časti strojov, prieto-
kové redukčné ventily ako časti strojov, matice 
na autogénne horáky na rezanie, poistky proti 
spätnému šľahnutiu ako súčasť zváracích strojov, 
rezacie dýzy ako súčasť strojov, odsávacie zaria-
denia pre procesy rezania a zvárania. 
9 - Počítačový softvér, konektory, spojky. 
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20 - Kovové rezacie stoly, prietokové redukčné 
ventily s výnimkou kovových, nie ako časti strojov. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 
prieskum trhu, podnikateľské poradenstvo. 
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľ-
ností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľ-
ností, lízing finančný a operatívny. 
37 - Opravy a údržba a montáž elektrických stro-
jov a prístrojov. 
39 - Balenie a skladovanie tovaru; preprava tova-
ru; distribúcia tovaru; prenájom dopravných pro-
striedkov. 
42 - Inžinierske práce v strojárstve. 

(540) PIERCE 
(732) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. 

s r. o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 220813 
(151) 12.3.2008 
(156) 11.1.2017 
(180) 11.1.2027 
(210) 57-2007 
(220) 11.1.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 6, 7, 9, 20, 35, 36, 37, 39, 42 
(511) 6 - Kovové prietokové redukčné ventily, nie ako 

časti strojov, kovové spojky na potrubie. 
7 - CNC (číslicovo riadené rezacie) stroje, najmä 
stroje s klasickým autogénnym rezaním, s reza-
ním plazmou, s rezaním vodným lúčom so špe-
ciálnym vybavením, frézovacie stroje, kopírova-
cie rezacie stroje, prenosné rezacie stroje, príslu-
šenstvo, filtračné stroje pre procesy rezania a zvá-
rania, autogénna technika, najmä strojné horáky, 
redukčné ventily ako časti strojov, redukčné ven-
tily na špeciálne plyny ako časti strojov, prieto-
kové redukčné ventily ako časti strojov, matice 
na autogénne horáky na rezanie, poistky proti 
spätnému šľahnutiu ako súčasť zváracích strojov, 
rezacie dýzy ako súčasť strojov, odsávacie zaria-
denia pre procesy rezania a zvárania. 
9 - Počítačový softvér, konektory, spojky. 
20 - Kovové rezacie stoly, prietokové redukčné 
ventily s výnimkou kovových, nie ako časti strojov. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 
prieskum trhu, podnikateľské poradenstvo. 
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľ-
ností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľ-
ností, lízing finančný a operatívny. 
37 - Opravy a údržba a montáž elektrických stro-
jov a prístrojov. 
39 - Balenie a skladovanie tovaru; preprava tova-
ru; distribúcia tovaru; prenájom dopravných pro-
striedkov. 
42 - Inžinierske práce v strojárstve. 

(540) PIERCE CONTROL 
 AUTOMATION - SK 
(732) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. 

s r. o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 

(111) 220814 
(151) 12.3.2008 
(156) 14.3.2017 
(180) 14.3.2027 
(210) 521-2007 
(220) 14.3.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 5, 29, 30, 35, 39 
(511) 5 - Liečivé čaje, odtučňovacie čaje na lekárske 

účely, medicinálne vína a čaje, bylinkové čaje na 
lekárske použitie, vitamínové, multivitamínové, 
multiminerálové prípravky, minerály, stopové prv-
ky vo forme toboliek, tabliet, dražé a piluliek, 
prípravky posilňujúce a dietetické na liečebné 
účely, liečivá na ľudskú spotrebu alebo na zvero-
lekárske účely, drogy na liečebné účely, farma-
ceutické prípravky humánne a veterinárne, vita-
míny, chemické prípravky a substancie na farma-
ceutické prípravky humánne, vitamíny, chemické 
prípravky a substancie na farmaceutické účely, 
zdravotnícke a hygienické výrobky patriace do 
triedy 5, medicinálne infúzne roztoky, diagnos-
tické prípravky na lekárske účely, vakcíny, séra  
a výrobky z krvi na lekárske účely, kultúry mik-
roorganizmov na lekárske alebo zverolekárske 
účely, dezinfekčné prostriedky na hygienické úče-
ly, prípravky baktericídne a fungicídne patriace 
do tejto triedy, liečebná kozmetika, potrava na 
farmaceutické účely, oleje na lekárske účely, tab-
letky na farmaceutické účely, tekuté lieky, lieky 
vo forme nápojov, bylinkové čaje na lekárske 
použitie, liečivé byliny, cukrovinky s liečivými 
prísadami, doplnky výživy na lekárske účely. 
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely 
(zaradené v t ejto triede) a prevažne obsahujúce 
látky živočíšneho pôvodu patriace do tejto triedy, 
vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteíny, 
stopové prvky, tuky a uhľohydráty patriace do 
tejto triedy, proteín na ľudskú spotrebu, proteí-
nové výrobky a prípravky na výživu, prípravky 
zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby  
s vysokým energetickým výdajom patriace do tej-
to triedy, bielkoviny ako potrava, výťažky z cha-
lúh ako potrava, jedlá želatína, arašidy, oriešky 
spracované, konzervované, sušené a varené ovo-
cie, kandizované ovocie, ovocné a želatínové rô-
soly, ovocné želé ako rôsol, ovocné rôsoly, zavá-
raniny. 
30 - Čaj, bylinkový čaj, potraviny a potravinové 
doplnky s vysokým obsahom vitamínov, minerá-
lov a rastlinných výťažkov vyrobené s cieľom 
doplniť bežnú stravu konzumenta patriace do tej-
to triedy, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny 
patriace do tejto triedy, výrobky s obsahom bylín 
(určené na ľudskú spotrebu) patriace do tejto 
triedy, energeticko-výživné požívatiny a prísady 
do jedla s obsahom vitamínov, minerálov a sto-
pových prvkov patriace do tejto triedy, požívati-
ny a prísady do jedla vyrobené s cieľom doplniť 
bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu mať priaz-
nivý vplyv na zdravie konzumenta, patriace do 
tejto triedy, cukríky, cukrovinky, cukrovinky aj 
fantazijné, dezerty (cukrovinky), komprimáty, želé 
(cukrovinky), pastilky, tyčinky, žuvačky nie na 
lekárske účely, mandľové cukrovinky, marcipán, 
mentolové cukríky, karamelky, pralinky, ovocné 
želé (cukrovinky), napolitánky, sladké drievka  
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(cukrovinky), extrakty nie na lekárske účely, 
glukóza na ľudskú spotrebu, kandis ako potrava, 
melasa, chuťové prísady, kávové nápoje, príchuti 
do nápojov s výnimkou esencií, propolis na ľud-
skú spotrebu, výrobky z múky, včelia kašička na 
ľudskú spotrebu nie na lekárske účely, chaluhy 
(vodné riasy), prírodné sladidlá. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s pot-
ravinami, alkoholickými a nealkoholickými ná-
pojmi, domácimi potrebami, kozmetikou a spot-
rebným tovarom, poradenské služby v podni ko-
vom manažmente pri predaji tovarov a služieb, 
poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia 
a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, 
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, rek-
lama, organizovanie výstav na reklamné a ob-
chodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, 
predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlači-
vá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie rekla-
mných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný 
alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklam-
ných materiálov, uverejňovanie reklamných tex-
tov, vydávanie reklamných alebo náborových 
textov, televízna reklama, reklamné agentúry, or-
ganizovanie reklamných hier na propagáciu pre-
daja, prenájom reklamných priestorov, prenájom 
reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie 
osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredko-
vanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, 
marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské 
informácie, reklamná a inzertná činnosť pro-
stredníctvom telefónnej, dátovej alebo informač-
nej siete, poskytovanie informácií a iných infor-
mačných produktov reklamného charakteru, pre-
nájom reklamných, informačných a komunikačných 
miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, 
služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové rek-
lamné služby. 
39 - Balenie, skladovanie, preprava a ex pedícia 
tovaru, distribúcia tovaru na dobierku, doručova-
nie tovaru, doručovanie balíkov, distribúcia lie-
kov a zdravotníckych pomôcok, sprostredkova-
nie uvedených služieb. 

(540) JUVAMED 
(732) JUVAMED, s. r. o., Cukrovarská 1907/2, 979 01 

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

 
 

(111) 220819 
(151) 12.3.2008 
(156) 11.4.2017 
(180) 11.4.2027 
(210) 709-2007 
(220) 11.4.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 6, 7, 12 
(511) 6 - Kovové čapy; mastiace čapy; kovové dýzy; 

kovové kolená na potrubie; kovové kolíky; lame-
ly, vložky, tenké doštičky; kovové matice; mede-
né krúžky; pružiny (železiarsky tovar). 
7 - Piesty motorov; alternátory; čerpadlá (časti stro-
jov, motorov a hnacích strojov); čerpadlá, pumpy  
 
 

(stroje); cestné stroje; chladiče do motorov a hna-
cích strojov; cievky (časti strojov); držiaky (časti 
strojov); dúchadlá, výtlačné ventilátory; dynamá; 
filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do moto-
rov); filtre (časti strojov alebo motorov); hlavy 
valcov (časti motorov); hriadele strojov; hriadele, 
kľuky, páky (časti strojov); hydraulické motory; 
karburátory; prívody karburátorov; kardanové 
spojky; katalyzátory do motorov; kladivá (časti 
strojov); kľukové hriadele; kľukové skrine stro-
jov, motorov a hnacích strojov; kompresory; ko-
túčové spojky (stroje); piestne krúžky; kryty 
(časti strojov); kypriče (stroje); mechanické lopa-
tové nakladače; ložiská (časti strojov); antifri-
kačné ložiská do strojov; ihličkové ložiská; lo-
žiskové čapy (časti strojov); manipulátory (stro-
je); manipulátory (zariadenia na nakladanie a vy-
kladanie); mastenice (časti strojov); membrány 
čerpadiel; miešačky; zapaľovacie induktory do 
motorov; nakladacie výložníky; ručné nástroje  
a náradie na iný než ručný pohon; nástroje (časti 
strojov); nosné konzoly na stroje; nože (časti 
strojov); objímky, krúžky na mazanie (časti stro-
jov); ochranné kryty (časti strojov); odlučovače 
oleja; odlučovače vody (separátory); ovládacie 
káble strojov, motorov a hnacích strojov; palivové 
konvertory do zážihových motorov; súčasti pies-
tov; piesty (časti strojov alebo motorov); ploché 
spätné ventily, záklopky (časti strojov); vstreko-
vacie piestové čerpadlá; prevody strojov; generá-
tory prúdu; pumpy na mazanie; radlice; redukčné 
ventily (časti strojov); regulátory otáčok strojov, 
motorov a hnacích strojov; remene do m otorov  
a hnacích strojov; remene ventilátorov do moto-
rov; remenice (časti strojov); reťaze zdvíhadiel 
(časti strojov); riadiace mechanizmy strojov, mo-
torov a hnacích strojov; hydraulický riadiaci me-
chanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; 
pneumatický riadiaci mechanizmus strojov, mo-
torov a hnacích strojov; rýpadlá; samomazacie 
ložiská; šetriče paliva do motorov; sitá (stroje 
alebo ich časti); snehové pluhy; spojky, spojenia, 
styky, kĺby (časti motorov); štartéry motorov  
a hnacích strojov; statory (časti strojov); kolesá 
(časti strojov); súkolesia (časti strojov); ojnice na 
stroje, motory a hnacie stroje; tlmiče výfukov 
motorov; piesty tlmičov (časti strojov); turbo-
kompresory; uhlíkové kefy; upchávky (časti stro-
jov); valce (časti strojov); valce motorov a hna-
cích strojov; piesty valcov; ventilátory motorov  
a hnacích strojov; ventily (časti strojov, motorov 
a hnacích strojov); vložky do filtračných zariade-
ní; vodiace zariadenia (časti strojov); vstrekova-
nia do m otorov; výfukové potrubia motorov; 
výmenníky tepla (časti strojov); výtlačné ventily 
(časti strojov); samohybné zametacie stroje; za-
paľovače zážihových motorov; zapaľovacie svieč-
ky do spaľovacích motorov; zberné kefy na elek-
trickom dyname; zdvíhacie zariadenia; zdviháky 
(stroje); stroje na zemné práce, exkavátory; pru-
žiny (časti strojov); kovové dielce (časti strojov); 
žeraviace sviečky do dieselových motorov. 
12 - Blatníky; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdo-
vé diely do vozidiel; čapy na pneumatiky; čapy 
náprav; čelné sklá; obruče hláv kolies; hnacie 
motory do pozemných vozidiel; prevodové hria-
dele do pozemných vozidiel; hydraulické obvody 
do vozidiel; kolesá vozidiel; nápravy vozidiel;  
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brzdové obloženie do dopra vných prostriedkov; 
plášte na pneumatiky; pneumatiky; podvozky vo-
zidiel; smerovky na vozidlá; spätné zrkadlá; spojky 
pozemných vozidiel; stierače; uzávery palivových 
nádrží vozidiel; vozíky na manipuláciu s tova-
rom; vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky. 

(540) PAL MAGNETON 
(732) GLOBAL RESOURCE s. r. o., Tulská 1358/6, 

960 01 Zvolen, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 220926 
(151) 12.3.2008 
(156) 2.3.2017 
(180) 2.3.2027 
(210) 5229-2007 
(220) 2.3.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Rezance. 

(540) REZANCE STAREJ MAMY 
(732) Pražák Martin, Mgr., Krajinská 33/5, 370 01 Čes-

ké Budějovice, CZ; Aubrecht Tomáš, Ing., Ho-
sínská 336, 373 67 Borek, CZ; 

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

(111) 220950 
(151) 12.3.2008 
(156) 15.1.2017 
(180) 15.1.2027 
(210) 76-2007 
(220) 15.1.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody. 
(540) 

  
 

(591) modrá, biela, červená, čierna 
(732) Hanácká kyselka a.s., Horní Moštěnice č. p. 547, 

751 17 Horní Moštěnice, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 220998 
(151) 12.3.2008 
(156) 10.7.2017 
(180) 10.7.2027 
(210) 1245-2007 
(220) 10.7.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 
 
 
 

 9 (511) 3, 5 
(511) 3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetika, najmä 

prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlie-
ka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú 
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy, 
mlieka, oleje, sprchovacie gély, vody po ho lení, 
kozmetické prípravky, telové šampóny, príprav-
ky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej 
pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie 
vlasov a pokožky rúk, vlasové vody, šampóny, 
kondicionéry, tužidlá, masážne prípravky, rege-
neračné prípravky, masážne a regeneračné kré-
my, masážne a regeneračné emulzie, masážne  
a regeneračné gély, prípravky na ústnu hygienu, 
ústne vody, zubné pasty, zubné gély, mydlá, hy-
gienické toaletné prípravky. 
5 - Farmaceutické výrobky, kozmetické výrobky 
na liečebné účely, repelentné prípravky. 

(540) 

  
 

(591) tmamodrá, žltá, biela, svetlomodrá 
(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké Me-

ziříčí, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 220999 
(151) 12.3.2008 
(156) 10.7.2017 
(180) 10.7.2027 
(210) 1246-2007 
(220) 10.7.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 3, 5 
(511) 3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetika, najmä 

prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlie-
ka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú 
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy, 
mlieka, oleje, sprchovacie gély, vody po ho lení, 
kozmetické prípravky, telové šampóny, príprav-
ky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej 
pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie 
vlasov a pokožky rúk, vlasové vody, šampóny, 
kondicionéry, tužidlá, masážne prípravky, rege-
neračné prípravky, masážne a regeneračné kré-
my, masážne a regeneračné emulzie, masážne  
a regeneračné gély, prípravky na ústnu hygienu, 
ústne vody, zubné pasty, zubné gély, mydlá, hy-
gienické toaletné prípravky. 
5 - Farmaceutické výrobky, kozmetické výrobky 
na liečebné účely, repelentné prípravky. 
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(540) 

  
 

(591) tmavomodrá, žltá, biela, svetlomodrá 
(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké 

Meziříčí, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 221000 
(151) 12.3.2008 
(156) 10.7.2017 
(180) 10.7.2027 
(210) 1247-2007 
(220) 10.7.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 3, 5 
(511) 3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetika, najmä 

prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlie-
ka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú 
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy, 
mlieka, oleje, sprchovacie gély, vody po ho lení, 
kozmetické prípravky, telové šampóny, príprav-
ky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej 
pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie 
vlasov a pokožky rúk, vlasové vody, šampóny, 
kondicionéry, tužidlá, masážne prípravky, rege-
neračné prípravky, masážne a regeneračné kré-
my, masážne a regeneračné emulzie, masážne  
a regeneračné gély, prípravky na ústnu hygienu, 
ústne vody, zubné pasty, zubné gély, mydlá, hy-
gienické toaletné prípravky. 
5 - Farmaceutické výrobky, kozmetické výrobky 
na liečebné účely, repelentné prípravky. 

(540) 378 
(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké Me-

ziříčí, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 221019 
(151) 12.3.2008 
(156) 11.6.2017 
(180) 11.6.2027 
(210) 5629-2007 
(220) 11.6.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 40, 41 
 
 

(511) 9 - Kompaktné disky; magnetické disky; optické 
disky; optické kompaktné disky; elektronické pub-
likácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); mag-
netické médiá; magnetické pásky; optické nosiče 
údajov; CD a DVD nosiče; videokazety; počíta-
čové programy (nahrané). 
16 - Kníhviazačský materiál; knihy; knižné zá-
ložky; publikácie; tlačoviny; periodické a nepe-
riodické tlačoviny. 
35 - Reklamné agentúry; kopírovanie alebo roz-
množovanie dokumentov; lepenie plagátov; rek-
lama; organizovanie výstav na obchodné a rek-
lamné účely; zaobstarávanie predplatného pre tre-
tie osoby; reklama; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky); vydávanie, aktualizovanie reklamných 
materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; 
zásielkové reklamné služby; spracovanie textov. 
40 - Tlač, tlačenie. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); informácie  
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnos-
tiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; 
výchovno-zábavné klubové služby; služby po-
jazdných knižníc; knižnice (požičovne kníh); or-
ganizovanie a vedenie konferencií, kolokvií, kon-
gresov, seminárov a sympózií; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie športových súťaží; organizovanie živých vy-
stúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; 
služby pre oddych a rekreáciu; rezervácia vstu-
peniek; školenie; zverejňovanie textov okrem rek-
lamných; online vydávanie kníh a časopisov v elek-
tronickej forme; vydávanie kníh, periodických  
a neperiodických publikácií; výroba videofilmov; 
výroba divadelných alebo iných predstavení; vý-
roba dokumentárnych filmov a expozícií; výroba 
rozhlasových a televíznych programov; zábava, 
pobavenie; živé predstavenie; vydávanie publi-
kácií na CD a DVD nosičoch, magnetických ka-
zetách a videokazetách; vydávanie publikácií nie 
na reklamné účely; publikačná činnosť s výnim-
kou vydávania reklamných materiálov. 

(540) 

  
 

(732) LIBRI HISTORIAE, Donnerova 11, 841 04 Bra-
tislava, SK; 

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

(111) 221036 
(151) 12.3.2008 
(156) 18.6.2017 
(180) 18.6.2027 
(210) 5676-2007 
(220) 18.6.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 
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 9 (511) 16, 36 
(511) 16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, knihy, 

časopisy, brožúry, fotografie, pohľadnice, plagá-
ty, katalógy, letáky, prospekty, reklamné, propa-
gačné a informačné materiály v papierovej forme. 
36 - Služby realitnej kancelárie, sprostredkovanie 
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, pora-
denstvo v oblasti realít, správa realít. 

(540) 

  
 

(732) AAA BYTY.CZ akciová společnost, Masaryko-
vo nábřeží 28, 110 00 Praha 1, CZ; 

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

 
 

(111) 221037 
(151) 12.3.2008 
(156) 18.6.2017 
(180) 18.6.2027 
(210) 5677-2007 
(220) 18.6.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 16, 36 
(511) 16 - Periodické a neperiodické tlačoviny, knihy, 

časopisy, brožúry, fotografie, pohľadnice, plagá-
ty, katalógy, letáky, prospekty, reklamné, propa-
gačné a informačné materiály v papierovej forme. 
36 - Služby realitnej kancelárie, sprostredkovanie 
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, pora-
denstvo v oblasti realít, správa realít. 

(540) 

  
 

(732) AAA BYTY.CZ akciová společnost, Masaryko-
vo nábřeží 28, 110 00 Praha 1, CZ; 

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

 
 

(111) 221057 
(151) 12.3.2008 
(156) 31.7.2017 
(180) 31.7.2027 
(210) 5885-2007 
(220) 31.7.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo vrátane elektronického ban-

kovníctva, home banking, bankové služby vrátane 
služieb prostredníctvom elektronických komuni-
kačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie  
 

 účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie  
v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, pos-
kytovanie pôžičiek, investovanie do cenných pa-
pierov na vlastný účet, kapitálové investície, pla-
tobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod ka-
pitálu, platobné prevody vykonávané elektronic-
ky, vydávanie a správa platobných prostriedkov, 
napr. platobných kariet, cestovných šekov, ove-
rovanie šekov, poskytovanie záruk, garancie, kau-
cie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie 
inkasa, uloženie a správa cenných papierov alebo 
iných hodnôt, poskytovanie bankových informá-
cií, finančné analýzy a informácie, prenájom bez-
pečnostných schránok, prijímanie vkladov, finan-
čný prenájom (finančný lízing), účasť na vydá-
vaní cenných papierov a poskytovanie súvisia-
cich služieb, finančné poradenstvo, výkon funk-
cie depozitára, zmenárenská činnosť, obchodova-
nie na vlastný účet alebo účet klienta s devízo-
vými hodnotami, v oblasti termínovaných obcho-
dov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových 
a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cen-
nými papiermi, so zlatými a striebornými min-
cami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek  
a so súbormi obehových mincí, vykonávanie hy-
potekárnych obchodov, obhospodarovanie cenných 
papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva 
(portfólio manažment), sprostredkovateľská čin-
nosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva sú-
visiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným 
sporením. 

(540) ČSOB Image karta 
(732) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 

333/150, 150 57 Praha - 5, CZ; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221058 
(151) 12.3.2008 
(156) 31.7.2017 
(180) 31.7.2027 
(210) 5886-2007 
(220) 31.7.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov-

níctva, home banking, bankové služby vrátane 
služieb prostredníctvom elektronických komuni-
kačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie 
účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie  
v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, pos-
kytovanie pôžičiek, investovanie do cenných pa-
pierov na vlastný účet, kapitálové investície, pla-
tobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod ka-
pitálu, platobné prevody vykonávané elektronic-
ky, vydávanie a správa platobných prostriedkov, 
napr. platobných kariet, cestovných šekov, ove-
rovanie šekov, poskytovanie záruk, garancie, kau-
cie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie 
inkasa, uloženie a správa cenných papierov alebo 
iných hodnôt, poskytovanie bankových informá-
cií, finančné analýzy a informácie, prenájom bez-
pečnostných schránok, prijímanie vkladov, finan-
čný prenájom (finančný lízing), účasť na vydá-
vaní cenných papierov a poskytovanie súvisia-
cich služieb, finančné poradenstvo, výkon funk- 
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 cie depozitára, zmenárenská činnosť, obchodo-
vanie na vlastný účet alebo účet klienta s devízo-
vými hodnotami, v obl asti termínovaných ob-
chodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzo-
vých a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cen-
nými papiermi, so zlatými a striebornými min-
cami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek  
a so súbormi obehových mincí, vykonávanie hy-
potekárnych obchodov, obhospodarovanie cen-
ných papierov klienta na jeho účet vrátane pora-
denstva (portfólio manažment), sprostredkova-
teľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťov-
níctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo sta-
vebným sporením. 

(540) ČSOB Imidž karta 
(732) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 

333/150, 150 57 Praha - 5, CZ; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221091 
(151) 12.3.2008 
(156) 6.8.2017 
(180) 6.8.2027 
(210) 5933-2007 
(220) 6.8.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; rek-

lama; reklama (online) v počítačovej komunikač-
nej sieti, rozhlasová reklama, televízna reklama; 
reklamné agentúry; maloobchodná činnosť s mag-
netickými nosičmi údajov; maloobchodná činnosť 
s nosičmi zvukových záznamov; maloobchodná 
činnosť s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov; 
maloobchodná činnosť s audiovizuálnymi záz-
namovými diskami; maloobchodná činnosť s prog-
ramovým vybavením počítačov; maloobchodná 
činnosť so softvérom; vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov; reklama; zásielkové rek-
lamné služby; spracovanie textov; uverejňovanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo 
náborových textov; televízna reklama; rozhlaso-
vá reklama; online reklama v počítačovej komu-
nikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobil-
ných telefónov; reklamné agentúry; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); produkcia reklamných 
spotov; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; rozširovanie, produkcia reklamných 
spotov; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom; prenájom reklamných plôch; uve-
rejňovanie reklamných textov. 
38 - Televízne vysielanie; vysielanie káblovej te-
levízie; vysielanie satelitnej televízie; vysielanie 
internetovej televízie; rozhlasové vysielanie; vy-
sielanie internetového rádia; spravodajské služ-
by; tlačové kancelárie; informačné kancelárie. 
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných za-
riadeniach; diskotéky (služby); divadelné deko-
rácie (prenájom); divadelné predstavenia; elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
filmová tvorba; prenájom filmových premieta-
čiek a ich príslušenstva; prenájom filmových štú-
dií; prenájom filmov; formátovanie textov s vý- 
 

nimkou na reklamné účely; produkcia televíz-
nych programov; filmová tvorba; produkcia do-
kumentárnych filmov; postprodukcia dokumen-
tárnych filmov; fotografická reportáž; tvorba vi-
deofilmov; digitálna tvorba obrazov na výstup-
ných zariadeniach; produkcia zábavných a au-
diovizuálnych programov; služby filmových a nah-
rávacích štúdií; organizovanie zábavných, kul-
túrnych, spoločenských a športových podujatí; 
organizovanie vzdelávacích, vedomostných alebo 
zábavných súťaží; organizovanie audiotextových 
a sms-kových hier; organizovanie živých vystú-
pení; televízna zábava; plánovanie a organizova-
nie večierkov; služby fanklubov; organizovanie 
finančných hier; informácie o možnostiach zába-
vy; vydávanie (online) kníh a časopisov v elek-
tronickej forme; elektronická edičná činnosť (DTP 
služby); služby nahrávacích štúdií; výroba roz-
hlasových programov (relácií), vydavateľská čin-
nosť (vydávanie hudobných a hudobno-slovných 
diel). 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, žltá 
(732) MARS Group, spol. s r. o., Kalinkovo 490, 900 43 

Kalinkovo, SK; 
 
 

(111) 221102 
(151) 26.3.2008 
(156) 28.2.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 632-97 
(220) 28.2.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 6.5.2008 

 7 (511) 1, 7, 12 
(511) 1 - Tmel na pneumatiky, zmesi, materiál na op-

ravu pneumatík. 
7 - Stroje zaradené v tejto triede a obrábacie stro-
je, časti strojov, predovšetkým strojové celky  
a časti vodných, parných a plynových turbín, mo-
tory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá), 
spojky a transmisné zariadenia (okrem tých, kto-
ré sú na pozemné vozidlá), nosníky, tlakové ná-
doby a nádrže, poľnohospodárske náradie. 
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné, 
vzdušné alebo vodné, predovšetkým motorové 
vozidlá, bicykle a ich časti, súčasti, náhradné die-
ly a doplnky, pneumatiky, protišmykové zariade-
nia na pneumatiky automobilov. 

(540) SAVA 
(732) Porubčan Róbert, Ing. - EDING, Zliechovská 341, 

018 64 Košeca, SK; 
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(111) 221166 
(151) 15.4.2008 
(156) 23.3.2017 
(180) 23.3.2027 
(210) 5321-2007 
(220) 23.3.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 33, 35 
(511) 33 - Víno. 

35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou al-
koholických a nealkoholických nápojov. 

(540) 

  
 

(591) biela, červená, žltá, zlatožltá, čierna, hnedá, mod-
rá, oranžová, fialová 

(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Se-
reď, SK; 

(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221167 
(151) 15.4.2008 
(156) 26.3.2017 
(180) 26.3.2027 
(210) 5323-2007 
(220) 26.3.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 33, 35 
(511) 33 - Víno. 

35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou al-
koholických a nealkoholických nápojov. 

(540) 

  
 

(591) biela, červená, hnedočervená, žltá, zlatožltá, čier-
na, béžová, žltozelená 

(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Se-
reď, SK; 

(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
 

(111) 221168 
(151) 15.4.2008 
(156) 26.3.2017 
(180) 26.3.2027 
(210) 5324-2007 
(220) 26.3.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 33, 35 
(511) 33 - Víno. 

35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou al-
koholických a nealkoholických nápojov. 

(540) 

  
 

(591) biela, červená, žltá, zlatožltá, čierna, béžová 
(732) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Se-

reď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221169 
(151) 15.4.2008 
(156) 26.3.2017 
(180) 26.3.2027 
(210) 5325-2007 
(220) 26.3.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 33, 35 
(511) 33 - Víno. 

35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou al-
koholických a nealkoholických nápojov. 

(540) 

  
 

(591) biela, červená, žltá, zlatožltá, čierna, béžová, hne-
dá, hnedočervená 

(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) 221197 
(151) 15.4.2008 
(156) 29.6.2017 
(180) 29.6.2027 
(210) 5749-2007 
(220) 29.6.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 18 
(511) 18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiá-

lov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové ko-
že; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky  
a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske 
výrobky. 

(540) HAVAIANAS 
(732) ALPARGATAS S.A., Avenida Doutor Cardoso 

de Melo, No. 1336, Vila Olímpia, 04548-004 Sao 
Paulo, BR; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221274 
(151) 15.4.2008 
(156) 17.8.2017 
(180) 17.8.2027 
(210) 5978-2007 
(220) 17.8.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér vrátane softvéru na zálo-

hovanie dát, vyhľadávanie, spracovanie, vyhod-
nocovanie a indexovanie informácií, nahraný soft-
vér na optických nosičoch údajov, CD a DVD 
diskoch a magnetických médiách; softvér nahra-
teľný zo vzdialených počítačov; serverový soft-
vér, softvér pre správu počítačových systémov, 
správu počítačov; monitorovací a komunikačný 
softvér; hardvér na získavanie, spracovanie a in-
dexovanie dát a informácií; sieťové počítače vrá-
tane počítačových doplnkov; periférne zariadenia 
k počítačom. 
16 - Periodické a neperiodické publikácie týkajú-
ce sa správy počítačových systémov, manažmen-
tu technických a obchodných činností súvisiacich 
s prevádzkou a využitím výpočtovej techniky; 
tlačoviny informačného charakteru; príručky pre 
používateľov softvéru. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti výpočtovej 
techniky; maloobchodné služby v oblasti počíta-
čového softvéru; rozširovanie reklamných ozna-
mov, vydávanie, aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, uverejňovanie reklamných textov, vydá-
vanie reklamných alebo náborových textov, pre-
nájom reklamných priestorov vrátane virtuálnych; 
spracovanie textov; reklamná a inzertná činnosť 
prostredníctvom akéhokoľvek média, najmä pro-
stredníctvom dátovej alebo informačnej siete; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, 
poskytovanie informácií vrátane multimediál-
nych a iných informačných produktov všetkých 
druhov reklamného charakteru; prenájom reklam-
ných informačných a komunikačných miest; spros-
tredkovanie v obchodných vzťahoch; automati-
zované spracovanie dát; nákup a predaj uvede-
ných tovarov a služieb (maloobchod, veľkoob- 
 
 

chod); sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob-
chodu; obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo; online sprostredkovanie obchodu pomo-
cou svetovej počítačovej siete, online nákup to-
varov a služieb pomocou svetovej počítačovej 
siete. 
37 - Montáž, inštalácia, údržba a opravy výpo-
čtovej techniky, poradenstvo v oblasti montáže, 
inštalácie, údržby a opráv výpočtovej techniky; 
údržba a administrácia počítačových systémov. 
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia, 
vytváranie dočasných a trvalých počítačových 
sietí, prenos správ a obrazových informácií po-
mocou počítača; telefónna komunikácia; služby 
zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, 
telekonferenčné služby vrátane videokonferencií, 
sprostredkovanie poskytovania telekomunikač-
ného pripojenia do svetovej počítačovej siete, 
sprostredkovanie poskytovania užívateľského pri-
pojenia do svetovej počítačovej siete, sprostred-
kovanie telefónnej komunikácie, poradenstvo  
v oblasti telekomunikačných služieb; poskytova-
nie služieb na komunikáciu medzi užívateľmi  
v reálnom čase (chatting); online prístup k sprá-
vam, novinám a informáciám. 
41 - Online vydávanie publikácií, elektronická 
edičná činnosť v oblasti správy počítačových sys-
témov, manažmentu technických a obchodných 
činností súvisiacich s prevádzkou a využitím vý-
počtovej techniky; produkcia multimedálnych 
diel, online poskytovanie informácií pomocou 
počítačovej siete; poskytovanie elektronických 
publikácií online bez možnosti kopírovania; vzde-
lávanie v oblasti výpočtovej techniky, obchodu  
a podnikania; vzdelávacie služby pomocou výpo-
čtovej techniky; zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení. 
42 - Grafický dizajn; hosťovanie na webových 
stránkach; hosťovanie počítačových serverov; sprá-
va počítačových serverov a počítačových sietí; 
inštalácia počítačových programov; automatizo-
vané spracovávanie údajov; obnovovanie počíta-
čových databáz; počítačové programovanie; ser-
vis počítačových programov; poradenské služby 
v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; pre-
nájom počítačového softvéru; prenájom pamäťo-
vej kapacity; prenájom počítačového strojového 
času; vytváranie a udržiavanie webových stránok 
pre zákazníkov; analýza softvéru; analýza počí-
tačového hardvéru; navrhovanie počítačových 
systémov a dátových sietí; sprostredkovanie hos-
ťovania počítačových serverov; sprostredkovanie 
grafického dizajnu; poradenské, konzultačné a ex-
pertízne služby v oblasti počítačových softvérov 
a hardvérov; poskytovanie informácií v oblasti 
počítačových softvérov a hardvérov; tvorba soft-
véru; zabezpečovanie a poskytovanie inteligent-
ného komunikačného a monitorovacieho systému 
pre správu počítačových systémov; počítačová 
podpora technických a obchodných procesov vo 
firmách. 

(540) C-Desk 
(732) SEAL IT Services, s.r.o., Topoľová 4, 811 04 

Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 221320 
(151) 15.4.2008 
(156) 19.2.2017 
(180) 19.2.2027 
(210) 351-2007 
(220) 19.2.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 1, 17, 19, 35, 37, 42 
(511) 1 - Chemické výrobky určené pre drevársky  

a nábytkársky priemysel, papierenský a baliaren-
ský priemysel, stavebný priemysel a nosné dre-
vené konštrukcie, čalúnnický priemysel, najmä 
tmely a lepidlá zaradené v tejto triede, lepidlá  
a tmely pre automobilový a lodiarsky priemysel, 
lepidlá a tmely pre stavebníctvo. 
17 - Izolačná plsť, izolačné hmoty zabraňujúce 
sálaniu tepla, izolačné laky, izolačné materiály, 
izolačné pásky, izolačné povlaky, izolačné tkani-
ny, izolačný papier, látky na izolovanie budov od 
vlhkosti, výrobky z plastov, polyetylénu, poly-
propylénu a mikroténu ako tesniace a izolačné 
fólie; fólie ako obalový materiál; adhézne a le-
piace pásky s výnimkou na kancelárske a lekár-
ske použitie a použitie v dom ácnosti; viazacie 
pásky; hadice a polohadice; plastové výlisky ako 
polotovary, jazierkové fólie, sklená vlna ako izo-
lačný materiál, tepelné izolanty (nevodivé mate-
riály), tesnenia, tesniace obloženia. 
19 - Tesniace tmely, podlahy, podlahové krytiny, 
priemyselné podlahy (nie kovové), podlahové dos-
ky, dlažba s výnimkou kovovej, drevené dyhy, 
drevené plastové obloženie, drevotrieskové dosky, 
hranoly, malta, cement, cementové potery, staveb-
ný materiál nekovový, hmoty tesniace, upcháv-
kové a izolačné, obklady stien a priečok s vý-
nimkou kovových, nekovové vonkajšie plášte, 
stavebné izolačné materiály, izolačné obklady. 
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 37 a 42. 
37 - Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, 
bytových a občianskych stavieb, prípravné a po-
mocné stavebné práce, čistenie, čistenie exterié-
rov a interiérov, čistenie komínov, prenájom čis-
tiacich strojov, inštalácia a opravy chladiacich  
a klimatizačných zariadení, informácie o opra-
vách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie sta-
vieb, odborné poradenstvo týkajúce sa montáže 
plastových a drevených okien a dverí, staveb-
ných prác a zatepľovacích budov, klampiarstvo  
a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie a údržba kot-
lov, montáž kuchynských zariadení, montáž a op-
ravy vzduchotechnických zariadení, montáž a op-
ravy klimatizačných zariadení, montáž a opravy 
vykurovacích zariadení, montáž, inštalácia a op-
ravy okien, dverí a iných stavebných prvkov, 
montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy podláh 
a parkiet, realizácia fasád so zateplením a bez za-
teplenia, exteriérové a interiérové maľovanie a na-
tieranie, montovanie lešení, murárstvo, údržba 
nábytku, montáž a opravy pecí, pokrývačské prá-
ce na strechách, inštalácia a o pravy požiarnych 
hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu, 
stavebné informácie, dozor nad stavbami, demo-
lácia budov, tapetovanie, montovanie a opravy te-
lefónov, umelecká stolárska výroba a opravy, utes-
ňovanie stavieb a budov, inštalácia a opravy vý-
ťahov. 
 

42 - Architektonické poradenstvo, interiérová výz-
doba, projektovanie stavieb, grafický dizajn, navr-
hovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie oba-
lov, obalový dizajn, odborné technické poraden-
stvo, týkajúce počítačov a príslušenstva k nim, 
priemyselný dizajn, štúdie technických projek-
tov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výs-
kum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), 
spravovanie autorských práv, vypracovanie sta-
vebných výkresov, zememeračstvo, dizajn ná-
bytku a bytového zariadenia. 

(540) ATRO 
(732) ATRO s. r. o., Rudlovská 64, 974 01 Banská Bys-

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

 
 

(111) 221324 
(151) 15.4.2008 
(156) 20.3.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 561-2007 
(220) 20.3.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 38, 42 
(511) 38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, 

najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomu-
nikačných sietí, poskytovanie telekomunikačné-
ho pripojenia do svetovej počítačovej siete, pos-
kytovanie užívateľského prístupu do svetovej po-
čítačovej siete, počítačová komunikácia, posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete, posky-
tovanie prístupu do da tabáz, komunikácia pros-
tredníctvom optických káblov, komunikácia po-
mocou počítačových terminálov, telefonické služ-
by, elektronická pošta, hlasová odkazová služba, 
telekonferenčné služby, prenosy správ faxmi, 
prenosy správ a obrázkových informácií pomo-
cou počítačov, prenos signálov pomocou satelitu, 
televízne vysielanie, vysielanie káblovej televí-
zie, telekonferenčné služby, telekomunikačné in-
formácie, poskytovanie telekomunikačných ka-
nálov pre telenákupy, služby poskytované elek-
tronickými tabuľami, prenájom prístupového ča-
su do svetových počítačových sietí, prenájom te-
lefónov, prenájom modemov, prenájom teleko-
munikačných prístrojov. 
42 - Počítačové programovanie (vrátane aktuali-
zácie), obnovovanie počítačových databáz, návrh 
počítačových systémov, prevod a konverzia počí-
tačových programov a údajov (okrem fyzickej 
konverzie), poskytovanie internetových vyhľa-
dávačov, prenájom webových serverov, vytvára-
nie a udržiavanie počítačových stránok (webo-
vých) pre zákazníkov, prenájom počítačového 
softvéru, prenájom počítačov, štúdie technických 
projektov, expertízy (inžinierske práce), kalibrácia. 

(540) 

  
 

(591) magenta 
(732) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bra-

tislava, SK; 
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(111) 221354 
(151) 15.4.2008 
(156) 25.6.2017 
(180) 25.6.2027 
(210) 1140-2007 
(220) 25.6.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 1, 7, 35, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel s výnimkou jedov  

a žieravín a zvlášť nebezpečných jedov a žiera-
vín; chemické prípravky na čistenie, odmasťova-
nie a dekontamináciu strojov, zariadení a staveb-
ných objektov. 
7 - Stroje a technologické zariadenia na čistenie, 
odmasťovanie a dekontamináciu strojov, zariadení 
a stavebných objektov. 
35 - Zhromažďovanie a spracovanie dát; malo-
obchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 1, 
3, 7 a 11; nákup tovarov a služieb pre iné podni-
ky (zásobovacie služby pre tretie osoby); spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 
37 - Čistenie a upratovanie; demolácie a zemné 
práce; opravy meracej a regulačnej techniky; in-
štalácia a opravy elektrických strojov a prístro-
jov; oprava dekontaminačných, čistiacich a leš-
tiacich zariadení. 
39 - Požičiavanie zariadení na čistenie a dekon-
tamináciu odpadových vôd, čistiacich strojov, za-
riadení na čistenie strojov, zariadení a staveb-
ných objektov; požičiavanie strojov a technológií 
na čistenie, odmasťovanie a dekontamináciu stro-
jov, zariadení a stavebných objektov; preprava  
a skladovanie odpadu; zber, triedenie a dočasné 
skladovanie inštitucionálnych rádioaktívnych od-
padov; preprava rádioaktívnych žiaričov, odpa-
dov, kontaminovaných predmetov a zariadení. 
40 - Spracovávanie a likvidácia odpadov vrátane 
nebezpečných a kontaminovaných; regenerácia 
odpadov; dekontaminačné práce; spracovanie rá-
dioaktívnych médií; povrchová úprava kovov; 
zváranie; montáž materiálov pre tretie osoby. 
41 - Organizovanie kurzov, seminárov, školení. 
42 - Expertná a poradenská činnosť v oblasti che-
mikálií, palív, rúd, kovov; poradenstvo v oblasti 
výpočtovej a meracej techniky; skúšanie a vy-
hodnocovanie materiálov, skúšanie a vyhodno-
covanie chemikálií, monitorovanie obsahu škod-
livín v prostredí, monitorovanie pracovísk; auto-
matizované spracovanie dát, vývoj a poskytova-
nie softvéru; výskum a vývoj v oblasti prírodných 
a technických vied; inžinierske služby, technické 
projekty; vývoj prípravkov, strojov a zariadení  
v uvedenej oblasti. 

(540) 

  
 

 

(732) Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s.r.o., 
Piest'anská 3, 917 01 Trnava, SK; 

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

(111) 221372 
(151) 15.4.2008 
(156) 16.7.2017 
(180) 16.7.2027 
(210) 1284-2007 
(220) 16.7.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 16, 25, 39, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; časopisy, knihy, reklamné mate-

riály z papiera, darčekové predmety z papiera a le-
penky; fotografie; papiernický tovar a písacie pot-
reby; školské potreby a kancelárske potreby ob-
siahnuté v tejto triede okrem nábytku; vzdeláva-
cie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové 
materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach. 
25 - Odevy, čapice, čelenky, doplnky odevov zah-
rnuté v tejto triede. 
39 - Organizovanie exkurzií, prehliadok; turistic-
kých a poznávacích zájazdov a výletov. 
41 - Výchovná a vzdelávacia činnosť; výučbová 
a prednášková činnosť; organizovanie a vedenie 
výcviku, kurzov, školení; seminárov, sympózií, 
praktických cvičení, vedomostných súťaží; orga-
nizovanie korešpondenčných kurzov; organizo-
vanie promócií; organizovanie a zabezpečovanie 
študijných a iných vzdelávacích pobytov; vyda-
vateľské a publikačné služby okrem vydávania 
reklamných a náborových textov; poskytovanie 
elektronických publikácií online; služby knižníc; 
zábavná, športová a kultúrna činnosť; organizo-
vanie a vedenie zábavných, športových a kultúr-
nych podujatí, súťaží, stretnutí; organizovanie  
a vedenie zábavných predstavení; pomoc pri vý-
bere ďalšieho vzdelávania a povolania; tvorba di-
vadelných predstavení; organizovanie kultúrnych 
a vzdelávacích výstav, prekladateľské služby. 

(540) DETSKÁ UNIVERZITA 
 KOMENSKÉHO 
(732) Kukura Juraj, Baštová 1, 811 03 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221430 
(151) 15.4.2008 
(156) 15.8.2017 
(180) 15.8.2027 
(210) 1504-2007 
(220) 15.8.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 7, 12 
(511) 7 - Cestné valce; rýpadlá; vyorávače ako stroje; 

hydraulické čerpadlá; pojazdné čerpadlá betóno-
vej zmesi; mobilné čerpadlá betónovej zmesi; 
zdvíhadlá, elevátory; miešačky; betónové miešač-
ky (stroje); buldozéry; zarovnávače; dláždiče na 
asfalt; vodorovne smerované vŕtacie stroje; že-
riavy; miešacie jadrá na asfalt; miešacie jadrá na 
betón; rotačné vŕtačky; frézovačky (stroje); dobý- 
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 vacie stroje; čerpadlá, pumpy (stroje); banské ex-
traktory; banské vrtáky; vŕtacie stroje; banské stro-
je; stroje na ukladanie koľajníc; stroje na výstav-
bu železníc; lyžicové bagre; cestné stroje; čer-
padlá (ako časti strojov, motorov a hnacích stro-
jov); pásové dopravníky; hydraulický riadiaci 
mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; 
hydraulické komponenty. 
12 - Autobusy; nákladné autá; športové autá; au-
tomobily; mikrobusy; lokomotívy; betonárske mie-
šačky (vozidlá); transportné vozíky visutej lanov-
ky; zdvižné vozíky; automobilové podvozky; hyd-
raulické obvody do vozidiel; vozidlá na prepravu 
asfaltu; karosérie automobilov. 

(540) 

  
 

(732) SANY Group Co., Ltd., Xingsha Development 
Area, Changsha, 410100 Hunan Province, CN; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221464 
(151) 15.4.2008 
(156) 3.9.2017 
(180) 3.9.2027 
(210) 1634-2007 
(220) 3.9.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Reklamné služby, obchodný manažment, ob-

chodná správa, obchodná administratíva, kance-
lárske práce. 
39 - Preprava, organizovanie ciest. 
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení, športová a kultúrna činnosť. 

(540) 

  
 

(591) žltá, oranžová, čierna 
(732) Slovenská agentúra životného prostredia, Tajov-

ského 28, 975 90 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 221465 
(151) 15.4.2008 
(156) 3.9.2017 
(180) 3.9.2027 
(210) 1635-2007 
(220) 3.9.2007 
 

(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Reklamné služby, obchodný manažment, ob-

chodná správa, obchodná administratíva, kance-
lárske práce. 
39 - Preprava, organizovanie ciest. 
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení, športová a kultúrna činnosť. 

(540) 

  
 

(591) žltá, oranžová, čierna 
(732) Slovenská agentúra životného prostredia, Tajov-

ského 28, 975 90 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 221473 
(151) 15.4.2008 
(156) 10.9.2017 
(180) 10.9.2027 
(210) 1653-2007 
(220) 10.9.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 11 
(511) 11 - Bojlery, ohrievače vody; zariadenia na horú-

covodné kúrenie; chladiace nádoby; príslušen-
stvo na reguláciu vodných zariadení; teplovodné 
vykurovacie zariadenia; teplovzdušné zariadenia; 
tlakové zásobníky vody; vetracie zariadenia; ohrie-
vače vody; vodovodné zariadenia; vykurovacie 
zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zásobníky vo-
dy. 

(540) IZT 
(732) ATREA SK s. r. o., Družstevná 2, 945 01  Ko-

márno, SK; 
 
 

(111) 221519 
(151) 13.5.2008 
(156) 17.1.2017 
(180) 17.1.2027 
(210) 99-2007 
(220) 17.1.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 37, 41, 42 
(511) 9 - Nosiče informácií všetkých druhov v rozsahu 

triedy 9 so záznamom zvuku a/alebo obrazu, naj-
mä videokazety, CD/DVD disky, pamäťové kľú-
če a disky. 
16 - Periodická a neperiodická tlač, časopisy, 
publikácie, prílohy k časopisom, baliaci papier, 
blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožú-
ry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických ma-
teriálov na balenie, časopisy, etikety s výnimkou 
textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafi-
ky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre pa-
pierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatu-
le, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, le-
penkové platne (papiernický tovar), lepiace pás-
ky na kancelárske účely a použitie v domácnosti,  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky) 321 
 

leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly 
(papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, 
periodické a neperiodické publikácie, plagáty, pred-
mety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo 
lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu ale-
bo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené rekla-
mné materiály, umelohmotné fólie na balenie, 
vrecia z papiera alebo plastických materiálov, 
vrecká z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom s envi-
ronmentálnou tematikou, analýzy nákupných cien, 
veľkoobchodných cien, automatizované spraco-
vanie dát v administratíve, barterové operácie, ko-
merčné informačné kancelárie, marketing, mar-
ketingové štúdie, obchodné administratívne služ-
by, obchodné alebo podnikateľské informácie, 
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo, prená-
jom reklamných materiálov, reklama, reklamná  
a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozši-
rovanie reklamných oznamov, rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačivá, vzorky), vydávanie a rozširovanie rek-
lamných textov, vydávanie reklamných alebo ná-
borových textov, uverejňovanie reklamných tex-
tov, zásielkové reklamné služby, podpora predaja 
(pre tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných 
a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti, poradenské služby v oblasti 
obchodného alebo podnikateľského riadenia, po-
radenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v ob-
chodnej činnosti, poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií, poskytovanie po-
moci pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov, prieskum trhu, profesionálne ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo, revízia 
účtov, rozmnožovanie a kopírovanie dokumen-
tov, sekretárske služby, spracovanie textov, spros-
tredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom 
na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, spros-
tredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, 
uverejňovanie reklamných textov, vedenie karto-
ték v počítači, vedenie účtovných kníh, vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy 
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, 
inštitúciami a spoločenským prostredím), zbiera-
nie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach, zostavovanie 
výpisov z účtov, zhromažďovanie, zoraďovanie 
dát v platobnom styku, získavanie a spracováva-
nie informácií z oblasti ochrany životného pro-
stredia, prenájom kancelárskych strojov a zaria-
dení, sprostredkovanie služieb uvedených v tejto 
triede, obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triede 37, 41 a 42, obchodné sprostred-
kovanie služieb v oblasti kultúry, výchovy, zába-
vy a športu. 
37 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce 
sa stavebných prác a zatepľovania budov, demo-
lácia budov, dozor nad stavbami, stavebné in-
formácie, vykonávanie inžinierskych, priemysel-
ných, bytových a občianskych stavieb, prípravné 
a pomocné stavebné práce, konštrukčné práce. 
41 - Výchovno-vzdelávacia činnosť v oblasti ži-
votného prostredia; vydavateľská činnosť v ob-
lasti životného prostredia, poskytovanie rekreač-
ných a vzdelávacích služieb, činnosť umeleckej  
 
 

a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy  
a kultúry a športu, filmová tvorba, fotografická 
reportáž, fotografovanie, organizovanie a pláno-
vanie večierkov, organizovanie a vedenie kolok-
vií, organizovanie a vedenie konferencií, organi-
zovanie a vedenie kongresov, organizovanie a ve-
denie seminárov, organizovanie a vedenie sym-
pózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení 
na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav, organizova-
nie plesov, organizovanie predstavení (manažér-
ske služby), organizovanie súťaží (vedomostných 
alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, 
organizovanie športových podujatí a súťaží, or-
ganizovanie športových súťaží, organizovanie ži-
vých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelec-
ké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, 
filmových, koncertných a iných predstavení na 
účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncer-
tov, hudobných a tanečných produkcií, vydáva-
nie periodických a neperiodických publikácií  
s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť  
s výnimkou vydávania reklamných textov, výchov-
no-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) vi-
deofilmov, výroba divadelných alebo iných pred-
stavení, živé predstavenia, divadelné a filmové 
predstavenia a televízna a filmová tvorba; služby 
v oblasti estrády, organizovanie kultúrnych a vzde-
lávacích výstav; organizovanie plesov, predsta-
vení, súťaží (športových, súťaží krásy a pod.), ži-
vých vystúpení; postsynchronizácia, dabing; tvor-
ba divadelných predstavení a prezentácií; rozhla-
sová a televízna zábava; tvorba televíznych a roz-
hlasových programov; nahrávanie nosičov zvu-
kových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie 
nahraných zvukových a zvukovo-obrazových zá-
znamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuál-
nych diel, televízna výroba programov, tvorba 
programov, tvorba a výroba televíznych a audio-
vizuálnych programov, informácie o programe 
TV, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, výchov-
ná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť. 
42 - Odborné poradenstvo z oblasti životného pros-
tredia a zdrojov energie; projekčná činnosť, pro-
jektovanie stavieb, projektovanie vodohospodár-
skych stavieb, projektovanie technického, tech-
nologického a energetického vybavenia stavieb, 
projektovanie požiarnej signalizácie, projektova-
nie poplašných zariadení lokálneho charakteru, 
technické testovanie, merania a analýzy, navrho-
vanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, 
obalový dizajn, technické poradenstvo, týkajúce 
sa vykurovacích zariadení, motorov, kotlov, vý-
skum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), 
štúdie technických projektov, strojársky výskum, 
kalibrácia, skúšky materiálu, kontrola kvality, tech-
nický prieskum, expertízy (inžinierske práce), 
chemické analýzy, poradenská, konzultačná a pro-
jektová činnosť v oblasti priemyslu a energetiky, 
poradenské služby v obl asti ochrany životného 
prostredia, poradenstvo v oblasti výpočtovej tech-
niky, obnovovanie počítačových databáz, odbor-
né poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, 
prenájom počítačov, tvorba softvéru, servis počí-
tačových programov, navrhovanie a projektova-
nie počítačových sietí, grafický dizajn, odborné 
poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušen-
stva k nim, priemyselný dizajn, spravovanie au- 
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torských práv, štúdie technických projektov, pro-
jektová činnosť, umelecký dizajn, poradenské 
služby v oblasti počítačového hardvéru, poraden-
ské služby v oblasti počítačového softvéru, návr-
hy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytvá-
ranie počítačových programov a počítačových 
systémov, najmä programového vybavenia inter-
netových, intranetových či iných sieťových ser-
verov, serverových staníc a systémov vrátane ich 
inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, ná-
vrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vy-
tváranie báz dát, iných dátových systémov a ap-
likácií na ich spracovanie vrátane poskytovania 
prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktu-
alizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a prog-
ramovanie či iné vytváranie internetových či in-
tranetových počítačových stránok a násteniek 
(webpages a websites) a internetových či intrane-
tových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádza-
nia, aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskyto-
vanie voľného priestoru) na internetových či in-
tranetových počítačových stránkach a nástenkách 
(webpages a websites) alebo hosťovanie (posky-
tovanie voľného priestoru) v rámci týchto strá-
nok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie voľ-
ného priestoru) na internetových či intranetových 
aplikáciách, prevod (konverzia) počítačových 
programov, dát či iných údajov v elektronickej 
podobe z rôznych formátov do i ných formátov, 
prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných 
údajov z fyzických médií na elektronické médiá, 
aktualizovanie počítačových programov, hosťo-
vanie na počítačových stránkach (webových strán-
kach), inštalácia počítačových programov, licen-
cie práv duševného vlastníctva, návrh počítačo-
vých systémov, obnovovanie počítačových data-
báz, počítačové programovanie, počítačové prog-
ramy (zhotovovanie kópií), prenájom počítačo-
vého softvéru, prevod a konverzia počítačových 
programov a údajov, prieskum v oblasti využitia 
počítačov, vytváranie a udržiavanie webových strá-
nok pre zákazníkov, prenájom počítačov, prená-
jom meracích a testovacích prístrojov a zariadení. 

(540) ENVIROMAGAZÍN 
(732) Slovenská agentúra životného prostredia, Tajov-

ského 28, 975 90 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 221522 
(151) 13.5.2008 
(156) 13.4.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 689-2007 
(220) 13.4.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 35, 38, 42 
(511) 35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 

reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostred-
níctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom te-
lefónnej, dátovej, informačnej, elektronickej, ko-
munikačnej alebo počítačovej siete, poskytovanie 
informácií a iných informačných produktov ko-
merčného alebo reklamného charakteru, komerč-
né využitie internetu v oblastiach komerčných in-
ternetových médií a vyhľadávacích služieb, onli-
ne inzercia, prezentácia užívateľov na stránkach  
 

 World Wide Webu v počítačovej sieti internet, 
systematizácia informácií do počítačových data-
báz, sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja 
tovaru, marketing a prieskum trhu. 
38 - Poskytovanie komunikačných služieb pros-
tredníctvom celosvetovej počítačovej siete inter-
net, sprostredkovanie komunikácie pomocou in-
ternetu, prevádzkovanie uzla siete internet, služ-
by v oblasti výpočtovej techniky, najmä v oblasti 
prenosu dát. 
42 - Vývoj a tvorba softvéru, aplikačného prog-
ramovaného vybavenia, informačných systémov 
a riadiacich systémov, služby v oblasti výpočto-
vej techniky, najmä v oblasti tvorby a správy po-
čítačových systémov a programov patriace do 
triedy 42, technické poradenstvo v oblasti softvé-
ru a výpočtovej techniky, tvorba stránok do in-
ternetu, vypracovanie programov na hromadné 
spracovanie dát, webhosting - prenájom webové-
ho priestoru na internete. 

(540) BAZOŠ 
(732) Smička Radim, Vrbátky - Dubany 17, 798 12 Kra-

lice na Hané, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 221698 
(151) 13.5.2008 
(156) 9.10.2017 
(180) 9.10.2027 
(210) 6151-2007 
(220) 9.10.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Knihy, brožúry, publikácie z ekonomickej 

oblasti. 
35 - Činnosť organizačných a ekonomických po-
radcov, automatické spracovanie dát, vedenie úč-
tovnej evidencie, činnosť účtovných kníh. 
41 - Akadémie vzdelávania, školenia, korešpon-
denčné kurzy, organizovanie a vedenie konferencií, 
kolokvií, kongresov, seminárov, školení a kurzov, 
vydávanie textov a publikácií s výnimkou vydá-
vania reklamných a náborových textov. 

(540) 

  
 

(732) Chlebec Vladimír, Ing., EKONOMICKÁ KAN-
CELÁRIA, Hodžova 26, 949 01 Nitra, SK; 

(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221725 
(151) 13.5.2008 
(156) 26.10.2017 
(180) 26.10.2027 
(210) 6239-2007 
(220) 26.10.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 
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 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo vrátane elektronického ban-

kovníctva, home banking, bankové služby vráta-
ne služieb prostredníctvom elektronických ko-
munikačných sietí a telekomunikačných sietí, ve-
denie účtov, klíring, finančné odhady a oceňova-
nie v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, 
poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných 
papierov na vlastný účet, kapitálové investície, 
platobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod 
kapitálu, platobné prevody vykonávané elektro-
nicky, vydávanie a správa platobných prostried-
kov, napr. platobných kariet, cestovných šekov, 
overovanie šekov, poskytovanie záruk, garancie, 
kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, obstará-
vanie inkasa, uloženie a správa cenných papierov 
alebo iných hodnôt, poskytovanie bankových in-
formácií, finančné analýzy a informácie, prená-
jom bezpečnostných schránok, prijímanie vkla-
dov, finančný prenájom (finančný lízing), účasť 
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie 
súvisiacich služieb, finančné poradenstvo, výkon 
funkcie depozitára, zmenárenská činnosť, obcho-
dovanie na vlastný účet alebo účet klienta s deví-
zovými hodnotami, v obl asti termínovaných ob-
chodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzo-
vých a úrokových obchodov, s prevoditeľnými 
cennými papiermi, so zlatými a striebornými min-
cami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek  
a so súbormi obehových mincí, vykonávanie hy-
potekárnych obchodov, obhospodarovanie cen-
ných papierov klienta na jeho účet vrátane pora-
denstva (portfólio manažment), sprostredkova-
teľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťov-
níctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo sta-
vebným sporením. 

(540) Spolu tvoríme bohatší svet 
(732) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 

333/150, 150 57 Praha - 5, CZ; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221737 
(151) 22.5.2008 
(156) 25.9.2017 
(180) 25.9.2027 
(210) 6103-2007 
(220) 25.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 29 
(511) 29 - Mäso, ryby s výnimkou živých, hydina nie 

živá, divina; mäsové výťažky; konzervované, 
mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; dže-
my, lekváre, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky; jedlé oleje a tuky; všetky potravinové 
produkty vyrobené z rýb, nakladaných rýb, sla-
ných rýb, rýb v konz erve, rybie jedlo na konzu-
máciu pre ľudí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) béžová, červená, modrá, biela, čierna, sivá 
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d. d., Ante 

Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221747 
(151) 10.6.2008 
(156) 19.12.2017 
(180) 19.12.2027 
(210) 6451-2007 
(220) 19.12.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 3, 14, 25, 35 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; bieliace krémy na po-

kožku; bieliace prípravky na kozmetické účely; 
kozmetické ceruzky; čistiace mlieka na toaletné 
účely; čistiace mlieka na kozmetické účely; éte-
rické oleje; éterické esencie; depilačné prípravky; 
mydielka; dezodoračné mydlá; dezodoranty na 
osobné použitie; epilačné prípravky; farbivá na 
toaletné účely; kozmetické farby; prípravky na 
odstraňovanie farby; gély na bielenie zubov; prí-
pravky na čistenie zubov; kadidlové tyčinky; ko-
línske vody; kozmetické taštičky; kozmetické 
krémy; prípravky na kučeravenie vlasov; farby 
na vlasy; farbivá alebo tónovače na vlasy; koz-
metické prípravky do kúpeľa; kúpeľové soli  
s výnimkou solí na liečebné účely; lak na vlasy; 
laky na nechty; prípravky na odstránenie lakov; 
ošetrovacie prípravky na nechty; umelé nechty; 
lesky na pery; prípravky na líčenie; prípravky na 
odstraňovanie líčidiel; skrášľovacie masky; mej-
kap; kozmetické prípravky na mihalnice; ceruzky 
na obočie (obočenky); kozmetické prípravky na 
obočie; obrúsky napustené pleťovými vodami; 
odfarbovače; odlakovače; oleje na kozmetické 
účely; kozmetické opaľovacie prípravky; parfu-
movaná voda; kozmetické prípravky určené na 
starostlivosť o pleť; pleťové vody na kozmetické 
účely; pomády na kozmetické účely; kozmetické 
potreby; púder; umelé riasy; rúže; šampóny; ser-
vítky napustené kozmetickými pleťovými voda-
mi; špirála na riasy, maskara; spreje na osvieže-
nie dychu; tampóny z vaty na kozmetické použi-
tie; toaletné prípravky; toaletné vody; ústne vody 
nie na lekárske účely; vata na kozmetické účely; 
vatové tyčinky na kozmetické účely; vlasové vo-
dy; voňavkárske výrobky; voňavky; voňavé vre-
cúška do bielizne. 
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14 - Šperky a bižutéria; amulety, brošne ako šperky; 
hodinky, náramkové hodinky; náramky na ho-
dinky; remienky na hodinky; retiazky na hodin-
ky; náramky (šperky); ozdobné ihlice; náhrdelní-
ky; náušnice; ozdoby, šperky; prívesky na kľúče; 
prívesky (šperky); prstene (šperky); retiazky 
(šperk); šperkovnice; spony na kravaty; štras (fa-
rebné sklo). 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; časti a do-
plnky uvedených tovarov (odevy). 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v trie-
dach 3, 14, 25 s reklamnými a darčekovými 
predmetmi; sprostredkovanie obchodu s tovarom 
uvedeným v t riedach 3, 14, 25, s reklamnými  
a darčekovými predmetmi; maloobchodná a veľ-
koobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v trie-
dach 3, 14, 25, s reklamnými a darčekovými pred-
metmi prostredníctvom internetu a mobilnej tele-
komunikačnej siete; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; prenájom reklamných 
priestorov, reklamnej plochy a reklamného času; 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov a oznamov zákazníkom; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky); rozhlasová a televízna reklama; 
rozširovanie reklamných alebo inzertných ozna-
mov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spo-
ločenských podujatí na reklamné a obchodné 
účely; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky. 

(540) SAXANA 
(732) United Fashion Group s. r. o., Sliačska 1/D, 831 02 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221823 
(151) 11.6.2008 
(156) 15.10.2017 
(180) 15.10.2027 
(210) 1884-2007 
(220) 15.10.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 19, 20, 37 
(511) 19 - Debnenie s výnimkou kovového; dlažba  

s výnimkou kovovej; dlaždice, nekovové staveb-
né obkladačky; dlaždice s výnimkou kovových; 
dlaždicové podlahy s výnimkou kovových; par-
ketová dlážka; dosky, dosky (stavebné drevo); 
dosky, latky; drevené dlážky; drevené dyhy; dre-
vené obloženie; drevo opracované; drevo opra-
cované stolárske; drevo pílené; drevo spracova-
né; drevo stavebné; drevo ako polotovar; dvere  
s výnimkou kovových; dverové prahy s výnim-
kou kovových; dverové rámy s výnimkou kovo-
vých; dyhové drevo; kameň; kamenárske výrob-
ky; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; 
konštrukčné materiály s výnimkou kovových; 
korok lisovaný; krokvy (strešné); stavebná le-
penka; lepenka na stavebné účely; lešenia s vý-
nimkou kovových; lišty s výnimkou kovových; 
mozaiky (stavebníctvo); mriežky s výnimkou ko-
vových; nosníky s výnimkou kovových; obkla-
dový materiál na budovy s výnimkou kovového; 
obklady stien a priečok s výnimkou kovových;  
 

 drevené obloženie; obloženie s výnimkou kovo-
vého; okenice s výnimkou kovových; okenné rá-
my s výnimkou kovových; okenné sklo s výnim-
kou okenného skla na okná automobilov; okná  
s výnimkou kovových; omietky pre stavebníctvo; 
stavebné nekovové panely; stavebný papier; par-
ketové výlisky; parkety; ploty s výnimkou kovo-
vých; podpery s výnimkou kovových; preglejka; 
preklady s výnimkou kovových; rámové kon-
štrukcie s výnimkou kovových, okenné rámy  
s výnimkou kovových; rámy, mriežky s výnim-
kou kovových; rímsy s výnimkou kovových; von-
kajšie rolety okrem kovových a textilných; sadra, 
schodiská s výnimkou kovových; schodnice ako 
časti schodísk s výnimkou kovových; sieťka proti 
hmyzu nekovová; skladacie dvere s výnimkou 
kovových; sklo izolačné stavebné; sklo stavebné; 
stavebný materiál s výnimkou kovového; strechy 
s výnimkou kovových; stropy, stropné dosky  
s výnimkou kovových; stupne schodov s výnim-
kou kovových; šindle, škridly s výnimkou kovo-
vých; tabuľové sklo; tehly, trámy s výnimkou 
kovových; tvárne drevo; umelecké diela z kame-
ňa, betónu a mramoru; verandy (nekovové kon-
štrukcie); vitráže; vitrážové okná; výplne dverí  
s výnimkou kovových; záhradnícke rámy s vý-
nimkou kovových; zárubne s výnimkou kovo-
vých; plastové okná; plastové dvere; rámy okien 
z plastových hmôt; eurookná; eurohranoly; dre-
vené trámy, schodišťové zábradlia. 
20 - Búdky pre zvieratá, busty z dreva, vosku, 
sadry alebo plastických hmôt, drevené cievky, 
čapy s výnimkou kovových, dekoratívne násten-
né ozdoby s výnimkou textilných a kovových, 
divány, pohovky, kovové stoly, drevené alebo 
plastové debny, drevené alebo plastové nádoby, 
drevené alebo plastové schránky, drevené hrany 
a kostry na nábytok, drevené obaly na fľaše, dre-
vené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáča-
nie vína, drobný nekovový materiál na dvere pat-
riaci do t riedy 20, drobný nekovový materiál na 
okná patriaci do triedy 20, držiaky na záclonky  
a závesy, nie z textilných materiálov, dverové 
obloženie s výnimkou kovového, dvierka na ná-
bytok, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo ume-
lej hmoty, interiérové žalúzie a rolety lamelové, 
káblové, lanové príchytky, svorky s výnimkou 
kovových, kancelársky nábytok, kazety na šper-
ky s výnimkou kaziet z drahých kovov, knižni-
cové police, nekovové kolíky, stenové kolíky  
s výnimkou kovových; korkové pásy, korkové 
zátky, prútené koše, krbové zásteny, kreslá, sto-
jany na kvety, lavice, pulty, lavičky (nábytok), 
rozkladacie ležadlá, plastové lišty na nábytok, 
matice s výnimkou kovových, nábytok, nádoby  
z dreva alebo plastu, nekovové kolieska na náby-
tok, nekovové skrutky, nekovové vrchnáky na 
nádoby, nekovové spojovacie skrutky na káble, 
obruby, rámy na kefy, nekovové prepravné a na-
kladacie palety, palety na manipuláciu s tovarom 
s výnimkou kovových, pánty, závesy s výnimkou 
kovových, paravány, zásteny (nábytok), písacie 
stoly, podstavce, kostry, stojany pre počítače, po-
lice, stojany, drevené kostry na postele, pracovné 
stoly, hoblice, profily na obrazové rámy, rámy na 
obrazy, drevené alebo plastové rebríky, rolety 
okenné interiérové, rolety z tkaného dreva, rúčky  
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a rukoväti na náradie s výnimkou kovových, se-
dadlá, servírovacie stolíky, schodíky s výnimkou 
kovových, stavidlá s výnimkou kovových, nie ako 
časti strojov, stojan na pílenie, stolárske umelec-
ké výrobky, stoličky, stolové dosky, stoly, tyče  
k rastlinám alebo stromom, tyče na záclony, ven-
tily s výnimkou kovových, nie ako časti strojov, 
zrkadlá. 
37 - Montáž, oprava, údržba, inštalácia a servis 
okien, dverí a iných stavebných prvkov; odborná 
a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva; pre-
nájom stolárskych alebo stavebných strojov, prí-
strojov a zariadení; stavebníctvo; montáž, údržba 
a opravy strojov; prístrojov a zariadení; montáž 
žalúzií, roliet, markíz; izolovanie proti vlhkosti, 
izolovanie stavieb, montáž kuchynských zariade-
ní, údržba nábytku, oprava opotrebovaných alebo 
poškodených strojov, opravy umeleckých stolár-
skych výrobkov, utesňovanie stavieb. 

(540) 

  
 

(591) biela, tyrkysová, sivá, čierna 
(732) JUST SK, s. r. o., Viničná 609, 951 71 Sľažany, 

SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222055 
(151) 14.7.2008 
(156) 17.9.2017 
(180) 17.9.2027 
(210) 1717-2007 
(220) 17.9.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 2, 3, 16 
(511) 2 - Náterové hmoty všetkých druhov, farby, laky, 

fermeže, riedidlá, maliarske farby, ochranné pros-
triedky proti korózii a hnilobe, impregnačné ná-
tery, farbivá, sklenársky tmel. 
3 - Drogériový tovar, najmä čistiace výrobky  
a toaletné potreby. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov, papierové obrúsky a uteráky, kuchynské pa-
pierové utierky, papierové vreckovky, papierové 
prestieranie, toaletný papier, jednorazové plienky 
z papiera a buničiny, plienkové nohavičky z pa-
piera a buničiny, vrecká na odpadky z papiera 
alebo umelej hmoty, vrecká ako obaly z papiera 
alebo umelej hmoty. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená 
 
 
 

(732) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šes-
tajovice, CZ; 

(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 
 

(111) 222136 
(151) 14.7.2008 
(156) 11.12.2017 
(180) 11.12.2027 
(210) 6403-2007 
(220) 11.12.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 25, 35, 41, 42, 43 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
organizovanie zábavných, kultúrnych, spoločen-
ských a firemných akcií a podujatí na reklamné  
a obchodné účely; organizovanie a zabezpečova-
nie prezentácií a promočných akcií; agentúrna 
činnosť v oblasti promotion a public relations; 
komerčné informačné kancelárie; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a veľtrhov; rozhlasová a televízna 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; bannery; vydávanie, aktualizovanie, 
zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) a oznamov 
zákazníkom; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; vydávanie reklamných alebo 
náborových textov; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; reklamné agentúry; služby out-
sourcingu; služby porovnávania cien; vyhľadá-
vanie sponzorov; hospodárske, ekonomické pred-
povede; sprostredkovanie reklamy a inzercie; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prieskum 
v oblasti reklamy; marketingové štúdie; prená-
jom reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch; nákup tovarov a služieb pre tretie 
osoby; poradenstvo v obchodnej činnosti; pred-
vádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; prieskum 
trhu a verejnej mienky; účtovníctvo; konzultačná 
činnosť v oblasti obchodu s tovarom a služieb  
v triede 35; maloobchodný predaj tovarov: ode-
vy, obuv, pokrývky hlavy, tlačoviny, reklamné 
tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie, 
knihy, plagáty, fotografie, kalendáre, výrobky  
z kože a koženky, darčekové predmety, výrobky 
z keramiky, alkoholické nápoje a nealkoholické 
nápoje, tabak, cigarety a potreby pre fajčiarov; 
reklamných materiálov a darčekových predme-
tov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; spros-
tredkovateľská obchodná činnosť v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 35, 41, 42 a 43. 
41 - Služby v oblasti zábavy, vzdelávania, športu 
a kultúry; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); zábava; pobavenie; výchovno-zábavné 
klubové služby; prenájom dekorácií; organizova-
nie živých vystúpení; organizovanie kultúrnych  
a spoločenských podujatí; organizovanie športo-
vých súťaží; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; vzdelávanie; organizovanie  
a vedenie seminárov, konferencií; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie, plánovanie  
a vedenie večierkov; fotografovanie; služby na-
hrávacích štúdií; prenájom audio- a videonahrá- 
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vok; prenájom športovísk a športových potrieb; 
poskytovanie informácií online; vydávanie textov 
v elektronickej forme; vydavateľská činnosť  
s výnimkou vydávania reklamných alebo nábo-
rových textov; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); poradenské, konzultačné a in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb  
v triede 41. 
42 - Služby grafického štúdia; grafický dizajn; 
módny dizajn; poradenská, konzultačná činnosť 
v oblasti služieb uvedených v triede 42. 
43 - Reštauračné služby; prechodné ubytovanie; 
hotelierske služby; služby barov, bufetov, jedální 
a kaviarní; prenájom stoličiek, stolov, obrusov  
a sklenených výrobkov; príprava a dodávka jedál 
na objednávku do domu; cateringové služby na 
súkromných a firemných podujatiach; rezervova-
nie prechodného ubytovania, hotelov a penzió-
nov; prenájom prechodného ubytovania; konzul-
tačná činnosť v oblasti služieb uvedených v trie-
de 43. 

(540) 

  
 

(732) BE COOL, s. r. o., Nevädzova 6, 821 01 Br ati-
slava 2, SK; 

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

 
 

(111) 222137 
(151) 14.7.2008 
(156) 11.12.2017 
(180) 11.12.2027 
(210) 6404-2007 
(220) 11.12.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 25, 35, 41, 42, 43 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
organizovanie zábavných, kultúrnych, spoločen-
ských a firemných akcií a podujatí na reklamné  
a obchodné účely; organizovanie a zabezpečova-
nie prezentácií a promočných akcií; agentúrna 
činnosť v oblasti promotion a public relations; 
komerčné informačné kancelárie; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav a veľtrhov; rozhlasová a televízna rekla-
ma; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; bannery; vydávanie, aktualizovanie, zasie-
lanie a rozširovanie reklamných materiálov (letá-
ky, prospekty, tlačivá, vzorky) a oznamov zákaz-
níkom; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; vydávanie reklamných alebo náboro-
vých textov; grafická úprava tlačovín na reklam-
né účely; reklamné agentúry; služby outsourcin-
gu; služby porovnávania cien; vyhľadávanie spon-
zorov; hospodárske, ekonomické predpovede;  
 

sprostredkovanie reklamy a inzercie; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; prieskum v ob-
lasti reklamy; marketingové štúdie; prenájom rek-
lamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
nákup tovarov a služieb pre tretie osoby; pora-
denstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tova-
ru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely a podporu predaja; prieskum trhu a verej-
nej mienky; účtovníctvo; konzultačná činnosť  
v oblasti obchodu s tovarom a služieb v triede 35; 
maloobchodný predaj tovarov: odevy, obuv, pok-
rývky hlavy, tlačoviny, reklamné tlačoviny, pe-
riodické a neperiodické publikácie, knihy, plagá-
ty, fotografie, kalendáre, výrobky z kože a ko-
ženky, darčekové predmety, výrobky z keramiky, 
alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje, ta-
bak, cigarety a potreby pre fajčiarov; reklamných 
materiálov a darčekových predmetov; sprostred-
kovanie obchodu s tovarom; sprostredkovateľská 
obchodná činnosť v oblasti služieb uvedených  
v triede 35, 41, 42 a 43. 
41 - Služby v oblasti zábavy, vzdelávania, športu 
a kultúry; organizovanie predstavení (manažér-
ske služby); zábava; pobavenie; výchovno-zábav-
né klubové služby; prenájom dekorácií; organi-
zovanie živých vystúpení; organizovanie kultúr-
nych a spoločenských podujatí; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; vzdelávanie; organizo-
vanie a vedenie seminárov, konferencií; organi-
zovanie a vedenie školení; organizovanie, pláno-
vanie a vedenie večierkov; fotografovanie; služ-
by nahrávacích štúdií; prenájom audio- a video-
nahrávok; prenájom športovísk a športových po-
trieb; poskytovanie informácií online; vydávanie 
textov v elektronickej forme; vydavateľská čin-
nosť s výnimkou vydávania reklamných alebo 
náborových textov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské, konzultačné 
a informačné služby týkajúce sa uvedených slu-
žieb v triede 41. 
42 - Služby grafického štúdia; grafický dizajn; 
módny dizajn; poradenská, konzultačná činnosť 
v oblasti služieb uvedených v triede 42. 
43 - Reštauračné služby; prechodné ubytovanie; 
hotelierske služby; služby barov, bufetov, jedální 
a kaviarní; prenájom stoličiek, stolov, obrusov  
a sklenených výrobkov; príprava a dodávka jedál 
na objednávku do domu; cateringové služby na 
súkromných a firemných podujatiach; rezervova-
nie prechodného ubytovania, hotelov a penzió-
nov; prenájom prechodného ubytovania; konzul-
tačná činnosť v oblasti služieb uvedených v trie-
de 43. 

(540) be cool 
(732) BE COOL, s. r. o., Nevädzova 6, 821 01 Br ati-

slava 2, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222148 
(151) 14.7.2008 
(156) 27.2.2017 
(180) 27.2.2027 
(210) 395-2007 
(220) 27.2.2007 
(442) 7.4.2008 
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(450) 5.9.2008 
 9 (511) 9, 35, 38, 41 

(511) 9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné oku-
liare, videohry, videokazety, gramofónové platne, 
disky na zvukové nahrávky, štítky proti oslneniu, 
magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, 
kreslené filmy, hudobné hracie automaty uvá-
dzané do chodu vhodením mince, vysielače elek-
tronických signálov, pásky na zvukové nahráva-
nie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na 
okuliare, hologramy, reklamné svetelné tabule, 
neónové reklamy, zariadenia na prenášanie zvu-
ku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové pre-
hrávacie zariadenia, televízne zariadenia, expo-
nované filmy, magnetické disky, hracie zariade-
nia fungujúce po pripojení na televízne prijíma-
če, exponované kinofilmy, zábavné zariadenia 
prispôsobené na fungovanie len spolu s televíz-
nymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kom-
paktné disky, magnetické médiá, magnetické no-
siče údajov, optické nosiče údajov, optické disky, 
prístroje ako učebné pomôcky. 
35 - Vydávanie reklamných a náborových textov. 
38 - Televízne vysielanie; vysielanie káblovej te-
levízie; satelitné vysielanie; spravodajské služby; 
tlačové kancelárie; informačné kancelárie. 
41 - Tvorba a výroba televíznych programov; or-
ganizovanie zábavných súťaží; výroba audiovi-
zuálnych programov; výroba videofilmov; zába-
va; televízna zábava; informácie o m ožnostiach 
zábavy; vydávanie (online) kníh a časopisov  
v elektronickej forme; reportérske služby; elek-
tronická edičná činnosť (DTP služby); služby 
nahrávacích štúdií; činnosť v oblasti kultúry, špor-
tu, zábavy a vzdelávania; organizovanie kultúr-
nych, športových, vzdelávacích a zábavných podu-
jatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a pre-
mietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, de-
korácií, filmov, videopások, filmová tvorba; čin-
nosť filmových štúdií; zhromažďovanie a posky-
tovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zá-
bavy a vzdelávania; poskytovanie klubových slu-
žieb (výchovno-zábavných); organizovanie a ve-
denie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových, 
vedomostných a zábavných súťaží, výstav na 
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, škole-
ní, živých vystúpení, večierkov; vydavateľská čin-
nosť s výnimkou vydávania reklamných a nábo-
rových textov. 

(540) 

  
 

(732) Bučko Vladimír, Mgr., ZEMPLÍN MEDIA, 072 32 
Kusín 111, SK; 

(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 222223 
(151) 14.7.2008 
(156) 9.11.2017 
(180) 9.11.2027 
(210) 6285-2007 
(220) 9.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo vrátane elektronického ban-

kovníctva, home banking, bankové služby vráta-
ne služieb prostredníctvom elektronických ko-
munikačných sietí a telekomunikačných sietí, 
vedenie účtov, klíring, finančné odhady a oceňo-
vanie v oblasti bankovníctva, poskytovanie úve-
rov, poskytovanie pôžičiek, investovanie do cen-
ných papierov na vlastný účet, kapitálové inves-
tície, platobný styk a zúčtovanie, elektronický 
prevod kapitálu, platobné prevody vykonávané 
elektronicky, vydávanie a správa platobných pros-
triedkov, napr. platobných kariet, cestovných še-
kov, overovanie šekov, poskytovanie záruk, ga-
rancie, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, 
obstarávanie inkasa, uloženie a správa cenných 
papierov alebo iných hodnôt, poskytovanie ban-
kových informácií, finančné analýzy a informá-
cie, prenájom bezpečnostných schránok, prijíma-
nie vkladov, finančný prenájom (finančný lízing), 
účasť na vydávaní cenných papierov a poskyto-
vanie súvisiacich služieb, finančné poradenstvo, 
výkon funkcie depozitára, zmenárenská činnosť, 
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta  
s devízovými hodnotami, v ob lasti termínova-
ných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane 
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľ-
nými cennými papiermi, so zlatými a striebor-
nými mincami, pamätnými mincami, hárkami 
bankoviek a so súbormi obehových mincí, vyko-
návanie hypotekárnych obchodov, obhospodaro-
vanie cenných papierov klienta na jeho účet vrá-
tane poradenstva (portfólio manažment), spros-
tredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva  
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou 
alebo stavebným sporením. 

(540) CSOB Program pre obnovu 
 bytového fondu 
(732) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 

333/150, 150 57 Praha - 5, CZ; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222293 
(151) 5.8.2008 
(156) 11.6.2017 
(180) 11.6.2027 
(210) 5630-2007 
(220) 11.6.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 40, 41 
(511) 9 - Kompaktné disky; magnetické disky; optické 

disky; optické kompaktné disky; elektronické pub-
likácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); mag-
netické médiá; magnetické pásky; optické nosiče 
údajov; CD a DVD nosiče; videokazety; počíta-
čové programy (nahrané). 
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16 - Kníhviazačský materiál; knihy; knižné zá-
ložky; publikácie; tlačoviny; periodické a nepe-
riodické tlačoviny. 
35 - Reklamné agentúry; kopírovanie alebo roz-
množovanie dokumentov; lepenie plagátov; rek-
lama; organizovanie výstav na obchodné a rek-
lamné účely; zaobstarávanie predplatného pre tretie 
osoby; reklama; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky); vydávanie, aktualizovanie reklamných mate-
riálov; rozširovanie reklamných oznamov; zásiel-
kové reklamné služby; spracovanie textov. 
40 - Tlač, tlačenie. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); informácie  
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnos-
tiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; 
výchovno-zábavné klubové služby; služby po-
jazdných knižníc; knižnice (požičovne kníh); or-
ganizovanie a vedenie konferencií, kolokvií, kon-
gresov, seminárov a sympózií; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie športových súťaží; organizovanie živých vy-
stúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; 
služby pre oddych a rekreáciu; rezervácia vstu-
peniek; školenie; zverejňovanie textov okrem rek-
lamných; online vydávanie kníh a časopisov  
v elektronickej forme; vydávanie kníh, periodic-
kých a neperiodických publikácií; výroba video-
filmov; výroba divadelných alebo iných predsta-
vení; výroba dokumentárnych filmov a expozícií; 
výroba rozhlasových a televíznych programov; 
zábava, pobavenie; živé predstavenie; vydávanie 
publikácií na CD a DVD nosičoch, magnetických 
kazetách a videokazetách; vydávanie publikácií 
nie na reklamné účely; publikačná činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných materiálov. 

(540) 

  
 

(732) LIBRI HISTORIAE, Donnerova 11, 841 04 Bra-
tislava, SK; 

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

(111) 222499 
(151) 12.8.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6488-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.10.2008 

 9 (511) 6, 9, 11, 19, 37, 42 
(511) 6 - Kovové diely pre sklárske pece, taviace elek-

tródy pre sklárske pece. 
 
 
 
 
 

9 - Prvky a zariadenia silnoprúdovej a slaboprú-
dovej elektrotechniky, elektrické meracie prístroje, 
rozvodové skrine a panely, káble, vodiče, elek-
tródy pre sklárske pece, transformátory, regulač-
ná technika, monitorovacie zariadenie pre sklár-
ske pece, počítače (hardvér), počítačový softvér. 
11 - Sklárske pece a príslušenstvo, zariadenia 
elektrického príhrevu pre sklárske pece. 
19 - Výmurovky sklárskych pecí. 
37 - Montáž, opravy a údržba elektrických zaria-
dení sklárskych pecí a príslušenstva k nim. 
42 - Poskytovanie počítačových programov, in-
žinierska činnosť, projektová činnosť, expertízy, 
vývoj, výskum strojársky a elektrotechnický, 
priemyselné dizajnérstvo usporiadania taviacich 
elektród v sklárskej peci. 

(540) glassboostt 
(732) Škultéty Karol Ing. - GLASS BOOSTING TECH-

NOLOGY, Borovského 946/24, 914 41 N emšo-
vá, SK; 

(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222599 
(151) 17.9.2008 
(156) 5.12.2017 
(180) 5.12.2027 
(210) 6370-2007 
(220) 5.12.2007 
(310) 452222 
(320) 26.9.2007 
(330) CZ 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 6, 9, 20, 37, 40 
(511) 6 - Valcové vložky a zámky dvier automobilov, 

vložky do s chránok, uzávery riadenia, uzávery 
palivových nádrží, stavebné vložky, vrchné prí-
davné zámky, stavebné zadlabovacie zámky, vi-
sacie zámky, nábytkové zámky, stavebné kova-
nie, kľúče, nedobytné pokladnice a pokladnice, 
všetko z kovových materiálov. 
9 - Elektrické a elektronické zámky na vozidlá; 
stavebné vložky a zad labovacie zámky, cylin-
drické vložky a zámky na dvere a uzávery riade-
nia ovládané a riadené elektronikou a elektronic-
kým kódom. 
20 - Nekovové zámky na vozidlá, nekovové vlož-
kové zámky, nekovové zadlabovacie zámky, ná-
bytkové zámky a kovanie z plastickej hmoty. 
37 - Opravy a servis uvedených výrobkov. 
40 - Odlievanie kovov, zhotovovanie kópií kľúčov, 
frézovanie. 

(540) 

  
 

(732) ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o., Strojnická 633, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, CZ; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 222815 
(151) 13.10.2008 
(156) 10.11.2016 
(180) 10.11.2026 
(210) 2059-2006 
(220) 10.11.2006 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 8 (511) 16, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 16 - Periodická a neperiodická tlač, časopisy, 

publikácie, prílohy k časopisom, baliaci papier, 
blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožú-
ry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických ma-
teriálov na balenie, časopisy, etikety s výnimkou 
textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafi-
ky, kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové 
filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepen-
kové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na 
kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepo-
relá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly 
(papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, 
periodické a neperiodické publikácie, plagáty, 
predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera 
alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartó-
nu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené 
reklamné materiály, plastové fólie na balenie, 
vrecia z papiera alebo plastických materiálov, 
vrecká z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom s envi-
ronmentálnou tematikou, analýzy nákupných cien, 
veľkoobchodných cien, automatizované spraco-
vanie dát v administratíve, barterové operácie, 
komerčné informačné kancelárie, marketing, mar-
ketingové štúdie, obchodné administratívne služ-
by, obchodné alebo podnikateľské informácie, 
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo, prená-
jom reklamných materiálov, reklama, reklamná  
a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozši-
rovanie reklamných oznamov, rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky), vydávanie a rozširovanie reklam-
ných textov, vydávanie reklamných alebo nábo-
rových textov, uverejňovanie reklamných textov, 
zásielkové reklamné služby, podpora predaja (pre 
tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných  
a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti, poradenské služby v oblasti 
obchodného alebo podnikateľského riadenia, po-
radenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo  
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií, poskytovanie 
pomoci pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov, prieskum trhu, profesionálne ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo, revízia 
účtov, rozmnožovanie a kopírovanie dokumen-
tov, sekretárske služby, spracovanie textov, spro-
stredkovanie kompenzačných obchodov s tova-
rom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, 
sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníc-
tvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie 
kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, 
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi 
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostre-
dím), zbieranie údajov do počítačových báz dát, 
zaraďovanie údajov v počítačových bázach dát,  
 

zostavovanie výpisov z účtov, zhromažďovanie, 
zoraďovanie dát v platobnom styku, sprostredko-
vanie uvedených služieb v tejto triede, obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
37, 38, 41 a  42, obchodné sprostredkovanie slu-
žieb spojených s telekomunikačnými službami 
poskytovanými prostredníctvom svetovej počíta-
čovej siete (internet), elektronickej pošty a pre-
nosu dát v reálnom čase (prenosu zvuku, obrazu, 
textu alebo iných dát či informácií); získavanie  
a spracovávanie informácií z oblasti ochrany ži-
votného prostredia, prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení. 
37 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce 
sa stavebných prác a zatepľovania budov, demo-
lácia budov, dozor nad stavbami, stavebné in-
formácie, vykonávanie inžinierskych, priemysel-
ných, bytových a občianskych stavieb, prípravné 
a pomocné stavebné práce, konštrukčné práce. 
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie, 
komunikácia prostredníctvom optických káblov, 
počítačová komunikácia, komunikácia pomocou 
počítačových terminálov, služby poskytované elek-
tronickými tabuľami (telekomunikačné služby), 
posielanie správ, prenos správ a obrazových in-
formácií pomocou počítača, telekomunikačné 
služby poskytované prostredníctvom svetovej po-
čítačovej siete (internet), elektronickej pošty a pre-
nosu dát v reálnom čase (prenosu zvuku, obrazu, 
textu alebo iných dát či informácií) a poskytova-
nie a sprostredkovanie služieb s tým spojených 
vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto 
telekomunikačným sieťam vrátane internetu, pre-
nosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov, 
prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej tele-
komunikačnej siete, telekomunikačný prenos elek-
tronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh  
a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neve-
rejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, 
telekomunikačný prenos informácií na internete 
vrátane prevádzkovania elektronických náste-
niek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prís-
tupu k online informačným službám dát. 
41 - Výchovno-vzdelávacia činnosť v oblasti ži-
votného prostredia; vydavateľská činnosť v ob-
lasti životného prostredia, poskytovanie rekre-
ačných a vzdelávacích služieb, činnosť umelec-
kej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zába-
vy a kultúry a športu, filmová tvorba, fotografic-
ká reportáž, fotografovanie, organizovanie a plá-
novanie večierkov, organizovanie a vedenie ko-
lokvií, organizovanie a vedenie konferencií, or-
ganizovanie a vedenie kongresov, organizovanie 
a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sym-
pózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení 
na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav, organizova-
nie plesov, organizovanie predstavení (manažér-
ske služby), organizovanie súťaží (vedomostných 
alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, 
organizovanie športových podujatí a súťaží, or-
ganizovanie športových súťaží, organizovanie ži-
vých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelec-
ké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, 
filmových, koncertných a iných predstavení na 
účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncer-
tov, hudobných a tanečných produkcií, vydáva-
nie periodických a neperiodických publikácií  
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s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť  
s výnimkou vydávania reklamných textov, vý-
chovné-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) 
videofilmov, výroba divadelných alebo iných 
predstavení, živé predstavenia, pedagogické in-
formácie, knižnice (požičovne kníh), vydávanie 
kníh, vydávanie kníh a časopisov online v elek-
tronickej forme, poskytovanie elektronických pub-
likácií online (bez možnosti kopírovania). 
42 - Odborné poradenstvo z oblasti životného 
prostredia a zdrojov energie; projekčná činnosť, 
projektovanie stavieb, projektovanie vodohospo-
dárskych stavieb, projektovanie technického, tech-
nologického a energetického vybavenia stavieb, 
projektovanie požiarnej signalizácie, projektova-
nie poplašných zariadení lokálneho charakteru, 
technické testovanie, merania, analýzy, navrho-
vanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, 
obalový dizajn, technické poradenstvo, týkajúce 
sa vykurovacích zariadení, motorov, kotlov, vý-
skum a vývoj nových výrobkov (pre zákazní-
kov), grafický dizajn, priemyselný dizajn, štúdie 
technických projektov, prenájom počítačov, pre-
nájom meracích a testovacích prístrojov, strojár-
sky výskum, kalibrácia, skúšky materiálu, kon-
trola kvality, technický prieskum, expertízy (in-
žinierske práce), chemické analýzy, poradenská, 
konzultačná a projektová činnosť v oblasti prie-
myslu a energetiky, poradenské služby v oblasti 
ochrany životného prostredia, poradenstvo v ob-
lasti výpočtovej techniky, obnovovanie počítačo-
vých báz dát, počítačové programovanie, odbor-
né poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, 
prenájom počítačov, prenájom počítačového soft-
véru, tvorba softvéru, servis počítačových prog-
ramov, navrhovanie a projektovanie počítačo-
vých sietí. 

(540) ENVIROPORTÁL 
(732) Slovenská agentúra životného prostredia, Tajov-

ského 28, 975 90 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 222816 
(151) 13.10.2008 
(156) 10.11.2016 
(180) 10.11.2026 
(210) 2060-2006 
(220) 10.11.2006 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 8 (511) 9, 16, 35, 37, 41, 42 
(511) 9 - Nosiče informácií všetkých druhov v rozsahu 

triedy 9 s o záznamom zvuku a/alebo obrazu, 
najmä videokazety, cd/dvd disky, pamäťové kľú-
če a disky. 
16 - Periodická a neperiodická tlač, časopisy, 
publikácie, prílohy k časopisom, baliaci papier, 
blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožú-
ry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických ma-
teriálov na balenie, časopisy, etikety s výnimkou 
textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafi-
ky, kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové 
filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepen-
kové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na 
kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepo-
relá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (pa- 
 

piernický tovar), obrazy, papiernický tovar, pe-
riodické a neperiodické publikácie, plagáty, pred-
mety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo 
lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu ale-
bo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené rekla-
mné materiály, plastové fólie na balenie, vrecia  
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká  
z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom s envi-
ronmentálnou tematikou, analýzy nákupných cien, 
veľkoobchodných cien, automatizované spraco-
vanie dát v administratíve, barterové operácie, ko-
merčné informačné kancelárie, marketing, mar-
ketingové štúdie, obchodné administratívne služ-
by, obchodné alebo podnikateľské informácie, 
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo, prená-
jom reklamných materiálov, reklama, reklamná  
a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozši-
rovanie reklamných oznamov, rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačivá, vzorky), vydávanie a rozširovanie rek-
lamných textov, vydávanie reklamných alebo ná-
borových textov, uverejňovanie reklamných tex-
tov, zásielkové reklamné služby, podpora predaja 
(pre tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných 
a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti, poradenské služby v oblasti 
obchodného alebo podnikateľského riadenia, po-
radenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo  
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií, poskytovanie 
pomoci pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov, prieskum trhu, profesionálne ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo, revízia 
účtov, rozmnožovanie a kopírovanie dokumen-
tov, sekretárske služby, spracovanie textov, spro-
stredkovanie kompenzačných obchodov s tova-
rom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, 
sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníc-
tvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie 
kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, 
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi 
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostre-
dím), zbieranie údajov do počítačových báz dát, 
zoraďovanie údajov v počítačových bázach dát, 
zostavovanie výpisov z účtov, zhromažďovanie, 
zoraďovanie dát v platobnom styku, získavanie  
a spracovávanie informácií z oblasti ochrany ži-
votného prostredia, prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení, sprostredkovanie služieb uvede-
ných v t ejto triede, obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triede 37, 41 a 42, obchodné 
sprostredkovanie služieb v ob lasti kultúry, vý-
chovy, zábavy a športu. 
37 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce 
sa stavebných prác a zatepľovania budov, demo-
lácia budov, dozor nad stavbami, stavebné in-
formácie, vykonávanie inžinierskych, priemysel-
ných, bytových a občianskych stavieb, prípravné 
a pomocné stavebné práce, konštrukčné práce. 
41 - Výchovno-vzdelávacia činnosť v oblasti ži-
votného prostredia; vydavateľská činnosť v ob-
lasti životného prostredia, poskytovanie rekre-
ačných a vzdelávacích služieb, činnosť umelec-
kej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zába-
vy a kultúry a športu, filmová tvorba, fotografic- 
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ká reportáž, fotografovanie, organizovanie a plá-
novanie večierkov, organizovanie a vedenie ko-
lokvií, organizovanie a vedenie konferencií, orga-
nizovanie a vedenie kongresov, organizovanie  
a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie 
sympózií, organizovanie audiovizuálnych pred-
stavení na účely kultúrne a zábavné, organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, orga-
nizovanie plesov, organizovanie predstavení (ma-
nažérske služby), organizovanie súťaží (vedo-
mostných alebo zábavných), organizovanie súťa-
ží krásy, organizovanie športových podujatí a sú-
ťaží, organizovanie športových súťaží, organizo-
vanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, 
umelecké módne agentúry, usporadúvanie diva-
delných, filmových, koncertných a iných pred-
stavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúva-
nie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, 
vydávanie periodických a neperiodických publi-
kácií s výnimkou reklamných, vydavateľská čin-
nosť s výnimkou vydávania reklamných textov, 
výchovné-zábavné klubové služby, výroba (tvor-
ba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných 
predstavení, živé predstavenia, divadelné a fil-
mové predstavenia a televízna a filmová tvorba; 
služby v obl asti estrády, organizovanie kultúr-
nych a vzdelávacích výstav; organizovanie ple-
sov, predstavení, súťaží (športových, súťaží krá-
sy a pod.), živých vystúpení; postsynchronizácia, 
dabing; tvorba divadelných predstavení a prezen-
tácií; rozhlasová a televízna zábava; tvorba tele-
víznych a rozhlasových programov; nahrávanie 
nosičov zvukových alebo obrazovo zvukových, 
požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-
obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie 
audiovizuálnych diel, televízna výroba progra-
mov, tvorba programov, tvorba a výroba televíz-
nych a audiovizuálnych programov, informácie  
o programe TV, agentúrna činnosť v oblasti kul-
túry, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná 
činnosť. 
42 - Odborné poradenstvo z oblasti životného 
prostredia a zdrojov energie; projekčná činnosť, 
projektovanie stavieb, projektovanie vodohospo-
dárskych stavieb, projektovanie technického, tech-
nologického a energetického vybavenia stavieb, 
projektovanie požiarnej signalizácie, projektova-
nie poplašných zariadení lokálneho charakteru, 
technické testovanie, merania a analýzy, navrho-
vanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, 
obalový dizajn, technické poradenstvo, týkajúce 
sa vykurovacích zariadení, motorov, kotlov, vý-
skum a vývoj nových výrobkov (pre zákazní-
kov), štúdie technických projektov, strojársky 
výskum, kalibrácia, skúšky materiálu, kontrola 
kvality, technický prieskum, expertízy (inžinier-
ske práce), chemické analýzy, poradenská, kon-
zultačná a projektová činnosť v oblasti priemyslu 
a energetiky, poradenské služby v oblasti ochra-
ny životného prostredia, poradenstvo v obl asti 
výpočtovej techniky, obnovovanie počítačových 
báz dát, odborné poradenstvo v oblasti počítačo-
vého hardvéru, prenájom počítačov, tvorba soft-
véru, servis počítačových programov, navrhova-
nie a projektovanie počítačových sietí, grafický 
dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počíta-
čov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, 
spravovanie autorských práv, štúdie technických  
 

projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, 
poradenské služby v oblasti počítačového hard-
véru, poradenské služby v oblasti počítačového 
softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie 
či iné vytváranie počítačových programov a počí-
tačových systémov, najmä programového vyba-
venia internetových, intranetových či iných sie-
ťových serverov, serverových staníc a systémov 
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie  
a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programova-
nie či iné vytváranie báz dát, iných dátových sys-
témov a aplikácií na ich spracovanie vrátane pos-
kytovania prístupu k ni m a ich inštalácie, zavá-
dzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúro-
vanie a programovanie či iné vytváranie interne-
tových či intranetových počítačových stránok  
a násteniek (webpages a w ebsites) a i nterneto-
vých či intranetových aplikácií vrátane ich inšta-
lácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hosťo-
vanie (poskytovanie voľného priestoru) na inter-
netové či intranetové počítačové stránky a nás-
tenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (pos-
kytovanie voľného priestoru) v rámci týchto strá-
nok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie voľ-
ného priestoru) na internetové či intranetové ap-
likácie, prevod (konverzia) počítačových prog-
ramov, dát či iných údajov v elektronickej podo-
be z rôznych formátov do i ných formátov, pre-
vod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov 
z fyzických médií na elektronické médiá, aktua-
lizovanie počítačových programov, hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach), 
inštalácia počítačových programov, licencie práv 
duševného vlastníctva, návrh počítačových sys-
témov, obnovovanie počítačových báz dát, počí-
tačové programovanie, zhotovovanie kópií počí-
tačových programov, prenájom počítačového soft-
véru, prevod a konverzia počítačových progra-
mov a údajov, prieskum v oblasti využitia počí-
tačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok 
pre zákazníkov, prenájom počítačov, prenájom 
meracích a testovacích prístrojov a zariadení. 

(540) ENVIROFILM 
(732) Slovenská agentúra životného prostredia, Tajov-

ského 28, 975 90 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 222839 
(151) 13.10.2008 
(156) 15.10.2017 
(180) 15.10.2027 
(210) 6181-2007 
(220) 15.10.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo vrátane elektronického ban-

kovníctva; homebanking; bankové služby vrátane 
služieb prostredníctvom elektronických komuni-
kačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie 
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie  
v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; pos-
kytovanie pôžičiek; investovanie do cenných pa-
pierov na vlastný účet; kapitálové investície; pla-
tobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod ka-
pitálu; platobné prevody vykonávané elektricky; 
vydávanie a správa platobných prostriedkov,  
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 napr. platobných kariet, cestovných šekov; ove-
rovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kau-
cie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie 
inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo 
iných hodnôt; poskytovanie bankových informá-
cií; finančné analýzy a informácie; prenájom 
bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; 
finančný prenájom (finančný lízing); účasť na 
vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvi-
siacich služieb; finančné poradenstvo; výkon 
funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; ob-
chodovanie na vlastný účet alebo účet klienta  
s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných 
obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kur-
zových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými 
cennými papiermi, so zlatými a striebornými 
mincami, pamätnými mincami, hárkami banko-
viek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie 
hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cen-
ných papierov klienta na jeho účet vrátane pora-
denstva (portfólio manažment); sprostredkova-
teľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťov-
níctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo sta-
vebným sporením. 

(540) VARIO PLÁN 
(732) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 

333/150, 150 57 Praha - 5, CZ; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222943 
(151) 13.10.2008 
(156) 7.12.2016 
(180) 7.12.2026 
(210) 2254-2006 
(220) 7.12.2006 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 8 (511) 16, 35, 36, 37, 41, 42 
(511) 16 - Periodická a neperiodická tlač, časopisy, 

publikácie, prílohy k časopisom, baliaci papier, 
blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožú-
ry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických ma-
teriálov na balenie, časopisy, etikety s výnimkou 
textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafi-
ky, kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové 
filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne 
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický to-
var), obrazy, papiernický tovar, periodické a ne-
periodické publikácie, plagáty, predmety z kartó-
nu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepen-
ky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné mate-
riály, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera 
alebo plastických materiálov, vrecká z papiera 
alebo plastických materiálov. 
35 - Organizovanie komerčných alebo rekla-
mných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
predaja, prieskum verejnej mienky, vzťahy s ve-
rejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, 
inštitúciami a spoločenským prostredím), prená- 
 

jom reklamných materiálov, reklama, reklamná  
a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozši-
rovanie reklamných oznamov, rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a rozširovanie 
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo 
náborových textov, analýzy nákupných cien, veľ-
koobchodných cien, automatizované spracovanie 
dát v administratíve, bartrové operácie, komerčné 
informačné kancelárie, marketing, marketingové 
štúdie, obchodné administratívne služby, ob-
chodné alebo podnikateľské informácie, obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum, obchodný ma-
nažment a podnikové poradenstvo, zásielkové 
reklamné služby, podpora predaja (pre tretie oso-
by), pomoc pri riadení komerčných a priemysel-
ných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti, poradenské služby v oblasti obchodného 
alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri 
vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej čin-
nosti, poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií, poskytovanie pomoci pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov, prieskum trhu, profesionálne obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo, revízia účtov, 
rozmnožovanie a kopírovanie dokumentov, sek-
retárske služby, spracovanie textov, sprostredko-
vanie kompenzačných obchodov s tovarom na 
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, sprostred-
kovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, uverej-
ňovanie reklamných textov, vedenie kartoték  
v počítači, vedenie účtovných kníh, vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy 
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnik-
mi, inštitúciami a spoločenským prostredím), 
zbieranie údajov do počítačových báz dát, zara-
ďovanie údajov v počítačových bázach dát, zos-
tavovanie výpisov z účtov, zhromažďovanie, zo-
raďovanie dát v platobnom styku, sprostredkova-
nie uvedených služieb v t ejto triede, obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v t riedach 
37, 41, 42, získavanie a spracovávanie informácií 
z oblasti rozvoja vidieka, prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení. 
36 - Sprostredkovanie získavania dotácií, spro-
stredkovanie získavania financií, finančné infor-
mácie, finančné poradenstvo, finančné konzul-
tačné služby, finančný lízing, organizovanie zbie-
rok, záruky, ručenie. 
37 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce 
sa stavebných prác a zatepľovania budov, demo-
lácia budov, dozor nad stavbami, stavebné in-
formácie, vykonávanie inžinierskych, priemysel-
ných bytových a občianskych stavieb, prípravné 
a pomocné stavebné práce, konštrukčné práce. 
41 - Výchovno-vzdelávacia činnosť najmä v ob-
lasti rozvoja vidieka, vydávanie periodických  
a neperiodických publikácií s výnimkou reklam-
ných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných textov, výchovné-zábavné klubo-
vé služby, organizovanie a vedenie kolokvií, or-
ganizovanie a vedenie konferencií, organizovanie 
a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie se-
minárov, organizovanie a vedenie sympózií, or-
ganizovanie audiovizuálnych predstavení na úče-
ly kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, 
organizovanie predstavení (manažérske služby,  
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organizovanie súťaží (vedomostných alebo zá-
bavných), organizovanie súťaží krásy, organizo-
vanie športových podujatí a súťaží, organizovanie 
športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, 
poskytovanie rekreačných a vzdelávacích služieb, 
činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť 
v oblasti zábavy a kultúry a športu, filmová tvor-
ba, fotografická reportáž, fotografovanie, organi-
zovanie a plánovanie večierkov, prevádzkovanie 
galérie, umelecké módne agentúry, usporadúva-
nie divadelných, filmových, koncertných a iných 
predstavení na účely kultúrne a zábavné, uspora-
dúvanie koncertov, hudobných a tanečných pro-
dukcií, výroba (tvorba) videofilmov, výroba di-
vadelných alebo iných predstavení, živé predsta-
venia, pedagogické informácie, knižnice (poži-
čovne kníh), vydávanie kníh, vydávanie kníh a ča-
sopisov online v elektronickej forme, poskytova-
nie elektronických publikácií online (bez mož-
nosti kopírovania). 
42 - Odborné poradenstvo z oblasti rozvoja vi-
dieka, projekčná činnosť, projektovanie stavieb, 
projektovanie vodohospodárskych stavieb, pro-
jektovanie technického, technologického a ener-
getického vybavenia stavieb, projektovanie po-
žiarnej signalizácie, projektovanie poplašných za-
riadení lokálneho charakteru, technické testova-
nie, merania a analýzy, navrhovanie (priemysel-
ný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, 
technické poradenstvo týkajúce sa vykurovacích 
zariadení, motorov, kotlov, výskum a vývoj no-
vých výrobkov (pre zákazníkov), grafický dizajn, 
priemyselný dizajn, štúdie technických projek-
tov, prenájom počítačov, prenájom meracích  
a testovacích prístrojov a zariadení, strojársky 
výskum, kalibrácia, skúšky materiálu, kontrola 
kvality, technický prieskum, expertízy (inžinier-
ske práce), chemické analýzy, poradenská, kon-
zultačná a projektová činnosť v oblasti priemyslu 
a energetiky, poradenské služby v oblasti ochra-
ny životného prostredia, poradenstvo v obl asti 
výpočtovej techniky, obnovovanie počítačových 
báz dát, počítačové programovanie, odborné po-
radenstvo v oblasti počítačového hardvéru, pre-
nájom počítačov, prenájom počítačového softvé-
ru, tvorba softvéru, servis počítačových progra-
mov, navrhovanie a projektovanie počítačových 
sietí. 

(540) PROGRAM OBNOVY DEDINY 
(732) Slovenská agentúra životného prostredia, Tajov-

ského 28, 975 90 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 222946 
(151) 13.10.2008 
(156) 15.10.2017 
(180) 15.10.2027 
(210) 6182-2007 
(220) 15.10.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo vrátane elektronického ban-

kovníctva; homebanking; bankové služby vrátane 
služieb prostredníctvom elektronických komuni-
kačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie 
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie  
 

 v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; pos-
kytovanie pôžičiek; investovanie do cenných pa-
pierov na vlastný účet; kapitálové investície; pla-
tobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod ka-
pitálu; platobné prevody vykonávané elektricky; 
vydávanie a správa platobných prostriedkov, 
napr. platobných kariet, cestovných šekov; ove-
rovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, 
kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstará-
vanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov 
alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových in-
formácií; finančné analýzy a informácie; prená-
jom bezpečnostných schránok; prijímanie vkla-
dov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť 
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie 
súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon 
funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; ob-
chodovanie na vlastný účet alebo účet klienta  
s devízovými hodnotami, v ob lasti termínova-
ných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane 
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľ-
nými cennými papiermi, so zlatými a strieborný-
mi mincami, pamätnými mincami, hárkami ban-
koviek a so súbormi obehových mincí; vykoná-
vanie hypotekárnych obchodov; obhospodarova-
nie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane 
poradenstva (portfólio manažment); sprostredko-
vateľská činnosť v oblasti bankovníctva a pois-
ťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo 
stavebným sporením. 

(540) VARIO HYPOTÉKA 
(732) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 

333/150, 150 57 Praha - 5, CZ; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223242 
(151) 12.11.2008 
(156) 19.4.2017 
(180) 19.4.2027 
(210) 722-2007 
(220) 19.4.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 24, 28 
(511) 1 - Chemické prostriedky vrátane žieravín pre 

domácnosť, poľnohospodárstvo, záhradníctvo  
a lesníctvo, chemické látky na konzervovanie pot-
ravín, chemické prostriedky pre fotografiu, ne-
exponované filmy, lepidlá a spojivá patriace do 
tejto triedy, hnojivá s výnimkou hnojív na vodné 
rastliny, žiadny z výrobkov u vedených v t ejto 
triede nie sú prípravky na čistenie a úpravu vody 
v akváriách a v záhradných vodných nádržiach. 
2 - Náterové hmoty všetkých druhov patriace do 
triedy 2, ako sú nátery (farby), nátery na strešné 
krytiny, nátery zabraňujúce nánosom a usadeni-
nám, ochranné nátery, farby, laky, fermeže, rie-
didlá, maliarske farby, ochranné prostriedky proti 
korózii a hnilobe, impregnačné nátery, farbivá, 
sklársky tmel. 
3 - Bieliace prípravky, pracie prípravky a iné príp-
ravky na pranie, čistiace prípravky, leštiace príp-
ravky, odmasťovacie prípravky, mydlá, parfumé-
ria, vonné oleje, kozmetika, vlasové vody, zubné 
pasty. 
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4 - Priemyselné oleje a t uky, mazadlá, palivá, 
pohonné hmoty, drevené uhlie, drevené brikety, 
podpaľovače, sviečky, knôty. 
5 - Lekárnické a hygienické výrobky na lekárske 
použitie, náplasti, obväzový materiál. 
8 - Britvy, zrezávač na vlasy, holiace strojčeky  
s výnimkou elektrických, žiletky, holiace hlavice, 
pedikérske čepieľky. 
9 - Batérie, slnečné okuliare. 
10 - Hygienické gumové potreby, ako kondómy, 
detské cumle, gumové a silikónové cumlíky na 
detské fľaše, hygienické gumové rukavice. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov patriace do triedy 16, papierové servítky, pa-
pierové obrúsky, papierové utierky a uteráky, ku-
chynské papierové utierky, papierové vreckovky, 
papierové prestieranie, toaletný papier, jednora-
zové plienky z papiera a buničiny, plienkové no-
havičky z papiera a buničiny, vrecká na odpadky 
z papiera alebo plastov, vrecká ako obaly z pa-
piera alebo plastických materiálov, lepidlá kance-
lárske alebo pre domácnosť. 
21 - Hrebene, špongie na umývanie, zubné kefky, 
kefy patriace do tejto triedy, prostriedky na upra-
tovanie, ako utierky a handry na čistenie, drôten-
ky na čistenie, handry na umývanie dlážky a utie-
ranie prachu, prachovky, vedrá, lopatky a zmetá-
čiky na omrvinky, zmetáky, mopy, rukavice pre 
domácnosť, rukavice záhradnícke, poháriky pa-
pierové alebo z plastických hmôt, drobné nára-
die, ako aerosólové dávkovače s výnimkou na le-
kárske účely, cedidlá pre domácnosť, pretláčač 
cesnaku, ohrievače na detské fľašky okrem elek-
trických, háčiky, kropidlá, lieviky, otvárače na 
fľaše, strúhadlá pre domácnosť, vývrtky, zhášad-
lá na sviečky okrem zhášadiel z drahých kovov, 
prenosné nádoby pre domácnosť a kuchyňu s vý-
nimkou z drahých kovov, malé prístroje na mle-
tie, sekanie a lisovanie s výnimkou elektrických, 
sifónové fľaše na sódovú vodu, kvetináče, kvet-
níky, polievacie kanvy, sklenený, porcelánový, 
keramický a kameninový tovar nezahrnutý v iných 
triedach. 
24 - Barchet, bavlnené textílie, behúne na stôl, 
látky na bielizeň, plátenná bielizeň, posteľná  
a stolová bielizeň, biliardové súkno, brokáty, 
bukram (hrubé voskované plátno, najmä knihár-
ske), cestovné prikrývky, čalúnnické látky, da-
mask (tkanina), drožet (vyvzorovaná pretkávaná 
látka), držiaky na záclony a závesy z textilných 
materiálov, dverové závesy, esparto (látka), tex-
tilný filtračný materiál, flanel, flanel na zdravot-
nícke účely, flauš, gáza, závoj (textília), látky  
z hodvábu, hodvábne tkaniny na tlačové vzory, 
hrubé plátno, jutová látka, potlačený kartún, tex-
tilné klobúkové podšívky, konopné plátno, ko-
nopné tkaniny, krep (textília), krepon (jemná vl-
nená tkanina), kúpeľňové textílie s výnimkou ob-
lečenia, ľanové tkaniny, vlnené látky, látky s imi-
táciou kože, textilné obrúsky na odstraňovanie lí-
čidiel, lôžkoviny, marabut (látka), materiál na 
výrobu ženilky, moleskin (textília), siete proti 
moskytom, mušelín, kartún, obloženie nábytku 
textilnými látkami, poťahy na nábytok, netkané 
textílie, obliečky na matrace, obliečky na poduš-
ky, obliečky na vankúše, textilné odličovacie 
obrúsky, textilné obrúsky, textilné obrúsky na  
 
 

odstraňovanie šminiek, obrúsky (textilné prestie-
ranie), obrusy s výnimkou papierových, obväzo-
vina, riedke plátno na výrobu syra, ozdobné ob-
liečky na vankúše, páperové prikrývky, periny, 
plachty, plastické materiály (náhradky tkanín), 
vyšívacie plátna s predkresleným vzorom, plátno 
s kosoštvorcovým vzorom, plédy, pleteniny (lát-
ky), plsť, podložky na stôl s výnimkou papiero-
vých, podložky pod taniere alebo poháre (prestie-
ranie), textilné podšívky, pogumovaná tkanina  
s výnimkou tkaniny na papiernické účely, poťahy 
na poklopy záchodov, pokrývky z plastov na ná-
bytok, posteľné pokrývky, posteľné pokrývky  
a prikrývky, posteľné pokrývky z papiera, pos-
teľné prikrývky, poťahy na nábytok z plastických 
hmôt, povlaky na matrace (posteľná bielizeň), 
povlaky na vankúše, prikrývky, prikrývky na stôl 
s výnimkou papierových, pružné tkaniny, rajón 
(umelý hodváb ako látka), ramié (látka), zrebné 
rúcho, umývacie rukavice, samolepiaci textil na-
nášaný teplom, sieťky proti moskytom, sieťovi-
na, textílie zo sklených vlákien na použitie v tex-
tilnom priemysle, spacie vaky nahrádzajúce pri-
krývky, stolové textílie, sypkovina, ševioty (vl-
nené tkaniny), štóly, taft, textilné tapety, textílie, 
textílie na obuv, textílie neprepúšťajúce plyn na 
lietajúce balóny, tkaniny, látky na textilné využi-
tie, tlačiace pásy, tyl, umývacie rukavice, utierky 
na riad, textilné utierky na tvár, textilné utierky  
a obrúsky, vlajky, vlajky s výnimkou papierových, 
vlnené látky, látky na vložky do topánok, vosko-
vané plátno, textilné vreckovky, vyšívacie čalún-
nické a gobelínové plátna, predkreslené látky na 
výšivky, plynonepriepustné látky na vzducholo-
de, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), záve-
sy na sprchu z textilných alebo plastových mate-
riálov, závesy textilné alebo umelohmotné, zefír 
(tkanina), látkové značky, žerzej (pleteniny). 
28 - Hračky všetkých druhov, hry všetkých dru-
hov, ako spoločenské hry, hry pre jedného alebo 
viacerých hráčov, šachové hry, mah-jongs (čín-
ska spoločenská hra so 144 kameňmi), kolky 
(hra), dáma (hra), hracie karty, športové potreby, 
prenosné bazény (tovar na hranie), plážový a kú-
pací tovar, umelé vianočné stromčeky a vianočné 
ozdoby. 

(540) TETA 
(732) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šes-

tajovice, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 223243 
(151) 12.11.2008 
(156) 19.4.2017 
(180) 19.4.2027 
(210) 723-2007 
(220) 19.4.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 24, 28 
(511) 1 - Chemické prostriedky vrátane žieravín pre 

domácnosť, poľnohospodárstvo, záhradníctvo  
a lesníctvo, chemické prostriedky na konzervo-
vanie potravín, chemické prostriedky pre fotogra-
fiu, neexponované filmy, lepidlá a spojivá patria- 
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 ce do tejto triedy, hnojivá s výnimkou hnojív na 
vodné rastliny, žiadny z výrobkov uvedených  
v tejto triede nie sú prípravky na čistenie a úpra-
vu vody v akváriách a v záhradných vodných ná-
držiach. 
2 - Náterové hmoty všetkých druhov patriace do 
triedy 2, ako sú nátery (farby), nátery na strešné 
krytiny, nátery zabraňujúce nánosom a usadeni-
nám, ochranné nátery, farby, laky, fermeže, rie-
didlá, maliarske farby, ochranné prostriedky proti 
korózii a hnilobe, impregnačné nátery, farbivá, 
sklársky tmel. 
3 - Bieliace prípravky, pracie prípravky a iné príp-
ravky na pranie, čistiace prípravky, leštiace príp-
ravky, odmasťovacie prípravky, mydlá, parfumé-
ria, vonné oleje, kozmetika, vlasové vody, zubné 
pasty. 
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, palivá, 
pohonné hmoty, drevené uhlie, drevené brikety, 
podpaľovače, sviečky, knôty. 
5 - Lekárnické a hygienické výrobky na lekárske 
použitie, náplasti, obväzový materiál. 
8 - Britvy, zrezávač na vlasy, holiace strojčeky  
s výnimkou elektrických, žiletky, holiace hlavice, 
pedikérske čepieľky. 
9 - Nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záz-
namov (nahrané aj nenahrané), batérie, slnečné 
okuliare. 
10 - Hygienické gumové potreby, ako kondómy, 
detské cumle, gumové a silikónové cumlíky na 
detské fľaše, hygienické gumové rukavice. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov patriace do triedy 16, papierové servítky, pa-
pierové obrúsky, papierové utierky a uteráky, ku-
chynské papierové utierky, papierové vreckovky, 
papierové prestieranie, toaletný papier, jednora-
zové plienky z papiera a buničiny, plienkové no-
havičky z papiera a buničiny, vrecká na odpadky 
z papiera alebo plastov, vrecká ako obaly z pa-
piera alebo plastických materiálov, lepidlá kance-
lárske alebo pre domácnosť. 
21 - Hrebene, špongie na umývanie, zubné kefky, 
kefy patriace do tejto triedy, prostriedky na upra-
tovanie, ako utierky a handry na čistenie, drôten-
ky na čistenie, handry na umývanie dlážky a utie-
ranie prachu, prachovky, vedrá, lopatky a zmetá-
čiky na omrvinky, zmetáky, mopy, rukavice pre 
domácnosť, rukavice záhradnícke, poháriky pa-
pierové alebo z plastických hmôt, drobné nára-
die, ako aerosólové dávkovače s výnimkou na le-
kárske účely, cedidlá pre domácnosť, pretláčač 
cesnaku, ohrievače na detské fľašky okrem elek-
trických, háčiky, kropidlá, lieviky, otvárače na 
fľaše, strúhadlá pre domácnosť, vývrtky, zhášad-
lá na sviečky okrem zhášadiel z drahých kovov, 
prenosné nádoby pre domácnosť a kuchyňu s vý-
nimkou z drahých kovov, malé prístroje na mle-
tie, sekanie a lisovanie s výnimkou elektrických, 
sifónové fľaše na sódovú vodu, kvetináče, kvet-
níky, polievacie kanvy, sklenený, porcelánový, 
keramický a kameninový tovar nezahrnutý v iných 
triedach. 
24 - Barchet, bavlnené textílie, behúne na stôl, 
látky na bielizeň, plátenná bielizeň, posteľná  
a stolová bielizeň, biliardové súkno, brokáty, 
bukram (hrubé voskované plátno, najmä knihár-
ske), cestovné prikrývky, čalúnnické látky, da-
mask (tkanina), drožet (vyvzorovaná pretkávaná  
 

látka), držiaky na záclony a závesy z textilných 
materiálov, dverové závesy, esparto (látka), tex-
tilný filtračný materiál, flanel, flanel na zdravot-
nícke účely, flauš, gáza, závoj (textília), látky  
z hodvábu, hodvábne tkaniny na tlačové vzory, 
hrubé plátno, jutová látka, potlačený kartún, tex-
tilné klobúkové podšívky, konopné plátno, ko-
nopné tkaniny, krep (textília), krepon (jemná vl-
nená tkanina), kúpeľňové textílie s výnimkou ob-
lečenia, ľanové tkaniny, vlnené látky, látky s imi-
táciou kože, textilné obrúsky na odstraňovanie lí-
čidiel, lôžkoviny, marabut (látka), materiál na 
výrobu ženilky, moleskin (textília), siete proti 
moskytom, mušelín, kartún, obloženie nábytku 
textilnými látkami, poťahy na nábytok, netkané 
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, 
obliečky na vankúše, textilné odličovacie obrú-
sky, textilné obrúsky, textilné obrúsky na odstra-
ňovanie šminiek, obrúsky (textilné prestieranie), 
obrusy s výnimkou papierových, obväzovina, 
riedke plátno na výrobu syra, ozdobné obliečky 
na vankúše, páperové prikrývky, periny, plachty, 
plastické materiály (náhradky tkanín), vyšívacie 
plátna s predkresleným vzorom, plátno s koso-
štvorcovým vzorom, plédy, pleteniny (látky), plsť, 
podložky na stôl s výnimkou papierových, pod-
ložky pod taniere alebo poháre (prestieranie), 
textilné podšívky, pogumovaná tkanina s výnim-
kou tkaniny na papiernické účely, poťahy na po-
klopy záchodov, pokrývky z plastov na nábytok, 
posteľné pokrývky, posteľné pokrývky a prik-
rývky, posteľné pokrývky z papiera, posteľné 
prikrývky, poťahy na nábytok z plastických hmôt, 
povlaky na matrace (posteľná bielizeň), povlaky 
na vankúše, prikrývky, prikrývky na stôl s vý-
nimkou papierových, pružné tkaniny, rajón (umelý 
hodváb ako látka), ramié (látka), zrebné rúcho, 
umývacie rukavice, samolepiaci textil nanášaný 
teplom, sieťky proti moskytom, sieťovina, textí-
lie zo sklených vlákien na použitie v t extilnom 
priemysle, spacie vaky nahrádzajúce prikrývky, 
stolové textílie, sypkovina, ševioty (vlnené tka-
niny), štóly, taft, textilné tapety, textílie, textílie 
na obuv, textílie neprepúšťajúce plyn na lietajúce 
balóny, tkaniny, látky na textilné využitie, tlačia-
ce pásy, tyl, umývacie rukavice, utierky na riad, 
textilné utierky na tvár, textilné utierky a obrú-
sky, vlajky, vlajky s výnimkou papierových, vl-
nené látky, látky na vložky do topánok, voskova-
né plátno, textilné vreckovky, vyšívacie čalún-
nické a gobelínové plátna, predkreslené látky na 
výšivky, plynonepriepustné látky na vzducholo-
de, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), záve-
sy na sprchu z textilných alebo plastových mate-
riálov, závesy textilné alebo umelohmotné, zefír 
(tkanina), látkové značky, žerzej (pleteniny). 
28 - Hračky všetkých druhov, hry všetkých dru-
hov, ako spoločenské hry, hry pre jedného alebo 
viacerých hráčov, šachové hry, mah-jongs (čín-
ska spoločenská hra so 144 kameňmi), kolky 
(hra), dáma (hra), hracie karty, športové potreby, 
prenosné bazény (tovar na hranie), plážový a kú-
pací tovar, umelé vianočné stromčeky a vianočné 
ozdoby. 
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(540) 

  
 

(591) červená, žltá, modrá 
(732) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šes-

tajovice, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 223663 
(151) 16.1.2009 
(156) 23.2.2017 
(180) 23.2.2027 
(210) 1109-2008 
(220) 23.2.2007 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 32, 35, 41 
(511) 32 - Pivá; minerálky a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
správa; kancelárske funkcie. 
41 - Vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; 
zábava, pobavenie; športové a kultúrne činnosti. 

(540) 

  
 

(732) Heineken Italia S.p.A., Localita Autoporto nr. 11, 
I-11020 Pollein (Aosta), IT; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-
nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224186 
(151) 5.3.2009 
(156) 30.8.2017 
(180) 30.8.2027 
(210) 1611-2007 
(220) 30.8.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 9, 18, 39 
(511) 9 - Príslušenstvo k m obilným telefónom, najmä 

antény, batérie, kryty, puzdrá, handsfree súpravy, 
televízne príslušenstvo. 

 
 

18 - Koža a imitácia kože, výrobky z nich, najmä 
kufre, brašne, kabelky, batohy, zložky, peňažen-
ky, kľúčenky, puzdrá, remene, remienky, opasky, 
postroje a všetky sedlárske výrobky. 
39 - Distribúcia GSM a ich príslušenstva. 

(540) TWINNS 
(732) Walica Jan, Žihla 997, 739 91 Jablunkov, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 224894 
(151) 14.5.2009 
(156) 26.2.2017 
(180) 26.2.2027 
(210) 387-2007 
(220) 26.2.2007 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 

záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, 
audiovizuálne záznamové disky. 
16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-
riály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske po-
treby s výnimkou nábytku; kancelárska technika 
uvedená v t riede 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 
služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklam-
ných 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, 
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, 
videopások, filmová tvorba, činnosť filmových 
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informá-
cií v obl asti kultúry, športu, zábavy a vzdeláva-
nia, poskytovanie klubových služieb (výchovno-
zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, 
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedo-
mostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na 
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, škole-
ní, živých vystúpení, večierkov; služby nahráva-
cích štúdií, reportérske služby; vydavateľská  
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov, elektronická 
edičná činnosť (DTP služby). 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky) 337 
 

42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhár-
stve, meteorologické informácie a predpovede 
počasia. 

(540) EXTRA 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 225145 
(151) 12.6.2009 
(156) 17.1.2017 
(180) 17.1.2027 
(210) 1673-2008 
(220) 17.1.1997 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 9, 16, 41, 42 
(511) 9 - Všetky typy nosičov údajov snímaných stro-

jovo, obsahujúce informácie a softvér, najmä di-
gitálne a analógové nahrávacie nosiče, napríklad 
s kultúrnymi, odbornými a priemyselnými, res-
pektíve technickými informáciami; programova-
né pružné disky, videokazety ROM, kompaktné 
disky a čipové disky; magnetické nosiče údajov. 
16 - Tlačoviny, noviny a periodiká, knihy, plagá-
ty, nálepky, kalendáre, fotografie, písacie stroje  
a kancelárske predmety, a to neelektrické kance-
lárske prístroje, písacie potreby, guľôčkové perá, 
plniace perá, vzdelávacie a výučbové prostriedky 
aj vo forme modelov a audiovizuálnych znakov. 
41 - Publikovanie digitálnych a analógových nah-
rávacích nosičov s kultúrnymi, odbornými, špor-
tovými, priemyselnými, respektíve technickými 
informáciami. 
42 - Údržba programov vrátane údržby progra-
mov pre CD-ROM-y, údržba editora. 

(540) FOCUS 
(732) Focus Magazin Verlag GmbH, Arabellastr. 23, 

81925 München, DE; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225503 
(151) 28.7.2009 
(156) 6.11.2017 
(180) 6.11.2027 
(210) 2020-2007 
(220) 6.11.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 9, 35, 36, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér; nenahraté nosiče zvuko-

vých alebo zvukovo-obrazových záznamov. 
35 - Kúpa tovaru v oblasti reklamnej a propagač-
nej činnosti, zvukových alebo zvukovo-obrazo-
vých záznamov a softvéru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod); kúpa 
tovaru v oblasti reklamnej a propagačnej činnos-
ti, zvukových alebo zvukovo-obrazových zázna-
mov a softvéru na účely jeho predaja iným pre-
vádzkovateľom živností (veľkoobchod); reklam-
ná a propagačná činnosť; vytváranie a aktualizo-
vanie reklamných materiálov; rozširovanie rek-
lamných materiálov; podnikateľské poradenstvo; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s nena-
hratými nosičmi zvukových alebo zvukovo-obra-
zových záznamov; maloobchodné a veľkoob- 
 

chodné služby s počítačovým softvérom; automa-
tizované spracovanie údajov - vedenie databáz; 
usporadúvanie výstav na reklamné a obchodné 
účely; organizovanie športových, kultúrnych pod-
ujatí a obchodných rokovaní na reklamné a ob-
chodné účely; prenájom kancelárskych strojov  
a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, pre-
nájom reklamných materiálov, prenájom reklam-
ných plôch a priestorov; prieskum trhu a verejnej 
mienky; nákup a predaj tovaru prostredníctvom 
internetu; poradenské a informačné služby v ob-
lasti uvedených služieb v t riede 35; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v t riedach 
35, 36, 41 a 45. 
36 - Správa nehnuteľností; prenájom nehnuteľ-
ností; poradenské a informačné služby v oblasti 
uvedených služieb v triede 36. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou reklam-
ných a náborových textov; úprava zvukových  
a obrazových nahrávok; organizovanie kurzov, 
školení a seminárov s výnimkou obchodných ale-
bo reklamných; usporadúvanie výstav s výnim-
kou obchodných alebo reklamných; organizova-
nie športových, kultúrnych podujatí; požičiavanie 
nahratých zvukových a zvukovo-obrazových zá-
znamov; poradenské a informačné služby v ob-
lasti uvedených služieb v triede 41. 
42 - Spracovanie projektov pre vstupové a štruk-
turálne nástroje EÚ; poradenstvo pri realizácii 
projektov pre vstupové a štrukturálne nástroje 
EÚ; poradenstvo pri vypracovaní projektov zo 
vstupových a štrukturálnych fondov EÚ; zhoto-
vovanie www stránok a ich následná aktualizá-
cia; prenájom počítačového softvéru; poradenské 
a informačné služby v oblasti uvedených služieb 
v triede 42. 
45 - Registrácia internetových domén, ich správa 
a prevádzkovanie; poradenské a informačné služ-
by v oblasti uvedených služieb v triede 45. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená 
(732) KIWI, s.r.o., Puškinova 6, 811 04 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228404 
(151) 16.9.2010 
(156) 26.2.2017 
(180) 26.2.2027 
(210) 385-2007 
(220) 26.2.2007 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 16, 35, 39, 41, 42 
(511) 16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-

riály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku; kancelárska technika 
uvedená v t riede 16, náhradné diely a príslušen-
stvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16. 
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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, 
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklam-
né služby, spracovanie textov, uverejňovanie rek-
lamných textov. 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, spros-
tredkovanie prepravy. 
41 - Služby športovísk, prevádzkovanie športo-
vých zariadení, organizovanie športových podu-
jatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a pre-
mietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, de-
korácií, požičiavanie filmov a videopások; zhro-
mažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti 
športu, organizovanie a vedenie športových súťa-
ží; vydavateľská a nakladateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných a náborových tex-
tov, elektronická edičná činnosť (DPT služby). 
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhár-
stve, meteorologické informácie a predpovede 
počasia. 

(540) SOS 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228570 
(151) 15.10.2010 
(156) 22.1.2017 
(180) 22.1.2027 
(210) 139-2007 
(220) 22.1.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 11, 16 
(511) 11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 

parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie  
a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zaria-
denia. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v i ných trie-
dach; fotografie; papiernický tovar a písacie pot-
reby; lepidlá na papier a na použitie v domácnos-
ti; písacie stroje a kancelárske potreby okrem ná-
bytku; obalové materiály z p lastických hmôt, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiaren-
ské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiaren-
ské štočky a stereotypy. 

(540) EF 
(732) Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 

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

 
 

(111) 233497 
(151) 8.11.2012 
(156) 15.8.2016 
(180) 15.8.2026 
(210) 1481-2006 
(220) 15.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 3.12.2012 

 8 (511) 35 
(511) 35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi, malo-

obchodná a veľkoobchodná činnosť s alkoholic-
kými a nealkoholickými nápojmi, s pivom a pot-
ravinami. 

(540) 

  
(591) krémová, čierna 
(732) S.K. - Liptov, s. r. o., Belopotockého 4, 031 01  

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Cibuľa Martin, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK; 

 
 

(111) 233498 
(151) 8.11.2012 
(156) 15.8.2016 
(180) 15.8.2026 
(210) 1482-2006 
(220) 15.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 3.12.2012 

 8 (511) 35 
(511) 35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi, malo-

obchodná a veľkoobchodná činnosť s alkoholic-
kými a nealkoholickými nápojmi, s pivom a pot-
ravinami. 

(540) 

  
 

(591) krémová, čierna 
(732) S.K. - Liptov, s. r. o., Belopotockého 4, 031 01  

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Cibuľa Martin, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK; 

 
 

(111) 237133 
(151) 15.4.2014 
(156) 25.4.2017 
(180) 25.4.2027 
(210) 5466-2007 
(220) 25.4.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 3.6.2014 

 9 (511) 9, 35, 36 
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úve-

rové karty, ako sú magnetické zakódované karty 
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom 
(elektronické karty). 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov. 
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36 - Finančné služby; financovanie kúpy na splát-
ky; financovanie a úvery kúpy a prenájmu; pre-
vádzkovanie splátkového systému; služby kredit-
ných, debetných, platobných, splátkových a úve-
rových kariet; služby elektronických kariet; lí-
zing. 

(540) Splátková karta Triangel 
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237134 
(151) 15.4.2014 
(156) 21.9.2017 
(180) 21.9.2027 
(210) 6088-2007 
(220) 21.9.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 3.6.2014 

 9 (511) 9, 35, 36 
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úve-

rové karty, ako sú magnetické zakódované karty 
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom 
(elektronické karty). 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť, rozši-
rovanie reklamných materiálov. 
36 - Finančné a peňažné služby, financovanie kúpy 
na splátky, financovanie a úvery kúpy a prenáj-
mu, prevádzkovanie splátkového systému, služby 
kreditných, debetných, platobných, splátkových  
a úverových kariet, služby elektronických kariet, 
lízing, predaj na splátky, poskytovanie spotrebi-
teľských úverov, poskytovanie úverov; poskyto-
vanie pôžičiek. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) CONSUMER FINANCE HOLDING, a.s., Hlav-

né námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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Prevody a prechody práv 

 
 

(111) 151354 
(210) 721 
(732) FIAMM Energy Technology S.p.A., Viale Euro-

pa 75, 36075 Montecchio Maggiore (Vincenza), IT; 
(770) FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MO-

TOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. S.P.A., 
Viale Europa 75, 36075 Montecchio Maggiore 
(VI), IT; 

(580) 4.5.2017 
 
 

(111) 152794 
(210) 7897 
(732) FIAMM Energy Technology S.p.A., Viale Euro-

pa 75, 36075 Montecchio Maggiore (Vincenza), IT; 
(770) FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MO-

TOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. S.P.A., 
Viale Europa 75, 36075 M ontecchio Maggiore 
(VI), IT; 

(580) 4.5.2017 
 
 

(111) 156510 
(210) 35187 
(732) KORONA CZ s.r.o., Obora 20, 267 23 Lochovi-

ce, CZ; 
(770) KORONA Lochovice, spol. s r. o., Lochovice 20, 

267 23 Lochovice, CZ; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 157648 
(210) 40200 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 157688 
(210) 39904 
(732) Hanes IP Europe S.a r.l., Atrium Business Park, 

33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, LU; 
(770) DBA Lux 1 S.A., 560A, rue de Neudorf, L-2220 

Luxembourg, LU; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 159547 
(210) 43951 
(732) Gowan Crop Protection Limited, Highlands Hou-

se Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, 
Berkshire RG7 1NT, GB; 

(770) Gowan - Comércio Internacional e Serviços Lda, 
Rua Ivens No. 3 B,  Dona Mécia Building, 6th 
Floor, 9000-046 Funchal, Madeira, PT; 

(580) 21.4.2017 
 
 
 
 
 
 

(111) 165925 
(210) 53795 
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 

Düsseldorf, DE; 
(770) Henkel Central Eastern Europe GmbH, Erdber-

gstrasse 29, 1030 Wien, AT; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 169644 
(210) 56159 
(732) Modelo Brands del Pacífico, S. de R.L. de C.V., 

Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo, s/n, 
Col. Centro, 82000 Mazatlán, Sinaloa, MX; 

(770) CERVECERIA DEL PACIFICO, S. de R.L. de 
C.V., Calzada Gabriel Leyva y Melchor, Ocam-
po, 82000 Mazatlan, MX; 

(580) 11.5.2017 
 
 

(111) 171110 
(210) 61326 
(732) BSN medical Holding GmbH, Quickbornstras- 

se 24, 20253 Hamburg, DE; 
(770) BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 

Hamburg, DE; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 173663 
(210) 70382 
(732) Kohler Interiors Furniture Company, 1105 22nd 

Street SE, Hickory, North Carolina, 28602, US; 
(770) THE MCGUIRE FURNITURE COMPANY, 1201 

Bryant Street, San Francisco, California, US; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 175463 
(210) 74177 
(732) SIGMA OZ, spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, 783 49 

Lutín, CZ; 
(770) SIGMA GROUP, a. s., Jana Sigmunda 79, 783 50 

Lutín, CZ; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 176088 
(210) 74178 
(732) SIGMA OZ, spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, 783 49 

Lutín, CZ; 
(770) SIGMA GROUP, a. s., Jana Sigmunda 79, 783 50 

Lutín, CZ; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 176517 
(210) 67018 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 12.4.2017 
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(111) 178749 
(210) 64072 
(732) Modelo Brands del Pacífico, S. de R.L. de C.V., 

Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo, s/n, 
Col. Centro, 82000 Mazatlán, Sinaloa, MX; 

(770) CERVECERIA DEL PACIFICO, S. de R.L. de 
C.V., Calzada Gabriel Leyva and Melchor Ocam-
po, 82000 Mazatlán, Sinaloa, MX; 

(580) 11.5.2017 
 
 

(111) 180288 
(210) 65126 
(732) Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., Seiferto-

va 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, CZ; 
(770) POTOMAC CFI s.r.o., Washingtonova 1599/17, 

110 00 Praha 1, CZ; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 180430 
(210) 683-94 
(732) FIAMM Energy Technology S.p.A., Viale Euro-

pa 75, 36075 Montecchio Maggiore (Vincenza), 
IT; 

(770) FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MO-
TOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. S.P.A., 
Viale Europa 75, 36075 M ontecchio Maggiore 
(VI), IT; 

(580) 4.5.2017 
 
 

(111) 180782 
(210) 582-97 
(732) AZOTER Trading s.r.o., Dúbravská 2, 841 04  

Bratislava - mestská časť Karlova Ves, SK; 
(770) Pollák Arpád, Šulekova 10132/8, 940 01 N ové 

Zámky, SK; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 182391 
(210) 2262-94 
(732) Henkel AG &  Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 

40589 Düsseldorf, DE; 
(770) Henkel Central Eastern Europe GmbH, Erdberg-

strasse 29, 1030 Wien, AT; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 184733 
(210) 1189-96 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 185006 
(210) 1082-96 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 185007 
(210) 1083-96 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 185966 
(210) 2207-96 
(732) Henkel AG &  Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 

40589 Düsseldorf, DE; 
(770) Henkel Central Eastern Europe GmbH, Erdberg-

strasse 29, 1030 Wien, AT; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 186319 
(210) 2009-96 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 190955 
(210) 2262-98 
(732) LITE, Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 

Praha, CZ; 
(770) Šturák Pavol, Ing., Bacúrov 81, 962 61 Bacúrov, 

SK; 
(580) 5.5.2017 

 
 

(111) 191357 
(210) 744-97 
(732) Ehrmann AG, Hauptstrasse 19, 87770 Oberschö-

negg, DE; 
(770) EHRMANN Stříbro, s.r.o., Revoluční 845, 349 01 

Stříbro, CZ; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 191648 
(210) 2387-98 
(732) Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, 

Granjas Mexico, Añil y Avena Iztacalco, Mexico 
DF, 08400, MX; 

(770) Romo Hermanas, S. A. de C. V., Kepler No. 49 - B, 
Col. Nueva Anzurez, C. P., MX; 

(580) 12.5.2017 
 
 

(111) 193008 
(210) 666-99 
(732) SOLČANKA, s.r.o., Štúrova 553/47, 956 17 Sol-

čany, SK; 
(770) Švajlen Vladimír - Solčanka, Štúrova 47, 956 17 

Solčany, SK; 
(580) 26.4.2017 
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(111) 196038 
(210) 500-2000 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 196549 
(210) 1444-2000 
(732) Gowan Crop Protection Limited, Highlands Hou-

se Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, 
Berkshire RG7 1NT, GB; 

(770) Gowan - Comércio Internacional e Serviços Lda, 
Rua Ivens No. 3 B,  Dona Mécia Building, 6th 
Floor, 9000-046 Funchal, Madeira, PT; 

(580) 21.4.2017 
 
 

(111) 196771 
(210) 1417-2000 
(732) Gowan Crop Protection Limited, Highlands Hou-

se Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, 
Berkshire RG7 1NT, GB; 

(770) Gowan - Comércio Internacional e Serviços Lda, 
Rua Ivens No. 3 B, Dona Mécia Building, 6th Floor, 
9000-046 Funchal, Madeira, PT; 

(580) 21.4.2017 
 
 

(111) 196858 
(210) 1654-2000 
(732) Gowan Crop Protection Limited, Highlands Hou-

se Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, 
Berkshire RG7 1NT, GB; 

(770) Gowan - Comércio Internacional e Serviços Lda, 
Rua Ivens No. 3 B,  Dona Mécia Building, 6th 
Floor, 9000-046 Funchal, Madeira, PT; 

(580) 21.4.2017 
 
 

(111) 197936 
(210) 2581-2000 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 199701 
(210) 693-2001 
(732) FIAMM Energy Technology S.p.A., Viale Euro-

pa 75, 36075 Montecchio Maggiore (Vincenza), IT; 
(770) Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Mon-

tecchio - F. I. A. M. M. S. p. A., viale Europa, 
63, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), IT; 

(580) 4.5.2017 
 
 

(111) 204527 
(210) 2685-2002 
(732) Blažek Ján, Bílkove Humence 90, 908 77 Bílko-

ve Humence, SK; 
(770) 3čko s. r. o., Bílkove Humence 90, 908 77 Bílko-

ve Humence, SK; 
(580) 2.5.2017 

 
 

(111) 211788 
(210) 3034-2004 
(732) agentúra IMPRES, s.r.o., Volgogradská 23, 036 08 

Martin, SK; 
(770) Ing. Dušan Petrisko AGENTÚRA IMPRES, Vol-

gogradská 23, 036 08 Martin, SK; 
(580) 26.4.2017 

 
 

(111) 214083 
(210) 5029-2006 
(732) SCT s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bra tislava, 

SK; 
(770) Multi Cable s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, 

SK; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 214084 
(210) 5030-2006 
(732) SCT s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bra tislava, 

SK; 
(770) Multi Cable s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, 

SK; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 217221 
(210) 5796-2006 
(732) Vector Parks Bratislava (Svätý Jur) a. s., Pribi-

nova 25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, SK; 
(770) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 

08 Bratislava, SK; 
(580) 11.5.2017 

 
 

(111) 217652 
(210) 5624-2006 
(732) UNITED BAKERIES a.s., Pekařská 1/598, 155 00 

Praha, CZ; 
(770) OLBAK a.s., Pekařská 1/598, 155 00 Praha, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 219202 
(210) 386-2007 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(580) 27.4.2017 

 
 

(111) 219203 
(210) 388-2007 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(580) 27.4.2017 
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(111) 219204 
(210) 389-2007 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(580) 27.4.2017 

 
 

(111) 219207 
(210) 392-2007 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(580) 27.4.2017 

 
 

(111) 219223 
(210) 5129-2007 
(732) Kubica Ľudovít, Veľká Mača 960, 925 32 Veľká 

Mača, SK; 
(770) Pannon Food Slovakia s. r. o., Veľká Mača 960, 

925 32 Veľká Mača, SK; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 219476 
(210) 187-2007 
(732) Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 0 2 

Bratislava, SK; 
(770) Diko Aleš, Nejedlého 57, 841 02 Bratislava, SK; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 219477 
(210) 188-2007 
(732) Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 0 2 

Bratislava, SK; 
(770) Diko Aleš, Nejedlého 57, 841 02 Bratislava, SK; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 219480 
(210) 194-2007 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(580) 27.4.2017 

 
 

(111) 219588 
(210) 186-2007 
(732) Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 0 2 

Bratislava, SK; 
(770) Diko Aleš, Nejedlého 57, 841 02 Bratislava, SK; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 219730 
(210) 246-2007 
(732) LITE, Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 

Praha, CZ; 
(770) Šturák Pavol, Ing., Bacúrov 81, 962 61 Bacúrov, 

SK; 
(580) 5.5.2017 

 
 

(111) 219888 
(210) 5265-2007 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 220004 
(210) 5088-2007 
(732) Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 02 

Bratislava, SK; 
(770) Diko Aleš, Nejedlého 57, 841 02 Bratislava, SK; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 220780 
(210) 6045-2006 
(732) UNITED BAKERIES a.s., Pekařská 1/598, 155 00 

Praha, CZ; 
(770) OLBAK a.s., Pekařská 1/598, 155 00 Praha, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 223219 
(210) 820-2008 
(732) UNITED BAKERIES a.s., Pekařská 1/598, 155 00 

Praha, CZ; 
(770) OLBAK a.s., Pekařská 1/598, 155 00 Praha, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 223435 
(210) 268-2008 
(732) Nuerasoft s.r.o., Srbsko 29, 294 02 Kněžmost, CZ; 
(770) Baby Signs, Inc., Cotting Court, Suite G 871, CA 

95688 Vacavile, California, US; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 223525 
(210) 821-2008 
(732) UNITED BAKERIES a.s., Pekařská 1/598, 155 00 

Praha, CZ; 
(770) OLBAK a.s., Pekařská 1/598, 155 00 Praha, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 223813 
(210) 865-2008 
(732) UNITED BAKERIES a.s., Pekařská 1/598, 155 00 

Praha, CZ; 
(770) OLBAK a.s., Pekařská 1/598, 155 00 Praha, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 224894 
(210) 387-2007 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(580) 27.4.2017 
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(111) 225213 
(210) 6236-2008 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 225679 
(210) 2145-2008 
(732) LUBIA s.r.o., Vinohradnícka ul. 3, 821 06 Brati-

slava, SK; 
(770) TATRAGOLF RESORT, s.r.o., Kopčianska 82/E, 

851 01 Bratislava, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 225954 
(210) 80-2009 
(732) Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, SK; 
(770) Martinus.sk, s.r.o., M. R. Štefánika 58, 036 01 

Martin, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 225955 
(210) 81-2009 
(732) Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, SK; 
(770) Martinus.sk, s.r.o., M. R. Štefánika 58, 036 01 

Martin, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 226279 
(210) 420-2009 
(732) KC Metal Invest s.r.o., Řeznická 29, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, CZ; 
(770) BOCHEMIE a. s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, 

CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 228252 
(210) 79-2009 
(732) Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, SK; 
(770) Martinus.sk, s.r.o., M. R. Štefánika 58, 036 01 

Martin, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 228404 
(210) 385-2007 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(770) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
(580) 27.4.2017 

 
 

(111) 228442 
(210) 412-2010 
(732) FiZZ - MI, s.r.o., Špitálska 16, 811 08 Bratislava, 

SK; 
(770) SK Tabák s.r.o., Športová 20, 900 24 Veľký Biel, 

SK; 
(580) 5.5.2017 

 
 

(111) 228524 
(210) 5312-2010 
(732) Vector Parks Prešov (Malý Šariš) a. s., Pribinova 25, 

811 09 Bratislava - Staré Mesto, SK; 
(770) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(580) 11.5.2017 

 
 

(111) 228627 
(210) 623-2010 
(732) Holcim Technology Ltd., Zürcherstrasse 156, 

8645 Jona, CH; 
(770) LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156, Jona, CH; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 229814 
(210) 1664-2010 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 229975 
(210) 1665-2010 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 231239 
(210) 561-2011 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 232238 
(210) 1757-2011 
(732) Medicover Holding (Cyprus) Limited, Gala To-

wer, Office 301, 197 Makarios III Avenue, CY-3030 
Limassol, CY; 

(770) Medicover Holding S.A., 24 Avenue Emile Reu-
ter, L-2420 Luxembourg, LU; 

(580) 10.5.2017 
 
 

(111) 233136 
(210) 241-2012 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 
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(111) 233785 
(210) 1001-2012 
(732) KRÁLOVSKÁ OBCHODNÍ s.r.o., Králová 83, 

783 91 Medlov, CZ; 
(770) ENUPRO s.r.o., Nádražní 545, 783 91 Uničov, 

CZ; KRÁLOVSKÁ OBCHODNÍ s.r.o., Králová 83, 
783 91 M edlov, CZ; MIX MAX - ENERGETI-
KA, s.r.o., Slevačská 245/11, Židenice, 615 00 
Brno, CZ; 

(580) 10.5.2017 
 
 

(111) 234481 
(210) 240-2012 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 234522 
(210) 1591-2012 
(732) LUBIA s.r.o., Vinohradnícka ul. 3, 821 06 Brati-

slava, SK; 
(770) TATRAGOLF RESORT, s.r.o., Kopčianska 82/E, 

851 01 Bratislava, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 234523 
(210) 1592-2012 
(732) LUBIA s.r.o., Vinohradnícka ul. 3, 821 06 Brati-

slava, SK; 
(770) TATRAGOLF RESORT, s.r.o., Kopčianska 82/E, 

851 01 Bratislava, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 235309 
(210) 283-2013 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 235462 
(210) 1815-2012 
(732) Blažek Ján, Bílkove Humence 90, 908 77 Bí lko-

ve Humence, SK; 
(770) 3čko s. r. o., Bílkove Humence 90, 908 77 Bílko-

ve Humence, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 235463 
(210) 1816-2012 
(732) Blažek Ján, Bílkove Humence 90, 908 77 Bí lko-

ve Humence, SK; 
(770) 3čko s. r. o., Bílkove Humence 90, 908 77 Bílko-

ve Humence, SK; 
(580) 2.5.2017 

 
 
 
 

(111) 235583 
(210) 1811-2012 
(732) Blažek Ján, Bílkove Humence 90, 908 77 Bí lko-

ve Humence, SK; 
(770) 3čko s. r. o., Bílkove Humence 90, 908 77 Bílko-

ve Humence, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 235584 
(210) 1812-2012 
(732) Blažek Ján, Bílkove Humence 90, 908 77 Bí lko-

ve Humence, SK; 
(770) 3čko s. r. o., Bílkove Humence 90, 908 77 Bílko-

ve Humence, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 235585 
(210) 1813-2012 
(732) Blažek Ján, Bílkove Humence 90, 908 77 Bí lko-

ve Humence, SK; 
(770) 3čko s. r. o., Bílkove Humence 90, 908 77 Bílko-

ve Humence, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 235586 
(210) 1814-2012 
(732) Blažek Ján, Bílkove Humence 90, 908 77 Bí lko-

ve Humence, SK; 
(770) 3čko s. r. o., Bílkove Humence 90, 908 77 Bílko-

ve Humence, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 236301 
(210) 5167-2013 
(732) ISTERMEAT a.s., Povodská 14, 929 01 D unaj-

ská Streda, SK; 
(770) Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove, 

930 01 Veľké Blahovo, SK; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 236493 
(210) 5363-2013 
(732) ATA BAUSYSTEM s.r.o., Hlavná 192/12, 929 01 

Veľké Dvorníky, SK; 
(770) ATA Bau s.r.o., Čenkovce 363, 930 39 Čenkov-

ce, SK; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 236723 
(210) 1376-2013 
(732) KOI CARP SLOVAKIA s.r.o., Kudláková 1848/7, 

841 01 Bratislava, SK; 
(770) COFFEE WORLD s. r. o., Kudláková 1848, 841 01 

Bratislava, SK; 
(580) 2.5.2017 
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(111) 236964 
(210) 1398-2013 
(732) Daniel Martin, a.s., Framborská 252/19, 010 01 

Žilina, SK; 
(770) AQUARIUM BAR, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 

010 01 Žilina, SK; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 237609 
(210) 2289-2013 
(732) ISO Authority, s.r.o., Baštová 2336/26, 060 0 1 

Kežmarok, SK; 
(770) EuroISO, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bra tislava, 

SK; 
(580) 2.5.2017 

 
 

(111) 238239 
(210) 710-2014 
(732) LUBIA s.r.o., Vinohradnícka ul. 3, 821 06 Brati-

slava, SK; 
(770) TATRAGOLF RESORT, s.r.o., Kopčianska 82/E, 

851 01 Bratislava, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 240445 
(210) 2248-2014 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 240882 
(210) 124-2015 
(732) Benjamin Button s.r.o., Pionierska 15, 831 02 

Bratislava - Nové Mesto, SK; 
(770) Orfi s.r.o., Valachovej 1819/1, 841 01 Bratislava, 

SK; 
(580) 11.5.2017 

 
 

(111) 241509 
(210) 367-2015 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 

 
 
 
 

(111) 241510 
(210) 368-2015 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 241717 
(210) 1341-2015 
(732) FiZZ - MI, s.r.o., Špitálska 16, 811 08 Bratislava, 

SK; 
(770) SK Tabák s.r.o., Športová 20, 900 24 Veľký Biel, 

SK; 
(580) 5.5.2017 

 
 

(111) 241731 
(210) 1436-2015 
(732) Čambal Marián, Pri štadióne 15, 900 21 Svätý 

Jur, SK; 
(770) Činkáreň, s.r.o., Šachorová 34, 831 07 Bratisla-

va, SK; 
(580) 13.4.2017 

 
 

(111) 241767 
(210) 1783-2015 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 242074 
(210) 1345-2015 
(732) Nedaleko Gastro Group s.r.o., Družstevní 731/13, 

664 41 Troubsko, CZ; 
(770) Nedaleko Gastro Group s.r.o., Pekařská 398/4, 

602 00 Brno, CZ; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 243493 
(210) 741-2016 
(732) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(770) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(580) 12.5.2017 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 

 
 

(111) 114091 
(210) 9067 
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T. G. 

Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, CZ; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 152819 
(210) 8498 
(732) AB Cosmetics, s.r.o., Tamaškovičova 17, 917 01 

Trnava, SK; 
(580) 16.5.2017 

 
 

(111) 157648 
(210) 40200 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 157688 
(210) 39904 
(732) DBA Lux 1 S.A., 560A, rue de Neudorf, L-2220 

Luxembourg, LU; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 161731 
(210) 44621 
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 1-1, Maru-

nouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 161732 
(210) 44622 
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 1-1, Maru-

nouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 163569 
(210) 50304 
(732) Rybářské sdružení České republiky, Lidická tř. 

2156/108a, 370 01 České Budějovice, CZ; 
(580) 9.5.2017 

 
 

(111) 163750 
(210) 50276 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 18.4.2017 

 
 

(111) 166586 
(210) 54521 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 18.4.2017 

 
 
 

(111) 169644 
(210) 56159 
(732) CERVECERIA DEL PACIFICO, S. de R.L. de 

C.V., Calzada Gabriel Leyva y Melchor, Ocam-
po, 82000 Mazatlan, MX; 

(580) 11.5.2017 
 
 

(111) 171110 
(210) 61326 
(732) BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 

Hamburg, DE; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 173073 
(210) 72402 
(732) Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 3 6 

Praha 1 - Staré Město, CZ; 
(580) 26.4.2017 

 
 

(111) 175889 
(210) 1761-93 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 18.4.2017 

 
 

(111) 175890 
(210) 1765-93 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 176404 
(210) 1753-93 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 18.4.2017 

 
 

(111) 176517 
(210) 67018 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 12.4.2017 

 
 

(111) 178242 
(210) 262-94 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 178628 
(210) 742-97 
(732) Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 

Hurbanovo, SK; 
(580) 15.5.2017 
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(111) 178749 
(210) 64072 
(732) CERVECERIA DEL PACIFICO, S. de R.L. de 

C.V., Calzada Gabriel Leyva and Melchor Ocam-
po, 82000 Mazatlán, Sinaloa, MX; 

(580) 11.5.2017 
 
 

(111) 180782 
(210) 582-97 
(732) Pollák Arpád, Šulekova 10132/8, 940 01 N ové 

Zámky, SK; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 182813 
(210) 191-95 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 184733 
(210) 1189-96 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 184796 
(210) 1927-96 
(732) MICRONIX spol. s r.o., Jegorovova 14036/37, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 184924 
(210) 2973-95 
(732) BOHEMIA BIKE a.s., Na Pankráci 1724/129, 

Nusle, 140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 185006 
(210) 1082-96 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 185007 
(210) 1083-96 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 186319 
(210) 2009-96 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 20.4.2017 

 
 
 
 
 
 

(111) 186354 
(210) 3088-96 
(732) LAMA Plus Slovakia, s.r.o., Turzovka 554, 023 54 

Turzovka, SK; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 186355 
(210) 3089-96 
(732) LAMA Plus Slovakia, s.r.o., Turzovka 554, 023 54 

Turzovka, SK; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 186720 
(210) 85-97 
(732) Hanácká kyselka a.s., Horní Moštěnice č. p. 547, 

751 17 Horní Moštěnice, CZ; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 186754 
(210) 399-97 
(732) SMITHERS-OASIS COMPANY, 295 South Wa-

ter Street, Suite 201, Kent, Ohio 44240, US; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 187179 
(210) 1317-97 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 187182 
(210) 1320-97 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 187203 
(210) 1652-97 
(732) Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 

25, 20126 Milano, IT; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 187509 
(210) 1799-97 
(732) TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Železničná 53, 

900 31 Stupava, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 187777 
(210) 400-97 
(732) SMITHERS-OASIS COMPANY, 295 South Wa-

ter Street, Suite 201, Kent, Ohio 44240, US; 
(580) 12.5.2017 
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(111) 187939 
(210) 2100-97 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York NY 10007, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 188229 
(210) 2445-96 
(732) Lekos, s. r. o. Trebišov, Kollárova 455, 078 0 1 

Sečovce, SK; 
(580) 26.4.2017 

 
 

(111) 189222 
(210) 2198-97 
(732) IN SALAH GAS LIMITED, 13 Castle Street, St. 

Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 5UT, GB; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 190987 
(210) 2122-97 
(732) MODERNA, s.r.o., Diaľničná cesta 19, 903 01 

Senec, SK; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 191583 
(210) 1848-98 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 192771 
(210) 3180-97 
(732) ZERTUS Marken GmbH, Astraturm-Zirkusweg 

2, 20359 Hamburg, DE; 
(580) 9.5.2017 

 
 

(111) 193293 
(210) 1300-97 
(732) Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 

80809 München, DE; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 193670 
(210) 693-97 
(732) VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, Louky, 

763 02 Zlín, CZ; 
(580) 2.5.2017 

 
 

(111) 195410 
(210) 2899-99 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 196038 
(210) 500-2000 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 196915 
(210) 1376-97 
(732) AMF Bowling Worldwide, Inc., 7313 Bell Creek 

Road, Mechanicsville, Virginia 23111, US; 
(580) 9.5.2017 

 
 

(111) 197432 
(210) 2417-2000 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 197936 
(210) 2581-2000 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 199850 
(210) 936-2001 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 200184 
(210) 1191-2001 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 203234 
(210) 125-2002 
(732) Manhattan Development SK s.r.o., Saratovská 

13, 841 02 Bratislava, SK; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 209438 
(210) 599-2004 
(732) KORN FERRY HAY GROUP, INC., 1900 Ave-

nue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, Cali-
fornia 90067, US; 

(580) 12.5.2017 
 
 

(111) 210101 
(210) 260-2004 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 210944 
(210) 2472-2003 
(732) ENERGETIKA TŘINEC, a.s., Průmyslová 1024, 

Staré Město, 739 61 Třinec, CZ; 
(580) 2.5.2017 
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(111) 211159 
(210) 2470-2003 
(732) ENERGETIKA TŘINEC, a.s., Průmyslová 1024, 

Staré Město, 739 61 Třinec, CZ; 
(580) 2.5.2017 

 
 

(111) 211478 
(210) 2497-2004 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(580) 19.4.2017 

 
 

(111) 213358 
(210) 6186-2005 
(732) TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Železničná 

53, 900 31 Stupava, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 217652 
(210) 5624-2006 
(732) OLBAK a.s., Pekařská 1/598, 155 00 Praha, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 218109 
(210) 1146-2006 
(732) BARZZUZ s.r.o., Bakossova 6, 974 01 Ba nská 

Bystrica, SK; 
(580) 10.5.2017 

 
 

(111) 219009 
(210) 54-2007 
(732) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. 

s r. o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin, SK; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 219010 
(210) 55-2007 
(732) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. 

s r. o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin, SK; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 219011 
(210) 56-2007 
(732) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. 

s r. o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin, SK; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 219563 
(210) 6222-2006 
(732) LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société 

Anonyme Monégasque, 1 rue du Tenao Roc Fleu-
ri, 98000 Monaco, MC; 

(580) 19.4.2017 
 
 

(111) 219636 
(210) 5092-2007 
(732) ABB s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 

Praha 4, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 219888 
(210) 5265-2007 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 219978 
(210) 671-2007 
(732) RAVE spol. s r.o., Topľanská 25, 093 01 Vranov 

nad Topľou, SK; 
(580) 2.5.2017 

 
 

(111) 220178 
(210) 376-2007 
(732) Kubík Peter, Ing., ARMPEK, Brezová 1358/8, 

059 52 Veľká Lomnica, SK; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 220351 
(210) 777-2007 
(732) Merida Slovakia s.r.o., Stavebná 36, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(580) 9.5.2017 

 
 

(111) 220434 
(210) 5177-2007 
(732) Németh Klaudius, KONZUM, Hlavná ulica 30/61, 

935 63 Čata, SK; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 220475 
(210) 5546-2007 
(732) TITAN spol. s r.o., Koněvova 2660/141, Žižkov, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 220476 
(210) 5547-2007 
(732) TITAN spol. s r.o., Koněvova 2660/141, Žižkov, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 220544 
(210) 1149-2007 
(732) Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, 

s.r.o., Námestie 1. mája 3, 811 06 Bratislava, SK; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 220614 
(210) 5762-2007 
(732) HUMAN CAPITAL s.r.o., Na Vŕšku 8, 811 01 

Bratislava, SK; 
(580) 25.4.2017 

 
 

(111) 220615 
(210) 5763-2007 
(732) HUMAN CAPITAL s.r.o., Na Vŕšku 8, 811 01 

Bratislava, SK; 
(580) 25.4.2017 
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(111) 220780 
(210) 6045-2006 
(732) OLBAK a.s., Pekařská 1/598, 155 00 Praha, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 220812 
(210) 51-2007 
(732) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. 

s r. o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin, SK; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 220813 
(210) 57-2007 
(732) PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol. 

s r. o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin, SK; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 220950 
(210) 76-2007 
(732) Hanácká kyselka a.s., Horní Moštěnice č. p. 547, 

751 17 Horní Moštěnice, CZ; 
(580) 28.4.2017 

 
 

(111) 221197 
(210) 5749-2007 
(732) ALPARGATAS S.A., Avenida Doutor Cardoso 

de Melo, No. 1336, Vila Olímpia, 04548-004 Sao 
Paulo, BR; 

(580) 28.4.2017 
 
 

(111) 221354 
(210) 1140-2007 
(732) Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s.r.o., 

Piest'anská 3, 917 01 Trnava, SK; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 221956 
(210) 6140-2007 
(732) EGIS Gyógyszergyár Zrt., 30-38 Keresztúri út., 

H-1106 Budapest, HU; 
(580) 12.5.2017 

 
 

(111) 222055 
(210) 1717-2007 
(732) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 

Šestajovice, CZ; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 223219 
(210) 820-2008 
(732) OLBAK a.s., Pekařská 1/598, 155 00 Praha, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 223242 
(210) 722-2007 
(732) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 

Šestajovice, CZ; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 223243 
(210) 723-2007 
(732) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 

Šestajovice, CZ; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 223525 
(210) 821-2008 
(732) OLBAK a.s., Pekařská 1/598, 155 00 Praha, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 223813 
(210) 865-2008 
(732) OLBAK a.s., Pekařská 1/598, 155 00 Praha, CZ; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 225213 
(210) 6236-2008 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 20.4.2017 

 
 

(111) 226153 
(210) 5133-2009 
(732) TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Železničná 53, 

900 31 Stupava, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 226279 
(210) 420-2009 
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 227277 
(210) 1349-2009 
(732) UNIQA Group Service Center Slovakia, spol.  

s r.o., Palárikova 3, 949 01 Nitra, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 231626 
(210) 1397-2011 
(732) TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Železničná 53, 

900 31 Stupava, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 233254 
(210) 5106-2012 
(732) TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Železničná 53, 

900 31 Stupava, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 233343 
(210) 741-2012 
(732) CUBE solutions, a.s., Werferova 1, 040 01 Koši-

ce, SK; 
(580) 9.5.2017 
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(111) 233785 
(210) 1001-2012 
(732) ENUPRO s.r.o., Nádražní 545, 783 91 Uničov, 

CZ; KRÁLOVSKÁ OBCHODNÍ s.r.o., Králová 
83, 783 91 Medlov, CZ; MIX MAX - ENERGE-
TIKA, s.r.o., Slevačská 245/11, Židenice, 615 00 
Brno, CZ; 

(580) 10.5.2017 
 
 

(111) 235043 
(210) 1358-2012 
(732) SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o., Sara-

tovská 13, 841 02 Bratislava, SK; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 235045 
(210) 1360-2012 
(732) Manhattan Development SK s.r.o., Saratovská 13, 

841 02 Bratislava, SK; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 236614 
(210) 5468-2013 
(732) TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Železničná 53, 

900 31 Stupava, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 237330 
(210) 2300-2013 
(732) KOI CARP SLOVAKIA s.r.o., Kudláková 1848/7, 

841 01 Bratislava, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 240321 
(210) 1849-2014 
(732) Ďurovová Henrieta, Malíkova 4, 949 01 Nitra, SK; 
(580) 15.5.2017 

 
 

(111) 240561 
(210) 5119-2015 
(732) TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Železničná 53, 

900 31 Stupava, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 240562 
(210) 5120-2015 
(732) TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Železničná 53, 

900 31 Stupava, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 
 

(111) 240998 
(210) 583-2015 
(732) infopoint, s.r.o., Stará Gala 124, 930 34 H olice, 

SK; 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 241079 
(210) 5083-2015 
(732) Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 3 6 

Praha 1 - Staré Město, CZ; 
(580) 26.4.2017 

 
 

(111) 242212 
(210) 5518-2015 
(732) TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Železničná 53, 

900 31 Stupava, SK; 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 243806 
(210) 2355-2015 
(732) EMPRESA MEDIA Slovakia, s.r.o., Panónska 

cesta 7, 851 04 Bratislava 5, SK; 
(580) 5.5.2017 

 
 

(111) 243807 
(210) 2356-2015 
(732) EMPRESA MEDIA Slovakia, s.r.o., Panónska 

cesta 7, 851 04 Bratislava 5, SK; 
(580) 5.5.2017 

 
 

(111) 243808 
(210) 2357-2015 
(732) EMPRESA MEDIA Slovakia, s.r.o., Panónska 

cesta 7, 851 04 Bratislava 5, SK; 
(580) 5.5.2017 

 
 

(111) 243877 
(210) 910-2016 
(732) KOI CARP SLOVAKIA s.r.o., Kudláková 1848/7, 

841 01 Bratislava, SK; 
(580) 4.5.2017 

 
 

(111) 244230 
(210) 1486-2016 
(732) GHC GENETICS SK, s.r.o., Ilkovičova 8, 841 04 

Bratislava, SK; 
(580) 26.4.2017 
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Licenčné zmluvy registrované 

 
 

(111) 194104 
(210) 3808-97 
(732) Kokolusová Anna, RNDr., Valtická 17, 628 00 

Brno, CZ; 
(791) FAnn-parfumérie, s.r.o., Sládkovičova 43, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.11.2016 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 219704 
(210) 2247-2006 
(732) Kokolusová Anna, RNDr., Valtická 17, 628 00 

Brno, CZ; 
(791) FAnn-parfumérie, s.r.o., Sládkovičova 43, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.11.2016 
(580) 21.4.2017 

 
 

(111) 220507 
(210) 2246-2006 
(732) Kokolusová Anna, RNDr., Valtická 17, 628 00 

Brno, CZ; 
(791) FAnn-parfumérie, s.r.o., Sládkovičova 43, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.11.2016 
(580) 21.4.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
 
 

(111) 173327 
(210) 1374-94 
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50 

Bratislava, SK; 
(791) TECHNOPOL CONSULTING s.r.o., Lehnice - Sá-

sa 656, 930 37 Lehnice, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 31.12.2016 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 176917 
(210) 2224-94 
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50 

Bratislava, SK; 
(791) TECHNOPOL CONSULTING s.r.o., Lehnice - Sá-

sa 656, 930 37 Lehnice, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 31.12.2016 
(580) 3.5.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 176929 
(210) 2233-94 
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50 

Bratislava, SK; 
(791) TECHNOPOL CONSULTING s.r.o., Lehnice - Sá-

sa 656, 930 37 Lehnice, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 31.12.2016 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 176930 
(210) 2093-94 
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50 

Bratislava, SK; 
(791) TECHNOPOL CONSULTING s.r.o., Lehnice - Sá-

sa 656, 930 37 Lehnice, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 31.12.2016 
(580) 3.5.2017 

 
 

(111) 176931 
(210) 2282-94 
(732) Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, 852 50 

Bratislava, SK; 
(791) TECHNOPOL CONSULTING s.r.o., Lehnice - Sá-

sa 656, 930 37 Lehnice, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 31.12.2016 
(580) 3.5.2017 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 

 
 

(111) 221356 
(210) 1198-2007 
(732) VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Holubyho 85, 902 01 

Pezinok, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06  

Bratislava 1, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 22.12.2016 
(580) 15.5.2017 

 
 
 

(111) 221782 
(210) 1575-2007 
(732) VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Holubyho 85, 902 01 

Pezinok, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06  

Bratislava 1, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 22.12.2016 
(580) 15.5.2017 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  91035 04.09.2016 
  91114 05.09.2016 
  91731 11.09.2016 
100591 10.09.2016 
152781 18.09.2016 
157068 19.09.2016 
157119 26.09.2016 
157258 26.09.2016 
157314 19.09.2016 
157624 05.09.2016 
157636 05.09.2016 
158068 19.09.2016 
163139 16.09.2016 
163475 02.09.2016 
163477 29.09.2016 
166592 22.09.2016 
178432 19.09.2016 
181462 19.09.2016 
183564 20.09.2016 
184733 03.05.2016 
184851 05.09.2016 
184852 05.09.2016 
184853 06.09.2016 
185007 26.04.2016 
185138 22.08.2016 
185157 28.08.2016 
185158 30.08.2016 
185159 30.08.2016 
185160 30.08.2016 
185161 30.08.2016 
185169 02.09.2016 
185172 02.09.2016 
185174 03.09.2016 
185175 03.09.2016 
185187 06.09.2016 
185188 06.09.2016 
185189 06.09.2016 
185194 06.09.2016 
185195 09.09.2016 
185197 09.09.2016 
185198 09.09.2016 
185200 10.09.2016 

185202 10.09.2016 
185203 10.09.2016 
185204 10.09.2016 
185211 18.09.2016 
185212 18.09.2016 
185221 23.09.2016 
185225 23.09.2016 
185228 24.09.2016 
185316 22.08.2016 
185552 02.09.2016 
185553 02.09.2016 
185561 05.09.2016 
185562 05.09.2016 
185563 05.09.2016 
185576 26.09.2016 
185583 27.09.2016 
185584 30.09.2016 
185969 26.08.2016 
185970 27.08.2016 
185975 10.09.2016 
185977 10.09.2016 
185987 12.09.2016 
185989 12.09.2016 
185991 13.09.2016 
185994 25.09.2016 
185995 25.09.2016 
186327 25.09.2016 
186328 25.09.2016 
186329 27.09.2016 
186330 27.09.2016 
186667 19.09.2016 
186972 16.09.2016 
186973 16.09.2016 
186974 16.09.2016 
186975 16.09.2016 
186977 17.09.2016 
186978 23.09.2016 
186984 30.09.2016 
187289 10.06.2016 
187300 27.08.2016 
187301 30.08.2016 
187305 16.09.2016 

188219 28.08.2016 
188220 28.08.2016 
188221 28.08.2016 
188222 02.09.2016 
188227 11.09.2016 
188228 12.09.2016 
188718 27.09.2016 
189215 19.09.2016 
189281 12.09.2016 
191770 04.09.2016 
193269 10.09.2016 
193828 03.09.2016 
193829 03.09.2016 
193955 03.09.2016 
198387 27.08.2016 
200415 06.09.2016 
216161 18.01.2016 
216264 04.08.2016 
216633 17.08.2016 
216647 25.08.2016 
216812 16.05.2016 
217062 18.08.2016 
217070 09.08.2016 
217133 28.08.2016 
217134 31.08.2016 
217135 01.09.2016 
217138 04.09.2016 
217382 28.08.2016 
217383 28.08.2016 
217519 01.08.2016 
217520 01.08.2016 
217524 01.08.2016 
217525 02.08.2016 
217526 02.08.2016 
217527 02.08.2016 
217531 04.08.2016 
217532 04.08.2016 
217533 04.08.2016 
217534 04.08.2016 
217535 04.08.2016 
217536 04.08.2016 
217540 04.08.2016 

217542 07.08.2016 
217543 07.08.2016 
217545 07.08.2016 
217546 07.08.2016 
217548 09.08.2016 
217550 11.08.2016 
217551 11.08.2016 
217553 18.08.2016 
217554 25.08.2016 
217592 01.08.2016 
217594 03.08.2016 
217597 07.08.2016 
217598 09.08.2016 
217600 10.08.2016 
217601 10.08.2016 
217608 25.08.2016 
217611 25.08.2016 
217612 25.08.2016 
217613 25.08.2016 
217614 25.08.2016 
217615 25.08.2016 
217616 25.08.2016 
217617 25.08.2016 
217618 30.08.2016 
217714 01.08.2016 
217715 01.08.2016 
217721 24.08.2016 
217722 25.08.2016 
217723 28.08.2016 
217724 28.08.2016 
217779 18.08.2016 
217783 31.08.2016 
217784 31.08.2016 
217785 01.09.2016 
217786 04.09.2016 
217859 02.08.2016 
217860 02.08.2016 
217861 02.08.2016 
217862 02.08.2016 
217863 02.08.2016 
217865 08.08.2016 
217866 08.08.2016 
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(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
217867 08.08.2016 
217868 08.08.2016 
217869 08.08.2016 
217872 09.08.2016 
217875 11.08.2016 
217876 14.08.2016 
217878 14.08.2016 
217880 14.08.2016 
217881 14.08.2016 
217882 14.08.2016 
217883 14.08.2016 
217884 14.08.2016 
217886 14.08.2016 
217887 14.08.2016 
217889 17.08.2016 
217890 17.08.2016 
217891 17.08.2016 
217892 17.08.2016 
217893 17.08.2016 
217894 17.08.2016 
217895 17.08.2016 
217896 17.08.2016 
217897 21.08.2016 
217904 28.08.2016 
217905 28.08.2016 
217906 28.08.2016 
217989 10.08.2016 
217990 11.08.2016 
217991 11.08.2016 
217992 11.08.2016 
217993 14.08.2016 
217995 14.08.2016 

217996 14.08.2016 
217997 14.08.2016 
217998 14.08.2016 
217999 16.08.2016 
218000 16.08.2016 
218001 17.08.2016 
218002 17.08.2016 
218003 17.08.2016 
218004 17.08.2016 
218005 17.08.2016 
218006 17.08.2016 
218007 18.08.2016 
218008 18.08.2016 
218010 18.08.2016 
218011 18.08.2016 
218012 18.08.2016 
218013 25.08.2016 
218014 25.08.2016 
218016 30.08.2016 
218017 31.08.2016 
218020 04.09.2016 
218021 04.09.2016 
218022 04.09.2016 
218023 04.09.2016 
218040 17.08.2016 
218043 17.08.2016 
218056 30.08.2016 
218144 04.08.2016 
218145 07.08.2016 
218146 07.08.2016 
218148 16.08.2016 
218151 17.08.2016 

218152 17.08.2016 
218153 17.08.2016 
218154 18.08.2016 
218156 18.08.2016 
218157 21.08.2016 
218158 21.08.2016 
218159 21.08.2016 
218162 22.08.2016 
218163 24.08.2016 
218164 25.08.2016 
218367 01.08.2016 
218369 01.08.2016 
218370 01.08.2016 
218371 02.08.2016 
218372 03.08.2016 
218373 04.08.2016 
218374 04.08.2016 
218376 14.08.2016 
218383 21.08.2016 
218384 22.08.2016 
218543 03.08.2016 
218544 03.08.2016 
218546 17.08.2016 
218669 02.08.2016 
218670 02.08.2016 
218671 07.08.2016 
218672 11.08.2016 
218673 21.08.2016 
218674 21.08.2016 
218675 21.08.2016 
218676 21.08.2016 
218679 30.08.2016 

218812 14.08.2016 
218813 18.08.2016 
218814 21.08.2016 
218929 14.08.2016 
218930 14.08.2016 
218931 17.08.2016 
219079 14.08.2016 
219080 14.08.2016 
219081 21.08.2016 
219082 21.08.2016 
219083 24.08.2016 
219256 11.08.2016 
219400 14.08.2016 
219413 30.08.2016 
219698 18.08.2016 
219699 28.08.2016 
219805 11.08.2016 
220022 28.08.2016 
220160 30.08.2016 
220331 30.08.2016 
220332 30.08.2016 
220511 11.08.2016 
221298 24.08.2016 
221515 04.09.2016 
221627 04.09.2016 
221753 11.08.2016 
222268 31.08.2016 
222304 11.08.2016 
222783 16.08.2016 
226711 11.08.2016 
226717 18.08.2016 
227869 04.08.2016 

 
 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 560-2016 
(220) 14.3.2016 
(800) 1 341 621, 20.7.2016 

 
 

(111) 229791 
(210) 1369-2010 
(220) 11.8.2010 
(800) 1 314 872, 30.3.2016 

 
 

(111) 244966 
(210) 2656-2015 
(220) 9.2.2016 
(800) 1 339 312, 8.8.2016 

 
 

(111) 244967 
(210) 5567-2015 
(220) 21.10.2015 
(800) 1 310 817, 11.2.2016 

 
 

(111) 244968 
(210) 1061-2016 
(220) 13.5.2016 
(800) 1 339 343, 13.5.2016 
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Zamietnuté prihlášky ochranných známok 

 
 
(210) 
 
623-2014 
 
 
 
 
 

Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 192947 
(210) 2059-98 

 7 (511) 8, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35 
(511) 8 - Ručné nástroje a náradie, nožiarsky tovar, 

príbor, pobočné zbrane (sečné a bodné), holiace 
strojčeky a britvy. 
9 - Okuliare, okuliarové rámy, puzdrá na okulia-
re, okuliarové obrúčky, retiazky na okuliare, 
šnúrky na okuliare. 
16 - Visačky, katalógy, papiernický tovar, ná-
kupné tašky, vzory na šitie a vzory na výrobu 
odevov, baliaci papier. 
18 - Koža a imitácia kože, výrobky vyrobené z tých-
to materiálov nezahrnuté v i ných triedach, koža 
zvierat, usne, kufre a cestovné tašky, dáždniky, 
slnečníky, vychádzkové palice, biče, postroje  
a sedlárske výrobky. 
20 - Posteľové vybavenie s výnimkou kovového, 
lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne, náby-
tok, rámy na obrazy, kazety na šperky s výnim-
kou kaziet z drahých kovov, sošky, prútený to-
var, košikársky tovar. 
21 - Domáce a kuchynské náradie s výnimkou 
náradia z drahých kovov, keramika na použitie  
v domácnosti, výrobky zo skla, porcelán, hrn-
čiarsky tovar, rozprašovače na voňavky, vázy  
s výnimkou váz z drahých kovov. 
24 - Textílie a textilné výrobky nezahrnuté v iných 
triedach, posteľné prikrývky, obrusy s výnimkou 
papierových. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 
27 - Koberce, koberčeky, rohožky a rohože, lino-
leum, podlahové krytiny, tapety s výnimkou tex-
tilných. 
28 - Hry, hračky, gymnastické a športové náradie 
nezahrnuté v os tatných triedach, ozdoby na via-
nočné stromčeky okrem cukroviniek a osvetlenia. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s nasledujúcimi 
tovarmi: ručné nástroje a náradie, nožiarsky tovar 
vrátane nožov, vidličiek, lyžíc, pobočné zbrane 
(sečné a bodné), holiace strojčeky a britvy vráta-
ne holiacich čepelí a obalov na holiace strojčeky 
a britvy, kliešte na nechty, pinzety, elektrické, fo-
tografické, optické zariadenia a vybavenia vráta-
ne hodín, zariadenia na nahrávanie, prenos a rep-
rodukciu zvuku alebo obrazov vrátane kaziet, vi-
deoprehrávačov a CD-prehrávačov, magnetické 
nosiče dát, nahrávacie disky, počítačový hardvér 
a softvér, ochranné prilby, drahé kovy, zliatiny 
drahých kovov, výrobky z drahých kovov alebo  
 
 
 

pokovované výrobky, stuhy do vlasov, popolní-
ky, klobúkové ozdoby zahrnuté v t ejto triede, 
puzdrá na cigarety, papier, lepenka, kartón a vý-
robky vyrobené z týchto materiálov vrátane 
obrúskov z papiera alebo kartónu, hracích kariet, 
tlačiarenské predmety vrátane plagátov, papiero-
vých podložiek, denníkov, pohľadníc, kníh, ka-
lendárov, príručiek, časopisov a bulletinov, pa-
piernický tovar vrátane pier, ceruziek, držiakov 
na perá a ceruzky, peračníkov, koža a imitácia 
kože, výrobky vyrobené z týchto materiálov, kuf-
re a cestovné tašky, príručné tašky, aktovky, kuf-
ríky, plážové tašky, plecniaky, školské tašky, ka-
belky, peňaženky, mešteky na peniaze, puzdrá na 
kreditné karty, puzdrá na šekové knižky, kľúčen-
ky, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, bi-
če, postroje a sedlárske výrobky, nábytok, zrkad-
lá, rámy na obrazy, výrobky z dreva, korku, tŕs-
tia, trstiny, prútia, rohov, kostí, slonoviny, veľry-
bej kosti, mušlí, jantáru, perlete, sépiolitu a z ná-
hrad za tieto materiály alebo z plastov, domáce 
alebo kuchynské náradie a nádoby s výnimkou 
nádob z drahých kovov alebo pokovovaných vrá-
tane hrnčekov, šálok, tanierov, mís, kefy, kefy na 
vlasy a hrebene, výrobky zo skla, porcelán a hrn-
čiarsky tovar, textílie a textilné výrobky vrátane 
utierok, posteľné prikrývky a obrusy vrátane sto-
lovej bielizne, stolových obrúskov, odevy vráta-
ne šiat, sukní, košieľ, tričiek, vychádzkových ko-
šieľ, košieľ s golierom, nohavíc, krátkych noha-
víc, teplákové súpravy vrátane spodkov a hor-
ných častí súprav, svetre, pulóvre, saká, kabáty, 
bielizeň, kúpacie plášte, plavky, pokrývky hlavy 
vrátane klobúkov, čiapok, šiltov a štítkov na čiap-
kach, obuv, koberce, koberčeky, rohožky, roho-
že, predložky, linoleum a iné materiály na pok-
rývanie podláh, tapety s výnimkou textilných, 
hry a hračky, gymnastické a športové náradie. 

(580) 27.4.2017 
 
 

(111) 219958 
(210) 578-2007 

 9 (511) 19, 37, 40 
(511) 19 - Betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betó-

nu, cementové platne, dlaždice, stavebné neko-
vové obkladačky, dlážky s výnimkou kovových, 
kameň, kamenárske výrobky, lepenkové platne 
pre stavebníctvo, stavebná lepenka, stavebná mal-
ta, stavebné drevo, stavebný kameň, nekovové 
stavebné panely, tehly, prenosné stavby s výnim-
kou kovových. 
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37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natie-
ranie, montovanie lešení, stavebníctvo (stavebná 
činnosť), murárstvo, utesňovanie stavieb, demo-
lácia budov, izolovanie stavieb, vŕtanie studní, 
pranie, chemické čistenie, prenájom stavebných 
strojov a zariadení. 
40 - Spracovanie odpadu, likvidácia odpadu, re-
cyklácia odpadu, spaľovanie odpadu, spracova-
nie dreva, stínanie, pílenie a kálanie dreva, píle-
nie, hobľovanie. 

(580) 9.5.2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opravy mien 
 
 

(111) 178621 
(210) 1764-97 
(732) SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., 

Továrenská 210, 935 28 Tlmače, SK;  
 Vestník č. 8/1997 - str. 192 
 Vestník č. 2/1998 - str. 186 
 Vestník č. 5/2007 - str. 210 

 
 
 

(111) 195774 
(210) 754-2000 
(732) Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41 

Veľké Uherce, SK;  
 Vestník č. 3/2001 - str. 183 
 Vestník č. 9/2001 - str. 216 
 Vestník č. 6/2010 - str. 198 

 
 

(111) 220370 
(210) 873-2007 
(732) Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, Koishi-

kawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP; 
 Vestník č. 10/2007 - str. 124 
 Vestník č. 3/2008 - str. 257 
 

 
 

(111) 221274 
(210) 5978-2007 
(732) SEAL IT Services, s.r.o., Topoľová 4, 811 04 

Bratislava, SK; 
 Vestník č. 1/2008 - str. 229 
 Vestník č. 6/2008 - str. 230 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV 
A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV 
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Zverejnené zemepisné označenia výrobkov 
 
 
Číslo žiadosti: 1-2017 
Názov zemepisného označenia: Liptovské droby 
Dátum podania žiadosti: 17.2.2017 
Žiadateľ: Občianske združenie Liptovské droby, Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK; 
Druh produktu: Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla, atď.) 
 
 
Opis výrobku 
 
 Liptovské droby sú špecifickým druhom jaterníc vyrábaných starou remeselnou metódou. Špecifickosť výrobku 
predstavuje zemiaková náplň so škvarkami, korením a plnená do prírodných bravčových alebo hovädzích čriev. Liptovské 
droby sú netrvanlivý výrobok. 
 
 Výrobok má okrúhly prierez a tvar zakriveného valca. Priemer výrobku je 30 - 50 mm, dĺžka 100 - 250 mm a hmotnosť 
100 - 300 g. Liptovské droby sa po naplnení na požadovanú dĺžku zopínajú drevenou špajdľou. Črevo tesne dolieha k náplni, 
ktorá je pripravená z nastrúhaných zemiakov, mletých škvariek a cibule na jemnú štruktúru – a s koreninami. Podiel zemiakov 
v Liptovských droboch na 1 kg je 75 - 85 % hmotnosti , škvariek musí byť 8 - 10 % hmotnosti, bravčovej masti 5 % hmotnosti 
a soli najviac do 1,7 %. 
 
 Konzistencia výrobku je mäkká, povrch hladký, mierne vlhký a čistý. Farba na povrchu je svetlosivá a na priereze je 
sivožltá. Vôňa a chuť je zemiakovo-korenistá. 
 
 Liptovské droby sa predávajú uvarené a pred priamou konzumáciou sa tepelne upravujú pečením. 
 
 
Zemepisná oblasť 
 
 Región Liptov sa nachádza na severe Slovenska, v juhovýchodnej časti Žilinského samosprávneho kraja v Liptovskej 
kotline, ktorú obklopujú Vysoké Tatry na východe, Západné Tatry a Chočské vrchy na severe, Nízke Tatry na juhu a Veľká 
Fatra na západe. Geograficky je Liptov ucelenou oblasťou, ktorá zahŕňa okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Liptovom 
preteká najdlhšia slovenská rieka Váh, v centrálnej časti s vodnou nádržou Liptovská Mara. 
 
 
Kontakt 
Občianske združenie Liptovské droby, Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK; 
 
 
Prístup k špecifikácii výrobku: 
https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/SPECIFIKACIA%20Liptovske%20droby.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/SPECIFIKACIA%20Liptovske%20droby.pdf
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